Orçamento Público II
Cleiton Martins Duarte da Silva
Sibele Leandra Penna Silva

Cuiabá-MT
2014

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Diretoria de Integração das Redes de Educação Profissional e Tecnológica

© Este caderno foi elaborado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Minas Gerais - IFMG, para a Rede e-Tec Brasil, do Ministério da Educação em
parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso.
Equipe de Revisão

Equipe de Elaboração

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT

Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Minas Gerais – IFMG

Coordenação Institucional
Carlos Rinaldi

Coordenação Institucional
Caio Mário Bueno Silva - Reitor

Coordenação de Produção de Material
Didático Impresso
Roberto Pedro Piloni

Diretor Geral do Campus Ouro Preto
Arthur Versiani Machado

Designer Educacional
Francisco Rodrigues dos Santos

Coordenação Geral
Reginato Fernandes dos Santos -

Designer Master
Daniela Mendes

Equipe de Elaboração
Cleiton Martins Duarte da Silva
Sibele Leandra Penna Silva

Ilustração
João Paulo de Oliveira Carmo

Coordenadora do Curso
Marinalva Maria de Brito

Diagramação
Janainna Rivero
Revisão de Língua Portuguesa
Marcy Monteiro Neto
Revisão Final
Francisco Rodrigues dos Santos

Projeto Gráfico
Rede e-Tec Brasil/UFMT

Apresentação Rede e-Tec Brasil
Prezado(a) estudante,
Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das ações do
Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído
pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar
a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira
propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.
É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico,
como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as escolas e colégios tecnológicos e o Sistema S.
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 ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões
distantes, geográfica ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os
estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os
cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos.
Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – integradora do ensino médio e da educação técnica – 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
Maio de 2014
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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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: remete o tema para outras fontes: livros, filmes,
músicas, sites, programas de TV.
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.
Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever sobre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Palavra dos Professores-autores
Prezado(a) estudante,
Nesta disciplina aprofundaremos nosso conhecimento sobre a programação
orçamentária no Brasil. O orçamento público é um instrumento essencial
para a Administração Pública, já que expressa as políticas públicas de um
governo através da arrecadação prevista e determinação de sua aplicação.
A movimentação do orçamento por meio do recebimento das receitas previstas e realização das despesas fixadas faz parte de um processo sistemático e
continuamente controlado. Neste sentido, a importância e a responsabilidade dos gestores é muito grande, já que são eles que manejam os instrumentos de planejamento, a fim de viabilizar a aplicação dos recursos públicos.
O controle exercido sobre o orçamento começa logo em sua elaboração e
termina com a avaliação dos resultados alcançados pelo poder público, em
determinado período, de acordo com o planejado. Muitas são as formas de
monitorar e avaliar a movimentação do orçamento.
Este material foi cuidadosamente elaborado pensando em você e visando
torná-lo(a) apto(a) a analisar de forma crítica o processo da execução orçamentária em sua cidade, seu Estado e no Brasil.
A dedicação aos estudos através da leitura cuidadosa e da resolução dos
exercícios propostos é imprescindível para que você compreenda o conteúdo
e possa aplicá-lo em seu dia a dia como cidadão(â).
Um grande abraço!
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Apresentação da Disciplina
O seu papel, como técnico(a) em serviços públicos, é fundamental na promoção da eficiência e da qualidade dos serviços públicos no país. Para tanto,
é essencial que aumentemos a nossa compreensão sobre a gestão orçamentária nas organizações públicas.
Esta disciplina visa proporcionar melhor entendimento sobre o orçamento
participativo e do processo de execução do orçamento público no Brasil. Iniciaremos os estudos aqui dando continuidade à disciplina Orçamento Público
I, continuando a discussão do processo orçamentário, mais especificamente
da execução orçamentária da receita e da despesa. Em seguida, trataremos
de mecanismos de retificação do orçamento público. Posteriormente, estudaremos o controle e a avaliação da execução orçamentária, oportunidade
em que veremos o gerenciamento dos resultados na administração pública.
Finalmente, veremos os conceitos básicos sobre orçamento participativo e
sua forma de implementação.
Buscaremos nas atividades propostas e nas discussões dos conteúdos uma
visão mais prática da gestão do orçamento público. Para isso, é interessante
que você busque e analise como está explicitada a execução orçamentária
dos governos na internet, disponíveis para nossa própria fiscalização. Assim,
prepare-se para a pesquisa!
Seja bem-vindo(a)!
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Aula 1. Execução orçamentária

Objetivos:
• definir os processos e procedimentos que são realizados durante a execução do orçamento público;
• discutir como são arrecadadas e recebidas as receitas e, da mesma forma, como são realizadas as despesas; e
• identificar especificidades da execução orçamentária.

Caro(a) estudante, depois de estudar sobre os princípios orçamentários,
alguns conceitos relevantes para a compreensão do funcionamento do
orçamento público e a forma como é planejada e aprovada a Lei Orçamentária Anual (LOA) torna-se imprescindível conhecer como se executa
o orçamento público. Aprender sobre orçamento público e sua execução
é uma questão relevante a todo cidadão, seja por trabalhar ou ter alguma
relação direta com órgãos públicos, seja com a finalidade de acompanhar e
fiscalizar os gastos públicos dos governantes por nós eleitos. Já para você,
como Técnico(a) em Serviços Públicos, podemos dizer que é fundamental
considerando que em qualquer órgão público e setor que venha a trabalhar
este conhecimento lhe será de grande valia.
Estudamos em disciplinas anteriores o processo orçamentário até o ponto
em que o projeto de lei referente ao orçamento torna-se a Lei Orçamentária
Anual. Agora veremos como ocorre a execução orçamentária desta lei.
Após a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA), será feito o registro (inclusão) das receitas previstas e despesas fixadas no sistema de contabilidade
(programa de informática) do órgão público para iniciar o que chamamos
de execução orçamentária. De execução orçamentária denominamos o recebimento das receitas estimadas e a realização das despesas fixadas na Lei
Orçamentária Anual.

Aula 1 - Execução orçamentária
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Figura 1 - Fonte : Ilustrador

Como medidas de controle dos gastos públicos, para se realizar a execução
orçamentária existem formalidades e procedimentos legais que devem ser
seguidos rigorosamente, pois são analisados e cobrados pelos órgãos fiscalizadores (tribunais de contas, ministério público, câmara de vereadores).
Tais formalidades foram criadas para que seja possível fazer a contabilização
dos recebimentos e pagamentos realizados pela administração pública dentro das normas da contabilidade pública. Essas exigências legais serão discutidas a seguir nos tópicos “Execução da receita” e “Execução da despesa”.
Antes de discutirmos diretamente sobre a execução orçamentária é preciso
esclarecer o conceito de ordenador de despesa.
Ordenadores de despesas
são as pessoas que, mediante lei,
estão possibilitadas de autorizar
a realização das despesas e de
seus respectivos pagamentos
dentro da administração pública.
O prefeito é um ordenador de
despesas como atribuição nata
de seu cargo e pode delegar
este poder aos seus secretários
municipais, ficando cada
secretário como ordenador de
despesas responsável por sua
secretaria.

1.1 Execução orçamentária da receita
O processo de execução da receita é bastante simples devido a sua própria
natureza, que pode ser identificada pelas características: centralização, previsão e regime de caixa.
Centralização: se refere ao fato de todos os recebimentos de recursos serem processados por uma única repartição, a tesouraria.
Esta centralização tem como um dos objetivos facilitar a gestão das receitas
recebidas e a posterior fiscalização.
Previsão: o valor constante em cada item (código) da receita orçamentária
é considerado como mera previsão, podendo ficar menor ou ultrapassar o
valor estimado após a execução orçamentária. Além disso, a inexistência de
determinada rubrica (valor expresso em determinado código) na LOA não
impede que a receita correspondente seja arrecadada.

Rede e-Tec Brasil
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Regime de caixa: serão consideradas receitas aquelas arrecadadas e efetivamente recebidas no exercício financeiro. Portanto, somente irá existir
receita e, consequentemente, recursos para realizar pagamento, depois de
efetiva entrada dos recursos financeiros previstos na conta bancária do órgão público.

1.1.1 Estágios da Receita
A entrada dos recursos como receita exige legalmente o cumprimento de procedimentos
ou operações. São quatro os estágios:
Previsão: Constitui as estimativas de receitas
especificadas no orçamento. Ocorre durante a
elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária.

Figura 2 - Fonte : Ilustrador

Lançamento: É quando a administração pública identifica e individualiza o
contribuinte, formalizando (escrevendo e estabelecendo) o crédito (valor) referente a tributos. São os lançamentos de impostos a cada contribuinte, por
exemplo, determinação do valor do IPTU para cada proprietário de imóvel na
zona urbana do município.
Arrecadação: Acontece no momento em que o contribuinte faz o pagamento das guias ou depósitos bancários, junto aos agentes arrecadadores
(bancos, casas lotéricas, caixa da instituição, etc.).
Realizada a arrecadação, os agentes arrecadadores ficam obrigados em informar aos órgãos públicos quais boletos, depósitos, recebimentos se referem cada valor recebido.
Recolhimento: É a transferência dos recursos para o erário (cofres públicos).
Depois de recolhidos, os recursos ficam efetivamente disponíveis para serem
utilizados pelos gestores.
Uma vez que a execução de despesas depende da entrada de recursos, é
necessário ter um efetivo controle sobre a arrecadação das receitas.
A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu o art. 13 determina que, após 30 dias
da aprovação da Lei Orçamentária, seja criado um documento para controle
das metas bimestrais de arrecadação, elaborado através do desdobramento
da receita prevista em metais bimestrais. Para Andrade (2006), a legislação

Aula 1 - Execução orçamentária
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orienta que o desdobramento da receita deverá especificar, quando o caso
permitir, as medidas de combate à evasão e à sonegação de receitas, a quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, além do
demonstrativo da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de
serem cobrados pela via administrativa.
Este demonstrativo tem que ser elaborado após o encerramento de cada
bimestre ocorrendo sua publicação até 30 dias depois, na forma exemplificada na Figura 3, a seguir.							
Figura 3 - Demonstrativo de Metas Bimestrais de Arrecadação 			
Cotas bimestrais

1º bim.

2º bim.

3º bim.

4º bim.

Secretaria Municipal de
Governo

700,00

900,00

700,00

700,00

700,00

700,00

4.400,00

Secretaria Municipal de
Planejamento

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

4.800,00

Secretaria Municipal de
Fazenda

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2.400,00

Secretaria Municipal de
Administração

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

7.800,00

Secretaria Municipal de
Obras

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

4.800,00

Secretaria Municipal de
Saúde

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

1.800,00

Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Econômico

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

6.000,00

Secretaria Municipal de
Educação

5º bim. 6º bim.

Total

Fonte: (ANDRADE, 2006, p. 128)

Caso a arrecadação da receita não esteja ocorrendo conforme a estimativa
prevista na LOA, é necessário que sejam tomadas medidas para o alcance
das metas fixadas, como aprimorar a cobrança e incentivar os pagamentos
dos créditos pelos contribuintes. Além disso, é preciso que sejam tomadas
decisões de limitações de valores a serem gastos (através de cotas de gastos
por mês) para reduzir as despesas públicas e, então, retomar o equilíbrio em
receitas e despesas o quanto antes.

1.2 Execução orçamentária da despesa
Diferentemente da realização da receita, o processo de execução da despesa
é bem mais detalhado e formal, isto porque se trata de gastar o dinheiro
público e tem como principais características: descentralização, fixação e regime de competência.

Rede e-Tec Brasil
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Descentralização: as despesas são feitas por cada unidade orçamentária.
Cada secretaria municipal ou órgão tem a responsabilidade de ordenar (autorizar e pagar) suas despesas.
Fixação: o valor constante em cada dotação orçamentária de despesa é
considerado uma estimativa a ser cumprida para atingir o objetivo maior que
é o programa determinado no PPA. Entretanto, a estimativa desses valores é
dependente do montante de recebimento efetivo da receita.
Regime de competência: as despesas precisão ser contabilizadas antes
mesmo de assumir a obrigação junto ao fornecedor. Ainda que a data do
pagamento demore certo período de tempo, ou que o mesmo seja efetuado
em parcelas, é dever verificar a existência e separar os créditos orçamentários
na dotação específica da despesa e, consequentemente, reservar os recursos
financeiros necessários para cumprir com a obrigação contraída perante o
fornecedor.
As dotações autorizadas para cada despesa específica na LOA fazem parte
de um montante global e é através delas que ocorre a execução diária das
despesas. Entretanto, antes de tratar de como executar as despesas falaremos do cronograma orçamentário de execução da despesa, que também é
exigência legal.

1.2.1 Cronograma de desembolso e cotas
Como já sabemos, a realização efetiva das despesas autorizadas na LOA
depende da expectativa de recebimento das receitas. Existe também, a possibilidade de prever que tanto os recebimentos quanto as despesas não são
realizados todos de uma só vez, em uma única data, e acontecem diariamente durante todo o ano. Por isso, a legislação criou instrumentos como
o cronograma de desembolso e cotas ou cotas de repasse, como formas de
trabalhar de acordo com a expectativa de recebimento da receita.
Em relação ao cronograma de desembolso tem-se, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000):
Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o
disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso. 					

Aula 1 - Execução orçamentária
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Art. 9º (...)							
§ 4º 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. (Grifos nossos)

Esse cronograma de desembolso deverá ter um acompanhamento mensal
pelo Poder Executivo, principalmente o prefeito e seus assessores, de forma
a cumprir as metas fiscais estabelecidas pelo Anexo de Metas Fiscais dentro
da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ocorrendo o não cumprimento das
metas fiscais, é necessário tomar medidas para dissolver tal situação, tais
como: limitação de empenho (evitar novas despesas) e da movimentação
financeira até que seja alcançado novo resultado positivo. Isto é assunto da
próxima aula.
Além disso, é obrigação a apresentação do alcance das metas fiscais nas
audiências públicas quadrimestrais, conforme exigido na LRF.
Já as cotas ou cotas de repasse, mediante trabalho detalhado, estabelecerão
quais são os valores ideais para se gastar em cada período de tempo, seja
quinzenal, mensal ou bimestral por cada unidade orçamentária. É a forma
de distribuir os valores estimados a receber em um período conforme o cronograma de desembolso por unidade orçamentária e programas específicos.
Assim, esta especificação de um valor que poderá ser gasto em um período
de tempo por cada unidade orçamentária é a própria cota. As cotas deverão
ser liberadas através de decreto do Poder Executivo. O principal objetivo de
se ter cotas é manter o equilíbrio entre receitas e despesas exigido legalmente.
Nesse sentido, Andrade (2006) afirma que: compreende-se por cotas a primeira fase da movimentação de recursos orçamentários ou financeiros, liberados conforme cronograma de execução mensal de desembolso e programação financeira, de acordo com o que consta nos arts. 47 a 50 da Lei
4320/64 e no art. 8º a Lei Complementar nº 101/2000, onde está expresso
que tal cronograma deve ser efetuado até 30 dias após a publicação dos
orçamentos.
Para esclarecermos, vejamos o que diz a Lei nº 4.320/64:

Rede e-Tec Brasil
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Art. 47. Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária e com
base nos limites nelas fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro
de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica
autorizada a utilizar.						
(...)								
Art. 48. A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá
aos seguintes objetivos:						
a) Assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a soma dos
recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa
anual de trabalho;						
b) Manter durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre
a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. (Grifos nossos)

Conforme determinado legalmente, as cotas devem ser distribuídas por unidade orçamentária, que somente poderá realizar despesas respeitando o
montante da cota. Isto é, cada secretaria municipal realizará suas despesas
mensais até o valor definidos pelas cotas. 					
Figura 4 - Exemplo, com valores fictícios, de cronograma de desembolso
Cotas bimestrais

1º bim.

2º bim.

3º bim.

4º bim.

5º bim.

6º
bim.

Total

Secretaria Municipal de
Governo

700,00

900,00

700,00

700,00

700,00

700,00

4.400,00

Secretaria Municipal de
Planejamento

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

4.800,00

Secretaria Municipal de
Fazenda

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2.400,00

Secretaria Municipal de
Administração

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

7.800,00

Secretaria Municipal de
Obras

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

4.800,00

Secretaria Municipal de
Saúde

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

1.800,00

Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Econômico

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

6.000,00

Secretaria Municipal de
Educação

Fonte: (ANDRADE, 2006, p. 126).

Na determinação do percentual ou valores correspondentes a cada unidade
orçamentária por meio de cotas, é preciso tratamento especial aos limites e
obrigações legais de gastos, como educação, saúde e outros recursos vinculados. Pois deixar de aplicar tais recursos vinculados é passível de punição.
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Os responsáveis por estabelecer as cotas deverão fazê-la mensalmente para
cada unidade orçamentária. As cotas definidas podem e devem ser alteradas
dentro do próprio período a qual foram especificadas, em conformidade
com o aumento ou a redução da receita arrecadada no mesmo período.

1.2.2 Estágios da despesa
Como dito anteriormente, a despesa exige legalmente o cumprimento de
procedimentos ou operações. E são mais detalhados porque possuem fundamento maior de resguardar a administração pública de possíveis erros,
fraudes ou desvios de recursos financeiros, e de modo a garantir transparência e confiabilidade dos atos dos dirigentes. A despesa possui os seguintes
estágios:
Fixação: É a determinação do montante a ser registrado no orçamento para
ser gasto em cada grupo de despesa durante a execução orçamentária. É o
valor fixado no orçamento para ser despendido durante a prática das despesas no ano. Os valores de despesas são fixados e devem ser cumpridos, entretanto podem ser restringidos devido à não efetivação da receita estimada.
Programação: Refere-se à elaboração de cronograma de desembolso de
cada despesa prevista no orçamento de forma a disciplinar os gastos à medida que se tem a previsão de recebimento das receitas.
Licitação: É o processo legal utilizado pela administração pública para promover uma disputa entre os interessados em ofertar bens e serviços pretendidos de serem adquiridos. O objetivo da licitação é escolher a proposta mais
vantajosa às conveniências determinadas pelo órgão público para o bem ou
serviço que se quer comprar. Esclareceremos mais o assunto a seguir.
Empenho: Ato ou procedimento que reconhece e cria a obrigação para o
órgão público de pagamento, feito por pessoa com autoridade para tal. É o
documento chamado “nota de empenho” que garante o valor de créditos
orçamentários necessários para liquidação de um compromisso assumido
com o fornecedor, sendo proibida a realização de qualquer despesa sem
empenho prévio. Estudaremos a seguir os tipos e funções do empenho.
Liquidação: É o procedimento de verificar e confirmar o direito do fornecedor. É quando o ordenador de despesa (a autoridade legalmente autorizada
a realizar e pagar as despesas) verifica se estão corretas e se foram cumpridas
a documentação da licitação, contrato, empenho, dotação orçamentária, or-
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dem de serviço, medição dos serviços ou materiais, comprovantes de entrega desses, etc.
Nesta fase, verifica-se, por exemplo, se a licitação e o empenho foram feitos corretamente,
se o serviço foi prestado conforme determinava o contrato. Após a confirmação do recebimento do bem ou serviço, gera-se a garantia
de pagamento ao fornecedor.
Figura 5 - Fonte: Ilustrador

Suprimento: É a simples entrega ou transferência às instituições financeiras (bancos) dos recursos financeiros necessários para efetuar o pagamento dos débitos.
Pagamento: É quando se quita a dívida com o credor com transferência do
respectivo valor através de depósito em conta ou cheque, etc. Isto é, consiste
na entrega do numerário ao fornecedor em troca da quitação da dívida.
É exigência legal que o despacho para o pagamento deve ser efetuado pelo
secretário municipal da Fazenda, somente depois de efetuada a regular liquidação, e determina que é crime de responsabilidade do prefeito municipal
antecipar ou inverter a ordem de pagamento aos credores, sem vantagem
para o erário.
A Lei 8.666/1993 - Lei de Licitações, seu art. 5º, traz a determinação de que
a administração pública deve obedecer estritamente a ordem cronológica
das datas de suas obrigações de pagamento e ainda prevê penalidade para
quem não seguir tal exigência.

1.2.2.1 Tipos de empenho
O empenho é o documento que garante ao fornecedor que há os créditos
orçamentários e posteriormente recursos financeiros necessários para liquidação do compromisso assumido.
Toda despesa deve ser precedida de empenho prévio, caso contrário o compromisso com o fornecedor torna-se de responsabilidade pessoal de quem
autorizou a aquisição do bem ou serviço.
De acordo com o art. 61 da Lei nº 4.320/64, é preciso que o empenho indique o nome do fornecedor, o valor e a especificação (o histórico) da despesa.
E com isso, torna-se uma garantia ao fornecedor de que o compromisso será
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pago, se todas as cláusulas contratuais forem cumpridas.
Há três tipos de empenhos distintos e outros procedimentos contábeis para
se trabalhar com a execução orçamentária dentro da lei.
Empenho ordinário: É usado quando o valor total da despesa é conhecido
previamente e será pago de uma só vez. É uma garantia líquida e certa para
o fornecedor, sendo o tipo de empenho mais utilizado.
Como exemplo, citamos: o empenho para compra de um bem (uma câmara
digital) em que haverá uma única entrega e, por isso, assim que houver o
recebimento da mesma, deve ser feito o pagamento de uma só vez.
Empenho global: Utilizado quando se conhece o montante da despesa
previamente e este será pago parceladamente, durante a execução orçamentária. Isto é, tem-se um valor total de aquisição de um bem ou serviço, registrado num contrato com o fornecedor, e a cada período de tempo
(normalmente mês), liquida-se a parcela de serviço ou bem entregue neste
período e efetua-se o pagamento correspondente à parcela correspondente.
Cita-se, como exemplo, um contrato em que a empresa irá fornecer alimentos para as escolas fazerem a merenda para os alunos durante seis meses.
Pelo menos uma vez no mês as escolas solicitarão uma quantidade de alimentos e receberão parte da quantidade total contratada. A cada entrega
do fornecedor, liquida-se (reconhece-se) tal recebimento e efetua-se o pagamento referente à quantidade parcial recebida.
Para efetuar o pagamento parcelado, são realizados subempenhos nos valores das parcelas até atingir o montante do empenho global.
Empenho por estimativa: É utilizado para as despesas em que não se
pode prever antecipadamente o valor total ao certo que será pago durante
o exercício.
Como não se sabe o montante exato, faz-se um empenho por estimativa
com determinado valor, e paga-se parceladamente através de subempenhos
até atingir o montante empenhado. Em caso de haver falta do valor, pode-se
completar o empenho e, caso haja sobra, pode-se anular o valor restante.
Exemplificamos com os empenhos para contas de água, energia elétrica,
telefone, tarifas bancárias, etc.
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Subempenho: O procedimento administrativo e legal para efetuar a liquidação e pagamento parcial de despesas empenhadas em valor total através
de empenho global ou empenho por estimativa. A emissão de subempenho
se dá somente após a entrega parcial do bem ou serviço contratado, ou
seja, com a nota fiscal assinada confirmando o recebido pela autoridade que
contratou o fornecedor.
Pode ser também denominado por “Ordens ou notas de pagamento”. A
questão importante é que se refere ao controle de despesa a ser feita fracionadamente.
Anulação de empenho: É o procedimento utilizado para cancelar empenhos ou parte destes, feitos a maior ou de forma equivocada.
Anulação de subempenho: Também o procedimento usado para cancelar
subempenhos ou parte destes, feito a maior ou de forma errada.

1.2.2.2 Licitação
A licitação é a maneira da administração divulgar a todos os interessados seu
desejo de adquirir bens ou serviços de forma que a possibilite a escolha da
proposta que lhe seja mais conveniente. 					
										
Figura 7 - Detalhes de uma licitação.

Disponível em: <http://www.betim.mg.gov.br/licitacao/detalheslicitacao.aspx?idlicitacao=352> Acesso em: 25 jan. 2012.

Aula 1 - Execução orçamentária

23

Rede e-Tec Brasil

Através da licitação se formaliza um contrato com o fornecedor especificando o objeto que se está adquirindo, as condições de entrega, as condições
de pagamento, etc. Tal contrato deve ser cumprido por ambas as partes.
O processo de licitação segue os seguintes procedimentos:
A. Inicia-se com uma requisição de compra do bem ou serviço, que é autorizada pelo ordenador de despesa, ou seja, um pedido especificando o bem
ou serviço a ser contratado autorizado pelo ordenador de despesa.
B. Com autorização da requisição pelo ordenador de despesa, deve-se fazer uma provisão dos recursos, isto é, a reserva do valor necessário para
aquisição do bem na dotação orçamentária prevista para ser gasta com as
despesas desta natureza e deste projeto atividade. A provisão é necessária
para garantir que haverá dotação suficiente para efetuar o empenho e então
ser liberada a execução do contrato.

O estudo de cada modalidade
de licitação e do processo
licitatório detalhado é matéria
de outra disciplina específica
sobre Licitações e Contratos,
não sendo aqui o nosso objetivo.
Contudo é preciso saber que
a escolha da modalidade será
realizada conforme o tipo e o
valor total gasto no ano com o
serviço ou bem a adquirir.

C. O próximo passo é decidir a modalidade de licitação, ou seja, a forma
e os procedimentos específicos que serão realizados durante o processo licitatório. Existem como modalidades de licitação : convite, tomada de preços,
concorrência, pregão, concurso e leilão, esta última para vendas de bens
públicos.
D. Após a definição da modalidade de licitação se fará a elaboração e divulgação do edital contendo todas as informações necessárias aos fornecedores, incluindo formas de entrega e de pagamento dentro de uma minuta do
contrato que será assinado com o vencedor.
E. Depois serão realizadas, em plena conformidade ao edital divulgado, as
etapas da reunião de licitação para a escolha do fornecedor com a proposta mais conveniente e que será então contratado.
F. Com a definição do fornecedor ocorrerá a homologação e adjudicação
do processo licitatório pelo Chefe do Executivo ou pelo Chefe da Secretaria ou órgão onde esteja ocorrendo o pleito, que é a confirmação e reconhecimento de que a licitação foi devidamente realizada e que a despesa poderá
ser feita, e posterior assinatura do contrato.
G. Com o contrato assinado se realizará o efetivo empenho do valor total definido no contrato e, a partir de então, podendo a secretaria emitir a
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ordem de serviço que autoriza o fornecedor a entregar o bem ou serviço
contratado.
H. Existem algumas situações em que a licitação é dispensada ou inexigível, nos casos exclusivamente determinados pelos arts. 24 e 25 da Lei nº
8.666/93 (Lei de Licitações). Como exemplo comum, o aluguel de um imóvel
para sediar um posto de saúde ou uma creche municipal. Nesta contratação serão observados aspectos como: localização em determinado bairro,
tamanho, conservação e valor do aluguel, não sendo conveniente à administração pública alugar qualquer imóvel na cidade, mas sim aquele que lhe
oferecer melhor estrutura para fazer o atendimento à população situada na
localidade desejada. E para tanto, basta o ordenador de despesa fazer uma
justificativa sobre o porquê em optar pelo imóvel a ser alugado.
Nestes casos, não há um processo licitatório como descrito acima. A obrigação é de fazer orçamento(s) de forma a obter também a proposta mais
conveniente à administração pública. Com os orçamentos juntos e a requisição autorizada e justificada será feito um empenho ordinário ou global autorizando a efetiva aquisição do bem ou serviço solicitado, isto é, a emissão
da ordem de serviço.
I. Após o empenho serão realizados os demais estágios de execução de despesa já estudados: subempenho (quando for o caso), liquidação e pagamento.
Dissemos que a “requisição” ou “pedido de compra” inicia o processo de
efetuar despesas. Neste, além de termos que discriminar o bem ou serviço a
adquirir, teria necessidade de citar informações orçamentárias?
Pensemos juntos, se antes de contratar qualquer despesa é obrigatório o
empenho da mesma, então, para tanto, é necessário que haja dotação e
créditos orçamentários disponíveis. Com isso, podemos concluir que antes
mesmo de fazer a requisição é preciso ter certeza que haverá dotação orçamentária para empenhá-la, senão todo o processo de compra frustrará no
meio do caminho.
E como faremos para verificar se há ou não dotação disponível para realizar
a despesa que pretendemos realizar?
Atualmente, todos os órgãos públicos possuem sistemas (programas) de in-
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formática onde a contabilidade faz todos os empenhos e procedimentos
para registrar a realização da despesa e da mesma forma a tesouraria registrar a receita arrecadada. Nestes sistemas é comum (e o mínimo esperado)
que ofereçam a cada unidade orçamentária um relatório com as seguintes
informações sobre suas dotações orçamentárias: valores fixados na LOA para
cada despesa; despesas já empenhadas; despesas já liquidadas e despesas
já pagas até a data de emissão do mesmo, conforme o exemplo na figura
8, a seguir.
Com este relatório em mãos é possível identificar se há dotação orçamentária disponível para efetuar a despesa que se deseja ou se há necessidade de
fazer suplementação e completar a dotação até o valor pretendido.
Vamos rever os principais conteúdos. Aproveite para verificar suas dúvidas e
retomar as questões que não ficaram claras no seu entendimento.
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Disponível em: <http://www.betim.mg.gov.br/licitacao/detalheslicitacao.aspx?idlicitacao=352>

Figura 8 - Balancete de Despesa, exemplo de relatório para acompanhar execução
orçamentária e identificar dotação e créditos orçamentários disponíveis.

Resumo
De execução orçamentária denominamos o recebimento das receitas estimadas e a realização das despesas fixadas na LOA. A execução da receita
possui as características: centralização, previsão e regime de caixa. E exige
legalmente o cumprimento dos procedimentos: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. O processo de execução da despesa tem como
características: descentralização, fixação e regime de competência e, para
realizá-lo, existem os instrumentos cronograma de desembolso e cotas ou
cotas de repasse, como formas de efetuar as despesas de acordo com a expectativa de recebimento da receita. A execução da despesa também exige
o cumprimento de procedimentos legais: fixação, programação, licitação,
empenho, liquidação, suprimento e pagamento. Há três tipos de empenhos
distintos e outros procedimentos contábeis para se trabalhar com a execução orçamentária dentro da lei: empenho ordinário, empenho global, empenho por estimativa, subempenho, anulação de empenho e anulação de
subempenho. Nenhuma despesa pode ser realizada sem empenho prévio.
Falamos também ao longo de nossa aula sobre licitação. A licitação é a maneira de a administração divulgar a todos os interessados seu desejo de adquirir bens ou serviços de forma que a possibilite escolher a proposta que
lhe seja mais conveniente. O processo de licitação segue os seguintes procedimentos: inicia-se com uma requisição de compra do bem ou serviço,
posteriormente faz-se provisão dos recursos. O passo subsequente é a
escolha da modalidade de licitação (convite, tomada de preços, concorrência, pregão, concurso e leilão), em seguida procede-se a elaboração e
divulgação do edital. Com o edital pronto, e divulgado, são realizadas
as etapas da reunião de licitação para a escolha do fornecedor com a
proposta mais conveniente e que será então contratado. Com a definição
do fornecedor ocorrerá a homologação e adjudicação do processo licitatório pelo Chefe do Executivo ou pelo Chefe da Secretaria ou órgão onde
esteja ocorrendo o pleito.
O próximo passo é fazer sua autoavaliação. A avaliação é um momento de
checagem do seu desempenho. Estude e retome aquilo que não ficou claro
no seu entendimento. Boa sorte!
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Atividades de aprendizagem
1. Explique cada estágio da receita.

										
2. Para que serve o cronograma de desembolso?

										
3. Como o regime de competência interfere na efetivação da despesa pública?

4. Explique cada estágio da despesa.

										
5. O que diferencia o empenho ordinário dos demais?

Que bom ter cumprido esta aula com você. Espero ter facilitado sua compreensão de como é executado o orçamento público. A partir da próxima
aula trataremos de instrumentos utilizados na execução do orçamento, bem
como de temas inter-relacionados com a realização orçamentária. Espero
você na próxima aula para falarmos de créditos adicionais e vai ser bem interessante, pode acreditar.
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Documentos Empresariais

Aula 2. Mecanismos retificadores do
orçamento
Objetivos:
• classificar os tipos de créditos adicionais;
• definir os processos de abertura de créditos adicionais; e
• identificar as fontes de recursos dos créditos adicionais.

Olá estudante,
Agora que já sabemos como se arrecada e se gasta o recurso público podemos aprender mais sobre a execução do orçamento público no dia a dia.
Nesta aula, estudaremos como resolver as situações em que a despesa não
foi planejada e ocorre de forma imprevista, ou mesmo quando a despesa é
prevista, mas o valor destinado a ela é insuficiente. Estes fatos acontecem
em qualquer organização e nos órgãos públicos ainda com maior intensidade devido à pouca importância que se dá ao planejamento. Por isso, é tão
relevante compreendermos como agir nessas ocasiões. Espero que goste do
que irá conhecer.
O orçamento público constitui-se no resultado de um processo de planejamento que incorpora as necessidades da população.
Entretanto, conforme verificamos, a Lei Orçamentário Anual – LOA, abrange o período de 1 (um) exercício financeiro, ou seja, o Orçamento Público
é anual, e durante a execução do mesmo podem ocorrer imprevistos não
imaginados no período de sua elaboração.
Dessa forma, existem instrumentos retificadores, denominados de Créditos
Adicionais, previstos na Constituição Federal, na Lei 4.320/64 e devem ainda
ser contemplados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Assim, como nenhuma despesa pode ser realizada sem empenho prévio e
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este somente é feito desde que haja dotação com créditos orçamentários
suficientes previstos na LOA para a despesa pretendida, ocorre comumente
do valor anual fixado no orçamento para determinada despesa ser insuficiente, embora
exista a real necessidade de realizá-la. Quando isto ocorre, utiliza-se a figura dos créditos
adicionais como mecanismo para criar a dotação ou aumentar os créditos orçamentários desta despesa específica. Vamos entender melhor esse processo.
Figura 9 - Fonte: Ilustrador

2.1 Créditos adicionais
Para Andrade (2006), os créditos adicionais são instrumentos de ajustamento do orçamento, utilizados para solucionar distorções que surgem ao longo
de sua execução, quando algumas rubricas orçamentárias apresentam clara
insuficiência de recursos, enquanto em outros itens programáticos ocorre
excesso de disponibilidade. Este mesmo mecanismo de créditos adicionais
é utilizado quando não existem especificações que definem um projeto ou
atividade.
Os créditos adicionais se subdividem em:
Créditos suplementares: são créditos que possuem a finalidade de suplementar, complementar ou reforçar o montante fixado para realizar determinada despesa e que na prática se tornou insuficiente. Somente podem ser
feitos mediante autorização legal e deverá abri-los através de decreto do
Poder Executivo, com a indicação obrigatória da origem (fonte de recursos),
da quantidade de recursos que viabilizam os créditos e especificando a despesa a ser realizado com os mesmos, de acordo com o § 1º do art. 43 da Lei
nº 4.320/64.
Quando ocorre a necessidade de acrescentar ao valor definido na LOA para
alguma despesa, a lei que autorizar o crédito suplementar deverá especificar
os valores que poderão ser utilizados para suplementação, assim como, indicar a fonte de recursos. A vigência da lei e da suplementação limita-se ao
exercício financeiro atual.
Normalmente há um artigo na própria Lei Orçamentária Anual que trata do
assunto, autorizando a realização de créditos suplementares até determi-
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nado montante, sendo comum um percentual sobre as despesas conforme
exemplo a seguir:
Artigo 4º da Lei Orçamentária Anual - 2009 do Município de Ponte
Nova.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:					
I - abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal n° 4.320/64, até o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do montante dos respectivos orçamentos;									
II - movimentar parcelas das dotações de pessoal, nos termos do art. 66,
parágrafo único, da Lei Federal n° 4.320/64;					
III - utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros usos, eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais.								
Parágrafo único. Para suplementação de que trata o inciso I deste artigo,
poderá o Prefeito Municipal criar, quando for o caso, natureza de despesa
em categoria de programação já existente.
Fonte: Lei nº 3.389/2009 - LOA – Município de Ponte Nova – Grifos nossos

Créditos especiais: constituem os créditos que são abertos durante o exercício visando executar novos programas e despesas que não foram previstos
e autorizados na LOA, ou seja, não possuem dotações orçamentárias específicas que possibilitem efetuar certos dispêndios. São autorizados por lei
específica, que justifique ao Legislativo os novos programas e despesas, e
também efetuados através de decreto do Poder Executivo estabelecendo a
dotação com os créditos orçamentários a abrir e a despesa específica a que
será empregado, além de indicar a origem dos recursos.
Sua vigência se estabelece no exercício financeiro atual podendo ser prorrogada até o exercício seguinte, caso tenha sido aberto nos últimos quatro
meses do ano, desde que sejam reabertos por novo decreto e até os limites
dos saldos residuais do orçamento em que foram criados.

Figura 10 - Fonte: Ilustrador
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Como exemplo que se pode dar da utilização de créditos especiais é a criação de fundos de qualquer natureza ou recebimento de recursos federais,
não previstos na LOA, para realização de alguma obra (posto médico, por
exemplo), e que embora haja recursos financeiros disponíveis, é obrigatória
prévia autorização legislativa para efetuar as despesas. Esta lei deve ser específica para criar o fundo ou autorizar os novos gastos, determinando seus
objetivos, os valores dos créditos especiais e quais dotações orçamentárias
serão acrescentadas à Lei Orçamentária Anual.
Créditos extraordinários: São créditos que viabilizam a realização de despesas não previstas e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção
e subversão interna ou calamidade pública. A Lei nº 4.320/64, em seu art.
44, determina que: “Os créditos extraordinários serão abertos por decreto
do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo”.
Veja a seguir um quadro com um resumo das características de cada tipo de
crédito adicional.
Figura 11 - Art. 167,V, da CF/88; e arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64

Características

Créditos
Suplementares

Créditos
Especiais

Créditos
Extraordinários

Finalidade

Reforço de dotação
orçamentária que se tornou
insuficiente

Viabilizar e atender programas e
despesas não contempladas no
orçamento

Atender despesas
imprevisíveis e urgentes

Autorização
Legislativa

Necessita de prévia
autorização em lei especial,
podendo ser incorporada na
própria lei de orçamento

Necesita de prévia autorização
em lei especial

Independe de prévia
autorização em lei especial

Forma de Abertura

Decreto de Poder
Executivo

Decreto do poder Executivo

Decreto do Poder executivo ou
medida provisória com remessa
imediata ao legislativo

Indicação de
Recursos

Obrigatória, devendo
constar da lei de autorização e
do decreto de abertura

Obrigatória, devendo constar da
lei de autorização e do decreto
de abertura

Independe de indicação

Indicação de Limíte

Obrigatória, devendo
constar da lei de autorização e
do decreto de abertura

Obrigatória, devendo
constar da lei de autorização e
do decreto de abertura

Obrigatória, devendo constar do
decreto de abertura

Vigência

Restrita ao exercício em que
foi aberto

No exercício em que foi aberto

No exercício em que foi aberto

Jamais admitida

Permitida para o exercício
seguinte, desde que autorizados
em um dos últimos quatro meses
do exercicio financeiro, e que a
lei autorizava assim o permita

Permitida para o exercício
seguinte, desde que autorizados
em um dos últimos quatro meses
do exercicio financeiro, e que a
lei autorizava assim o permita

Possibildiade de
Prorrogação

Fonte: (Jund, 2007, p.129)
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Agora que estudamos os tipos de créditos adicionais, vamos ver qual a fonte
de recursos para este tipo de crédito.

2.2 F
 onte de recursos para créditos adicionais
Considerando o princípio do equilíbrio orçamentário, para que seja aberto
um crédito adicional aumentando despesa é preciso que haja recursos equivalentes. Desta forma, é sempre obrigatória a indicação de fonte de recursos
(de onde sairão os recursos) para que seja possível a abertura de um crédito
adicional (o acréscimo de despesa além das previstas na LOA).

Figura 12 - Fonte: Ilustrador

São fontes de recursos o superávit financeiro, anulação de dotações orçamentárias, operações de crédito e excesso de arrecadação. Para escolha de
qual fonte a ser definida serão utilizados relatórios retirados no sistema de
informática da contabilidade, que registra a execução das receitas e despesas. Relatório como o utilizado antes de se fazer a requisição de compra.
Vamos entender mais sobre as fontes de recursos:
a) Superávit financeiro: é o saldo positivo apurado no exercício anterior
(31/12 de cada ano) entre o ativo financeiro (recursos arrecadados e disponíveis existentes) e o passivo financeiro (contas a pagar com esses mesmos
recursos). É comum e inclusive viável que ao encerrar o exercício, em 31
de dezembro, sobre recursos depois de considerar todas as contas ainda a
pagar. Por exemplo, há R$ 200.000,00 disponíveis e destes R$ 120.000,00
estão comprometidos com obrigações assumidas e que precisam ser pagas,
então houve um superávit de R$ 80.000,00, que será utilizado no próximo
ano, como uma receita a maior do que a prevista na LOA.
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b) Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias: ao se verificar que os créditos orçamentários de uma dotação orçamentária não serão
mais gastos, ou seja, uma despesa específica não ocorrerá mais no ano,
permitindo sobra de créditos orçamentários, é possível anular este saldo de
forma que possibilite a abertura ou complemento no mesmo valor em outra
dotação orçamentária.
Como exemplo: foi fixado R$ 20.000,00 para contratação de consultoria, no
entanto, foi gasto R$ 17.000,00 e estão sobrando R$ 3.000,00 de crédito
orçamentário na dotação, então, anula-se este saldo restante (R$ 3.000,00)
e promove-se a transferência para outra dotação.
Nos últimos meses do exercício financeiro, o saldo existente na dotação de
Reserva de Contingência poderá ser anulado, desde que atenda ao inciso III
do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
c) Operações de crédito ou empréstimos: são formas de obter receitas
além das arrecadadas, mas que precisam ser devidamente autorizados para
que possam ser realizadas. Feito um empréstimo entrará recurso a mais do
que o esperado na LOA, portanto precisa-se criar uma dotação para gastá-lo
e manter o equilíbrio.
d) Excesso de arrecadação efetivamente apurado ou sua tendência:
ao fazer um acompanhamento rigoroso das receitas, pode acontecer de as
mesmas estarem sendo arrecadadas em valores superiores aos previstos na
LOA ou com tendência a ser maior que o montante total de receita estimado
na LOA. Diante desta situação, o órgão pode solicitar um crédito adicional
por excesso de arrecadação.
Contudo, chamamos atenção que apesar de uma determinada receita estar
sendo arrecadada a mais que o previsto, outra poderá estar sendo arrecadada a menor, e assim, o montante de receita estimada na LOA não estar
sendo alterado. Desta forma, é verdade que somente perto do fechamento
do exercício que realmente se confirma excesso de arrecadação. Neste sentido, apesar de ser legalmente possível utilizar tal recurso por tendência de
excesso de arrecadação, caso este excesso não ocorra de fato há o risco de
se perder o exigido equilíbrio entre receita e despesa.
Quando utilizada esta fonte de recurso e caso o excesso não se confirme, é
necessário fazer a anulação imediata de créditos orçamentários no mesmo
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valor que foram abertos os créditos adicionais correspondentes, isto para
que se retome o equilíbrio orçamentário.
Ainda é importante ressaltar que o excesso de arrecadação somente é considerado efetivo depois de consolidada a receita arrecadada de todos os
órgãos públicos que compõem o orçamento, isto porque um excesso de
arrecadação da Prefeitura pode estar cobrindo uma insuficiência de arrecadação de uma autarquia ou fundação, não ocorrendo de fato o recebimento
a maior do montante da receita.

2.3 O
 utros mecanismos retificadores do orçamento público
Existem outros instrumentos administrativos de se movimentar créditos orçamentários entre dotações orçamentárias previstas na LOA, quais sejam:
transposição, remanejamento e transferência de dotações.
a) Transposições de dotações: ocorrem quando há realocações de saldos
orçamentários entre órgãos em função de sua criação, cisão, incorporação
ou extinção. São utilizadas quando há, por exemplo, a extinção de alguma
secretaria da administração direta e transferência de suas atribuições para
uma fundação ou autarquia (ANDRADE, 2006).
b) Remanejamento de dotações: é quando se quer realocar créditos orçamentários de uma mesma categoria de programação (mesmo programa,
atividade ou projeto), através da movimentação de créditos de uma natureza
de despesa (tipo de despesa, elemento de despesa e modalidade de despesa) para outra, com o objetivo de dar à administração pública maior flexibilidade na aplicação de seus recursos.
c) Transferências de dotações: Ocorre quando há transferência de recursos entre as três esferas administrativas (Federal, Estadual e Municipal). Um
exemplo são os fundos de participação dos municípios nas receitas federais,
verbas do Sistema Único de Saúde (SUS) e os convênios. Pode ocorrer, também, entre o setor público e entidades privadas para atender a despesas
correntes ou de capital a título de subvenções, auxílios ou contribuições (ANDRADE, 2006).
Ressalta-se que estes instrumentos não se assemelham aos créditos adicionais. A Constituição, no art. 167, VI, veda a utilização da transposição, do
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remanejamento ou da transferência sem que haja prévia lei autorizativa. Portanto, esses instrumentos são vinculados a uma autorização legal, e diferentemente dos créditos adicionais, não podem ser inclusos na LOA por se tratar
de matéria estranha ao orçamento.

2.4 Restos a pagar
Corresponde a todas as despesas empenhadas e ainda não pagas antes do
encerramento do exercício anterior. O resto a pagar se divide em despesas
processadas, quando já foram liquidadas antes do encerramento do exercício financeiro e ainda não pagas, e não processadas, as despesas empenhadas, mas ainda não liquidadas e/ou pagas.

Figura 13 - Fonte: Ilustrador

Neste tema é importante lembrar-se do dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 42, o qual dispõe que é vedada aos gestores públicos a contração de obrigações (despesas) nos últimos oito meses de mandato, que não
possam ser pagas integralmente dentro do mesmo exercício, ou caso tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja disponibilidade
de caixa suficiente para pagamento da obrigação.
Andrade (2006) ainda expõe que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem uma
preocupação direta com as despesas geradas pelos últimos oito meses do
mandato, quando determina que todos os encargos e despesas compromissadas até o final do exercício, ou seja, contratadas pra liquidação até 31 de
dezembro do último ano de governo, além dos restos a pagar de exercícios
anteriores deverão ser computados no cálculo da disponibilidade de caixa
considerada no encerramento do exercício. Esta medida tem por objetivo
impedir que o ordenador contraia obrigação de despesas que não pode ser
cumprida integralmente dentro do último exercício do mandato.
Destaque-se que o conceito de “disponibilidade de caixa” é trazido pelo
parágrafo único do art. 42, o que não se confunde com a expressão saldo
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financeiro em conta, existente no dia 31 de dezembro do último ano de
mandato. Sua apuração deve-se dar pela equação:
Disponibilidade de Caixa = Ativo Financeiro (-) Passivo Financeiro,
Sendo que o Ativo Financeiro configura-se como saldo de caixa e de bancos; e o Passivo Financeiro como o montante das obrigações vencíveis até o
último dia do mandato, incluindo toda a dívida flutuante, ou seja, os restos
a pagar de exercícios anteriores, saldo a pagar de empenho do próprio exercício, os serviços da Dívida a Pagar e as Antecipações de Receitas Orçamentárias.

2.5 Despesas de exercicios anteriores
Andrade (2006) nos explica que despesas de exercícios anteriores referem-se a uma dotação orçamentária que se destina a possibilitar o empenho de
despesas resultantes de compromissos gerados em exercícios financeiros já
encerrados, desde que tenham saldo suficiente para atendê-las no orçamento do exercício em que foram originadas, e não tenham sido processadas em
época própria. Refere-se a despesas com serviços prestados ou mercadorias
adquiridas cujo credor tenha cumprido efetivamente sua obrigação no prazo
estabelecido. Incluem–se, ainda, nessa possibilidade os restos a pagar com
prescrição interrompida, dentro do prazo de direito do credor, e os compromissos decorrentes de obrigação de pagamento criada em virtude de lei e
reconhecidos após o encerramento do exercício.
O reconhecimento da dívida deve ser efetuado, formalmente, com expresso
consentimento do ordenador de despesa e correspondente autorização de
pagamento, que contenha o valor líquido e certo a pagar, o nome, o número
de registro perante o fisco federal (CNPJ/CPF), o endereço do credor, a data
de vencimento, um memorial de despesa com um histórico que descreva o
motivo circunstanciado pelo não registro no tempo devido, além de cópia ou
original do documento fiscal a que se refere a despesa.
Para atender ao que dispõe no art. 37 da Lei nº 4.320/64, deverá o gestor
público amparar-se em um processo administrativo que dê mais autenticidade à autorização da despesa, o qual deverá conter, no mínimo:
• declaração do contador de que a despesa atende ao disposto no art. 37
da Lei nº 4.320/64;
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• parecer jurídico;
• ato do Chefe do Executivo reconhecendo que a despesa é realmente
devida.

2.6 Algumas vedações constitucionais
Em relação à execução das despesas, de acordo com o art. 167 da CF/88,
ainda é relevante explicitar algumas vedações constitucionais que são extremamente relevantes e precisam ser observadas:

Figura 14 - Fonte: Ilustrador

• É vedado o início de algum programa ou projeto sem previsão na LOA.
Caso apareça a oportunidade de realizar algum projeto que não está
previsto na LOA, é preciso enviar projeto de lei criando crédito adicional
e aguardar autorização legislativa para executar o mesmo.
• É vedada a utilização de créditos ilimitados; sendo obrigação legal a determinação na LOA dos créditos orçamentários em cada dotação específica.
• É proibido o emprego das receitas advindas da alienação de bens que
não seja com despesas também de capital.
• Da mesma forma, as receitas vinculadas obrigatoriamente têm que ser
gastas com despesas cuja finalidade tem o vínculo, sob regras específicas
de cada vinculação.
• É proibida a utilização de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade
social para suprir necessidade ou cobrir situação financeira negativa de
empresas, fundações e fundos. Assim como as receitas vinculadas, tais
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recursos não podem ser gastos com outras despesas senão a sua finalidade.
• É vedada a utilização de créditos orçamentários destinados a pagamento
de pessoal em outro tipo de despesa, principalmente se os créditos foram
anulados para serem fonte de recursos para um crédito adicional ou remanejamento. Somente poderão ser creditados em dotações específicas
de gastos com pessoal.
Chegou o momento de relembrar os principais conceitos e aspectos importantes que aprendeu. Ao ler o resumo, verifique se compreendeu realmente
o conteúdo e, em caso de alguma dúvida, volte e estude firme.

Resumo
Durante a execução orçamentária ocorrem fatos como falta de valores em
alguma dotação orçamentária para determinada despesa, ou sobra de valores em outras dotações, ou ainda a não previsão de algumas outras despesas. Nesses casos, a legislação oferece como alternativa os créditos adicionais e alguns mecanismos de retificação do orçamento público. Créditos
adicionais são instrumentos de retificação do orçamento público que devem
estar previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os créditos adicionais se
subdividem em: créditos suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários. São fontes de recursos para utilização dos créditos adicionais:
o superávit financeiro, anulação de dotações orçamentárias, operações de
crédito e excesso de arrecadação. Resto a pagar corresponde a todas as despesas empenhadas e ainda não pagas antes do encerramento do exercício
anterior. Despesas de exercícios anteriores são despesas resultantes de compromissos gerados em exercícios financeiros já encerrados e que não tenham
sido processadas em época própria.
Agora, teste seu conhecimento. Verifique o quanto aprendeu e tendo dúvidas retome a matéria.
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Atividades de aprendizagem
1. Explique o que são créditos adicionais.

										
2. Complete corretamente as frases:
a) Créditos adicionais __________________ destinam-se ao reforço de dotações já existentes, mas que tiveram créditos insuficientemente dotados na
Lei Orçamentária.
b) Créditos adicionais _________________ destinam-se a suprir despesas que
não possuem dotação específica prevista na Lei Orçamentária.
c) Créditos adicionais _________________ destinam-se à cobertura de despesas imprevisíveis e urgentes, como guerras e calamidades públicas.
3. Em relação às fontes de financiamento para os créditos adicionais podemos apontar (pode haver mais de uma alternativa correta):
a) Amortização de dívidas.							
b) Anulação de dotação.							
c) Déficit financeiro.								
d) Excesso de arrecadação. 							
e) Excesso de gastos.								
f) Operações de crédito.							
g) Reserva de contingência.							
h) Superávit financeiro.

Que bom ter chegado até aqui. Espero ter ficado bem explícito a você como
acontecem as alterações no orçamento público depois de autorizadas por
lei. É importante que você tenha compreendido, também, o quanto são importantes essas ferramentas na realização de uma boa gestão do orçamento
público. Na próxima aula, estudaremos como ocorre o controle da execução
do orçamento. Até lá!

Rede e-Tec Brasil

42

Orçamento Público II

Aula 3. Controle da execução orçamentária
Objetivos:
• relacionar a relevância do controle sobre orçamento público; e
• demostrar formas e tipos de controle do orçamento público.

Olá estudante, vamos continuar o nosso aprendizado sobre o orçamento
público. Depois de aprender sobre como realizar as receitas e as despesas,
bem como os instrumentos de alteração dos valores de créditos orçamentários na lei do orçamento, nesta aula conheceremos como se dá o controle e
avaliação sobre essas ocorrências, ou seja, sobre a execução do orçamento
público. É uma parte interessante da disciplina e que nos esclarece sobre os
controles existentes que nos permitem agir como controladores dos gastos
públicos. Espero que goste!
Desde o início de nossa disciplina estamos discutindo a função do orçamento de controle sobre os gastos públicos. Sendo uma peça única e envolvendo todas as receitas e as despesas ele permite tanto o controle financeiro
quanto o controle político por parte dos órgãos de representação popular, o
Poder Legislativo.
Giacomoni (2001, p. 302) explica sobre o controle orçamentário:
Inicialmente, ao atender às ainda fortes concepções liberais que consideravam o gasto público como um desperdício a ser minimizado, o
controle parlamentar tratava de garantir a observância dos quantitativos financeiros alocados no orçamento por objeto de despesa, bem
como de fiscalizar a arrecadação. Tal modalidade de controle externo
enfatizava os aspectos financeiro e jurídico da gestão pública, especialmente quanto à legalidade dos atos dos agentes da administração
governamental.
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Figura 15 - Fonte: Ilustrador

Esta concepção de um controle externo predomina até hoje nos modelos
de fiscalização parlamentar, tanto no Brasil quanto no exterior. Contudo,
o crescente aumento das funções e deveres dos governos e a consequente
maior importância do orçamento para a gestão pública, não foram acompanhados na mesma intensidade pelos aperfeiçoamentos na fiscalização legislativa. Fato que exigiu do próprio Poder Executivo a criação de um controle
interno para possibilitar uma melhor avaliação do desenvolvimento de seus
trabalhos.
A Lei nº 4.320/64, no entanto, já estabelecia dois sistemas de controle da
execução orçamentária: interno e externo. A Constituição de 1988 manteve
essa ideia e deu-lhe um sentido ainda mais amplo, como pode ser constatado no art. 70:
“Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.						
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a
União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.” (Grifos nossos)

Com este dispositivo vê-se a preocupação não só da fiscalização financeira e
orçamentária, mas também das atividades operacionais e patrimoniais, além
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do controle sobre a aplicação de subvenções e a própria política de isenções,
estímulos e incentivos fiscais. E da mesma forma este controle precisa ser
exercido sobre a administração indireta (autarquias, fundações, fundos especiais) e demais instituições que recebam e lidam com o dinheiro público.
Agora, falando especificamente do controle orçamentário, estes estão definidos no art. 75 da Lei nº 4.320/64:
“Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:
I. a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita
ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e
obrigações;							
II. a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis
por bens e valores públicos;					
III. o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos
monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.” (grifos nossos)

A questão jurídica e legal do controle orçamentário é observada nos itens I
e II. Já o item III, pode-se considerar uma evolução da amplitude do controle
possibilitada pelas modernas formas de estruturação do orçamento público,
como a que estudamos nos capítulos anteriores. Isto porque o orçamento
tradicional não permitia o controle do cumprimento dos programas de trabalho, uma vez que não os expressava.

3.1 Controle externo
Considera-se controle externo a forma de controle de entidades de fora do Poder Executivo
(não submissas ao governo). O exercício do
controle externo é de responsabilidade do Poder Legislativo que possui o apoio dos tribunais
de contas.
Tratando dos tribunais de contas, a CF/88 explica de forma detalhada as respectivas atribuições:
Figura 16 - Fonte: Ilustrador
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“Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:								
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;			
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis
por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e
indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário
público;							
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta,
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem
como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do
ato concessório;						
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de
cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta,
nos termos do tratado constitutivo;				
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela
União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;		
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional,
por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;							
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano
causado ao erário;						
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as pro-
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vidências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada
ilegalidade;							
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou
abusos apurados.” (grifos nossos)

Estes dispositivos constitucionais vêm ratificar e completar o que já era exigido pela Lei nº 4.320/64:
“Art. 81. O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo,
terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda
e legal emprego do dinheiro público e o cumprimento da Lei de
Orçamento.” (grifo nosso)

Tanto a Constituição como a lei básica do orçamento (4.320/64) mostram
claramente que as questões centrais de interesse do controle externo são os
aspectos legais ligados à questão do dinheiro público e à observância dos
limites financeiros consignados no orçamento.
Todas as responsabilidades de fiscalização dispostas na constituição podem
ser trazidas do nível federal para o estadual, onde os tribunais de contas estaduais terão as mesmas atribuições e ainda com o encargo adicional de assessoramento às Câmaras Municipais na fiscalização das contas municipais.

Entre no site da Câmara
Municipal de sua cidade e
pesquise sobre os relatórios
e demonstrações divulgadas
quanto ao exercício de controle
e fiscalização sobre o Poder
Executivo.
Faça essa pesquisa também no
site da Assembleia Legislativa
do Estado: <http://www.
almg.gov.br>

Na prática, o controle no município é realizado, principalmente, das seguintes formas:
• Envio ao Tribunal de Contas do Estado de relatórios contábeis sobre o registro da execução orçamentária, sendo relatórios diversos em datas diferentes, conforme as instruções normativas do respectivo tribunal. Tendo
como principal documento os balanços e balancetes sobre o fechamento
do exercício que deve ser enviado até fevereiro do ano seguinte.
• Encaminhamento de documentos e relatórios à Câmara Municipal em
datas determinadas pela Lei Orgânica do Município ou a qualquer momento a pedido dos vereadores. Podem ser processos licitatórios, empenhos, relatórios contábeis, entre outros que acreditarem ser necessário
para a realização da fiscalização.
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• Fiscalização presencial do tribunal de contas nos órgãos públicos para
averiguar fundamentalmente a legalidade e formalidade dos documentos e atos referentes aos gastos públicos. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) costuma ir anualmente aos municípios
com determinados números de habitantes e valor do orçamento global.
Normalmente, os servidores do TCEMG ficam durante uma semana e
marcam com antecedência de 10 dias a data da fiscalização, solicitando,
inclusive, servidores à disposição para lhes atender no que for necessário.
Ressaltamos que todas estas formas de controle aqui exemplificadas e especificadas em leis e decretos federais, estaduais e municipais ou instruções
normativas do Tribunal de Contas são obrigatórias, sob pena da administração receber sanções pelo não cumprimento.
As solicitações da Câmara Municipal, bem como a fiscalização dos Tribunais
de Contas dos Estados, além de obrigatórias, são imprevisíveis, pois podem
ocorrer a qualquer momento. Por esta razão, é essencial que todos os atos
referentes à arrecadação de receitas e à realização de despesas, seja de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional ou patrimonial, devem
estar devidamente registrados e munidos de processos conforme exigência
legal. Nesse sentido, assim como os vereadores, a população também pode,
a qualquer momento, solicitar vistas e fiscalizar qualquer um destes atos,
sendo mais uma razão para a administração andar com todos os registros e
controles em dia.
Após falarmos do controle externo, passaremos agora a detalhar como se dá
o controle interno. Vamos lá!

3.2 Controle interno
Constitui o controle feito pelo próprio governo sobre seus atos. A Constituição traz como principais objetivos do controle interno:
“Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União;							
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimo-
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nial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;			
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional”. (grifos nossos)

Aqui também a CF/88 é bem abrangente, primeiro porque não só o Executivo, mas também
os Poderes Legislativos e Judiciários são obrigados a manter seu próprio controle interno; e,
especialmente, porque estabelece a obrigação
de avaliação do cumprimento de metas e objetivos constantes nos diversos instrumentos de
planejamento: plano plurianual, programas e
orçamentos.

Figura 17 - Fonte: Ilustrador

Giacomoni (2001, p.305) ainda completa, ao referir-se ao inciso II, do art. 74
da Constituição Federal:
Ao contrário do passado, quando a ênfase do controle interno residia
nas questões ligadas ao mero cumprimento dos aspectos legais do gasto público, os novos dispositivos, ao lado de manter o controle quanto
à observância das normas e demais exigências legais, trazem positivas
inovações no campo do controle substantivo. É o caso do inciso II do
artigo 74 que define como uma das finalidades do controle a avaliação
dos resultados das gestões orçamentárias, financeira e patrimonial, segundo os conceitos de eficiência e eficácia.

A Lei nº 4.320/64, em seu art. 77, também expõe sobre o exercício do controle interno, dizendo que a verificação da legalidade dos atos de execução
orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.
O empenho, primeiro estágio da despesa, possibilita a verificação prévia.
Relatórios de andamento, balancetes de despesas, e outros permitem as verificações concomitantes. Já as verificações subsequentes terão por base os
relatórios finais, prestações de conta e balanços elaborados após a execução
do empreendimento ou encerramento de exercício.
Aqui é importante ressaltar que a obrigação de controlar a execução orça-
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mentária não é apenas do setor controle interno como também do órgão
central de orçamento (Secretaria Municipal de Orçamento e Planejamento
ou correlata), como estabelece a Lei nº 4.320/64:
Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária
ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no
inciso III do artigo 75. Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando
for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidas para cada atividade.

Contudo, já é entendido pelo fisco que cada unidade orçamentária (secretaria), como encarregada da execução de seu próprio orçamento, deve fazer o
controle sobre a execução que lhe cabe, sendo responsável pelos seus atos.
Este controle é realizado também através do empenho e sua liquidação,
além de relatórios, como o “Balancete de Despesas”, os quais possibilitam
um acompanhamento constante de como está sendo executado o orçamento, os limites e exigências legais, etc.
Nesses sentidos, fica evidente a relevância de se fazer os controles prévios
e concomitantes tanto na secretaria executora da despesa, quanto na secretaria de orçamento e no controle interno da instituição de forma a evitar
que somente depois de encerrado o exercício se descubra alguma falha ou
erro na execução orçamentária findada e já encaminhada para os órgãos de
controles externos.

Pesquise no site oficial da
prefeitura de sua cidade o
órgão de controle interno e
veja todas as informações
e relatórios que eles estão
mostrando ao público.

Diante de todas as formas de controle determinadas legalmente, seja pela
Constituição, pela Lei nº 4.320/64 e, mais recentemente, pela Lei Complementar nº 101/200 – LRF, verifica-se a necessidade e exigência de se realizar
o controle sobre os gastos públicos e que este controle deve atingir tanto as
questões legais e financeiras, como de gestão e cumprimento dos compromissos governamentais estabelecidos nos planejamentos de médio e longo
prazo.
Durante toda a aula, fizemos menções a exigências e obrigações de aplicação de recursos, assim como de limites e vedações em relação aos mesmos,
estes são os principais aspectos a se atentar nos controles de âmbitos legais
e financeiros. Como, por exemplo, o cumprimento dos gastos com educação
e saúde e o limite de gastos com pessoal e da dívida pública. Aqui reforçamos que o descumprimento destes aparatos legais acarreta responsabilidade
administrativa, e inclusive criminal, aos ordenadores de despesas envolvidos,
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passivos de sanções.
Está na hora de fazer uma revisão de tudo que você aprendeu nessa aula.
Permanecendo algum aspecto não compreendido, retome o texto e elimine
já esta dúvida.

Resumo
Orçamento público envolve todas as receitas e as despesas e, com isso, permite tanto o controle financeiro quanto o controle político por parte dos órgãos de representação popular, o Poder Legislativo. O controle orçamentário
verifica a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a
realização da despesa; a fidelidade funcional dos agentes da administração;
o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários e
em termos de realização de obras e prestação de serviços. Controle externo
é a forma de controle de entidades de fora do Poder Executivo, sendo de
responsabilidade do Poder Legislativo, que possui o apoio dos tribunais de
contas. O controle da execução orçamentária tem por objetivo verificar a
probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento. Este é feito através do envio de
relatórios contábeis e documentos ao tribunal de contas e à Câmara Legislativa; e através da fiscalização presencial do tribunal de contas nos órgãos
públicos. O controle interno constitui o controle feito pelo próprio governo
sobre seus atos para: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual; comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia
e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias; e apoiar o controle externo.
Verifique o quanto aprendeu nos exercícios a seguir. Se preciso, volte no
texto e estude o assunto com dúvida.
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Atividades de aprendizagem
1. Quais os controles existentes na administração pública?
									

										
2. Quais são os agentes que podem exercer o controle externo?

										
3. O controle interno deve ser exercido por quem e em que momentos?

Que bom finalizar com você mais essa aula. Espero que o modo como o
assunto foi abordado tenha facilitado seu estudo a respeito de como ocorre
o controle sobre o orçamento público. Desejo que você tenha finalizado
esta aula bem animado para, na próxima, estudarmos sobre avaliação do
orçamento público.
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Aula 4. Gestão por resultados e avaliação da execução orçamentária
Objetivos:
• analisar o processo da gestão pública por resultados;
• sintetizar a finalidade da avaliação da execução orçamentária; e
• relatar sobre a importância da audiência pública nos processos
de avaliação do orçamento público.

Caro(a) estudante,
Dando continuidade ao nosso processo de conhecimento sobre o orçamento público, vamos aprender sobre a gestão por resultados, que se refere ao
gerenciamento das ações governamentais por meio do alcance de metas
estabelecidas. Além disso, nesta aula veremos o processo de avaliação da
execução do orçamento e o papel das audiências públicas como forma de
participação popular no processo de gestão governamental. É uma parte importante da disciplina, por nos apresentar as formas de avaliar os resultados
obtidos pelas ações dos governantes.
Conforme vimos, a avaliação da execução orçamentária constitui-se na parte
do controle que analisa a eficiência e a eficácia das ações governamentais,
visando checar se o interesse público foi posto acima de quaisquer outros.
Atualmente, estando as ações governamentais cada vez mais visíveis e sendo
os gestores públicos constantemente cobrados sobre a aplicação dos escassos recursos orçados, a adoção de uma postura governamental empreendedora e voltada para o cidadão exige que a execução das políticas públicas
seja pautada nos princípios da eficiência e da eficácia.
Assim, a administração pública utiliza para controlar, avaliar e garantir a
efetividade das ações governamentais, um modelo denominado de Gestão
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Pública por Resultados - GPR, que tem como foco os cidadãos como beneficiários das políticas e ações públicas, que são orientadas para os resultados
de desenvolvimento.
A Gestão Pública por Resultados – GPR constitui-se em um processo que se
inicia com o planejamento e definição de critérios para alocação de recursos
e vai até a avaliação da implementação dos resultados e dos impactos dos
programas e das ações de governo.

4.1 Eficiência, eficácia e efetividade
A eficiência está voltada para os meios pelos quais alguma ação é executada. A eficácia se preocupa com os fins ou objetivos da ação. Já a efetividade
diz respeito ao impacto que uma ação irá gerar. Na área pública, refere-se à
medida de benefício que uma ação traz à população, ou seja, indica se um
resultado foi atingido e qual o grau de melhorias trouxe para a sociedade
visada.
Segundo Chiavenato,
A eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados, enquanto eficiência é uma medida normativa da utilização dos recursos nesse
processo. [...] A eficiência é uma relação entre custos e benefícios. Assim, a eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas
devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os recursos
sejam aplicados da forma mais racional possível [...] (CHIAVENATO,
1994, p. 70).

O autor ainda apresenta alguns exemplos para diferenciar os termos: eficiência é ir à igreja e eficácia é praticar os valores religiosos; eficiência é rezar e
eficácia é ganhar o céu; eficiência é jogar futebol e eficácia e ganhar o jogo.
Para Bio (1996), uma empresa eficiente é aquela que consegue o seu volume
de produção com o menor dispêndio possível de recursos, ou seja, produz
mais por menos. Já a empresa eficaz coloca no mercado a quantidade necessária de um produto certo para atender determinada demanda. Além disso,
“[...] a eficácia depende não somente do acerto das decisões estratégicas e
das ações tomadas no ambiente externo, mas também do nível de eficiência” (BIO, 1996, p. 22).
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De acordo com Torres (2004), especificamente para o setor público, os conceitos podem ser definidos da seguinte forma:
• Eficiência: preocupa-se com os mecanismos utilizados para obtenção
de êxito na ação estatal, visando a busca de maximização dos resultados
pelo menor custo.
• Eficácia: relaciona-se aos resultados obtidos, visando a busca pelo atingimento dos objetivos desejados pelo setor estatal.
• Efetividade: preocupa-se especialmente com a necessidade e oportunidade das ações estatais, visando a busca pelos benefícios alcançados
com os resultados.

4.2 Gestão pública por resultados
A nova Gestão Pública tem abordado a questão da racionalidade econômica
em busca de eficácia, eficiência e efetividade, que, segundo Serra (2008),
tem os propósitos de: assegurar a otimização do uso de recursos públicos
na produção e distribuição de bens públicos como resposta às exigências de
mais serviços e menos impostos, mais eficácia e mais eficiência, mais equidade e mais qualidade; garantir que o processo de produção de bens e serviços
públicos seja transparente, equitativo e controlável; e, promover e desenvolver mecanismos internos que melhorem o desempenho dos dirigentes
e servidores públicos, e, com isso, fomentar a efetividade dos organismos
governamentais, visando a concretização dos objetivos anteriores.
A administração pública
utiliza-se do modelo para
controlar, avaliar e garantir
a efetividade das ações governamentais, denominado
de Gestão Pública por Resultados - GPR, que tem como
foco os cidadãos como beneficiários das políticas e
ações públicas, orientando-se para os resultados de desenvolvimento.

- Eficiência: capacidade de
obter produtos mais elevados
em relação aos insumos
necessários para obtê-los;
produzir sem erros; produzir
mais com menos recursos;
voltada para os meios pelos
quais alguma ação é executada.
- Eficácia: capacidade de
produzir na medida adequada
dentro do tempo previsto; obter
resultados compatíveis com os
objetivos estabelecidos; atingir
um determinado objetivo;
voltada para os fins ou objetivos
de uma ação.
- Efetividade: capacidade
de produzir um efeito, positivo
ou negativo; voltada para o
impacto que uma ação irá gerar.

Figura 18 - O Estado e a Gestão por Resultados.
Fonte: Serra (2008, p. 19)
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A Gestão Pública por Resultados (GPR) é um modelo cíclico que se inicia com
a definição dos objetivos esperados, passando pela prescrição da forma de
controle e avaliação de desempenho da política e chegando ao processo de
adoção de medidas corretivas com base nas ações avaliadas.
Desse modo, podemos dizer que a GPR é um modelo de gestão que busca
reduzir os custos para a sociedade e ao mesmo tempo compromete o governo com a satisfação dos cidadãos, através da busca da eficiência, eficácia e
efetividade das ações estatais.

Orientação para o alcance de objetivos
Objetivos = foco na ação = plano de ação
										
As características do modelo da GPR são:
• Definição clara das questões que serão resolvidas;
• Identificação objetiva dos beneficiários;
• Elaboração de programas e projetos direcionados para o atendimento
das necessidades do público identificado;
• Definição realista dos resultados esperados;
• Concessão de autonomia e responsabilidade aos gestores;
• Definição de indicadores para avaliação do desempenho;
• Monitoramento do progresso dos resultados e dos recursos utilizados;
• Identificação e gerenciamento de riscos inerentes ao processo;
• Aperfeiçoamento dos critérios de alocação e controle de recursos;
• Elaboração periódica de resultados obtidos e recursos utilizados, bem
como dos indicadores para avaliação do desempenho.
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Figura 19 - O Estado e a Gestão por Resultados.
Fonte: Serra (2008, p. 28)

A Gestão por Resultados na administração pública passa pela estruturação
dos processos do ciclo de gestão das políticas públicas - formulação, implementação e avaliação, com foco no alcance de resultados, envolvendo uma
visão e estruturação integrada do planejamento governamental, orçamento,
administração financeira e contábil, organização administrativa e normas de
operação e funcionamento para todos os órgãos e entidades integrantes da
administração (GRAEF, 2008).

4.2.1 Fases da gestão pública por resutlados
A Gestão Pública por Resultados constitui-se em um ciclo ou sistema onde
cada fase está diretamente ligada à anterior, de tal forma que gera um processo de retroalimentação proporcionando constante melhoria na gestão
pública.
• PLANEJAMENTO
A primeira fase do processo de gestão por resultados relaciona-se ao conhecimento do problema ou questão a ser resolvida.
Nessa etapa são definidas as ações a serem implementadas, analisadas as
causas e consequências esperadas, elaboradas as políticas públicas e estabelecidos os objetivos e metas de resultado e impacto.
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Definições de GESTÃO PÚBLICA
POR RESULTADOS:
- A Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE), publicou em
1995 o trabalho Governance
in Transition, quando utilizou
pela primeira vez o termo
performance management. Em
2002, o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) tratou da gestão baseada
em resultados no Manual de
Monitoramento e Avaliação para
Resultados.
- O Banco Mundial editou em
2004 o documento Ten Steps to
a Results-Based Monitoring and
Evaluation System: a Handbook
for Development Practitioners,
onde utiliza também a expressão
results based management.
- O Centro Latino-Americano
de Administração para o
Desenvolvimento (CLAD) se refere
constantemente à GPR desde
2003.
- A Global Accounting Office
(GAO) aplica a expressão
performance management para
propor melhorias na gestão
das organizações federais. No
âmbito de governos estaduais
encontram-se também usos e
referências similares.
- O governo francês, a partir da
implantação em 2001 da Lei
Orgânica de Finanças (LOLF),
também tem publicado alguns
informativos com relação à
démarche de performance e à
gestion par resultats.
- O termo ‘gestão pública
orientada a resultados’ é
utilizado pelo governo da Suíça
para referir-se às reformas
administrativas que estão sendo
implantadas naquele país desde
1996. Neste caso, os produtos e
os resultados são os principais
componentes dos acordos de
gestão, que se combinam com
um orçamento alocado a cada
unidade de desempenho.
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• IMPLEMENTAÇÃO
Nessa fase as atividades para realização do projeto começam a ser realizadas, devendo ser constantemente avaliadas a consistência das ações propostas e dos recursos alocados.
O Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização
(GESPUBLICA) foi criado em
2005 por meio do decreto
5.378 de 23 de fevereiro de
2005 e tem como características
ser essencialmente público e
contemporâneo, além de estar
voltado para a disposição de
resultados para a sociedade.
Na biblioteca virtual do
portal da GesPública (<www.
gespublica.gov.br>) estão
disponíveis diversos arquivos
contendo artigos, slides e
outros documentos que têm por
objetivo estimular e facilitar o
acesso ao conhecimento sobre a
gestão pública no Brasil.
Alguns dos produtos referentes
ao Programa de Melhoria da
Gestão Pública por meio da
definição de um guia referencial
para medição do desempenho
da gestão, e controle para o
gerenciamento dos indicadores
de eficiência, eficácia e de
resultados do Programa
Nacional de Gestão Pública
para Desburocratização estão
disponíveis nos endereços a
seguir.
Vamos consultá-los?
<http://www.gespublica.
gov.br/biblioteca/
pasta.2010-12-08.2954571235/
produto_1_indicadores_versao_
final_110809.pdf>
<http://www.gespublica.
gov.br/ferramentas/
pasta.2010-05-24.1806203210/
guia_indicadores_jun2010.pdf>

Na etapa de implementação é o momento onde é possibilitada, aos interessados, a interação e conhecimento das políticas, bem como de avaliação
da forma de condução do processo para que se obtenham os resultados
definidos.
• MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Na fase de monitoramento, os objetivos e metas definidos bem como os
recursos utilizados serão acompanhados de forma sistemática.
Na etapa da avaliação, os resultados e impactos decorrentes da implementação do projeto serão aferidos.
Nesse sentido, essa etapa constitui-se em ações que conduzem ao acompanhamento e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas, pois fundamentam a retroalimentação do ciclo.
Depois de compreender o processo da gestão pública por resultados, vamos
estudar como avaliar a execução orçamentária.

4.3 Avaliação da execução orçamentária
Tão importante quanto controlar como estão sendo aplicados os recursos
públicos é avaliar se tais dispêndios estão conseguindo atingir as metas e
objetivos para os quais possuem finalidade. Na avaliação verifica-se se o governo com os gastos feitos está conseguindo realizar os programas do PPA
definidos e exigidos na lei orçamentária.
Com a avaliação pretende-se checar também se realmente o interesse público foi posto acima de quaisquer outros, pois a sociedade espera da moralidade administrativa pressupostos éticos a serem utilizados permanentemente
e inclusive em prol do aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e execução do dinheiro público.
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Figura 20 - Fonte: Ilustrador

Com isso, podemos perceber que a avaliação tem como relevante finalidade
o melhoramento dos controles, modificando-os e acrescentado a eles abordagens mais modernas, acompanhando o aumento da atuação da administração pública e dos serviços públicos. Em relação ao alcance da avaliação,
Giacomoni (2001, p. 307) chama a atenção:
a) análise, no plano global, dos impactos do gasto público na economia
como um todo, bem como de seus efeitos em certos ramos econômicos e nas mudanças sociais;					
b) estudo dos resultados concretos obtidos pelos planos, programas e
projetos a cargo das distintas unidades governamentais; e		
c) avaliação da eficiência, pela utilização de índices como produtividade/custo e produtividade/mão de obra, assim como análises de verificação de resultados, de aplicação de insumos e de qualidade.

Completando Giacomoni (2001, p. 307) traz o conceito de avaliação:
A avaliação orçamentária é a parte do controle orçamentário que analisa a eficácia e eficiência dos cursos de ação cumpridos e proporciona elementos de juízo aos responsáveis da gestão administrativa
para adotar as medidas tendentes à consecução de seus objetivos e
à otimização do uso dos recursos colocados à sua disposição, o que
contribui para realimentar o processo de administração orçamentária.
(grifos nossos)

Esta perspectiva traz em si o princípio da eficiência, determinado pela Constituição para a gestão da Administração Pública e vai além, pois com a visão
gerencial, busca também a eficácia. Com isso, é necessário definir a avaliação sob a ótica dos conceitos de eficiência e eficácia.
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Com a análise da eficiência quer-se medir e comparar os custos e gastos
envolvidos em determinadas atividades com outros padrões já ocorridos anteriormente ou mesmo com parâmetros técnicos definidos de forma geral.
Através desta análise, busca-se a otimização de recursos (principalmente, os
escassos) e a minimização dos custos tanto na gestão das atividades quanto
no desenvolvimento de projetos como obras e programas de governo específicos. Para tanto, utilizam-se indicadores relacionando o produto final
com custos ou insumos, como: produtividade/custo ou produtividade/mão
de obra, ou outros principais insumos.
A análise de eficácia é quando se busca verificar o grau em que os objetivos
e as finalidades do governo (e de cada unidade orçamentária) foram alcançados. Assim, deseja-se mensurar o progresso das ações governamentais
obtidos em relação à programação do planejamento (PPA e LOA).
Estas análises são possibilitadas pela forma do orçamento-programa, devido
à classificação por programas, projetos e atividades. A explicitação das metas
físicas orçamentárias viabiliza a avaliação da eficácia, enquanto os custos e
as efetivas execuções do orçamento dentro de cada função auxiliam as avaliações de eficiência.

Figura 21 - Desempenho
Fonte: Ilustrador

Embora possa parecer simples de implantar e realizar a avaliação da execução orçamentária na administração pública, há um número enorme de
variáveis e algumas limitações que interferem na efetividade destas análises.
E por isso, além destas avaliações torna-se imprescindível verificar na prática
quais consequências para a sociedade, ou seja, quais foram os efeitos em
relação à promoção de produção, de geração de emprego, de distribuição
de renda e, claro, das prestações dos serviços essenciais de saúde, educação,
moradia e outros. Elevação da liberdade econômica das pessoas e expansão
da prestação dos serviços públicos são resultados que medem a efetividade
e a qualidade das ações realizadas pelos governos.
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E todas estas avaliações juntamente com os controles devem ser explicitadas
ao povo e seus representantes em audiências públicas que acontecem nas
Câmaras Legislativas.

4.4 Audiências públicas
Audiências Públicas são momentos em que o Poder Executivo apresenta
como ocorreu a aplicação e controle dos recursos e aproveita para fazer uma
avaliação de como foram realizados os gastos públicos.
Com o objetivo de dar transparência para gestão pública, a LRF determina
que sejam realizadas audiências públicas para apresentar a aplicação e controle dos recursos de cada quadrimestre e que deverão acontecer até 31 de
maio (para demonstrar o cumprimento das metas do 1º quadrimestre), até o
dia 30 de setembro (para demonstrar o cumprimento das metas do 2º quadrimestre), até o dia 28 de fevereiro (para demonstrar o cumprimento das
metas do 3º quadrimestre).

Figura 22 - Fonte: Ilustrador

As audiências públicas possuem o objetivo de demonstrar e avaliar os resultados das metas fiscais estabelecidas para o quadrimestre, isto é, apresentar
ao Legislativo e à população como foram aplicados e controlados os recursos
do Governo.
A não-realização da audiência pública constitui-se em uma infração político-administrativa, passível de punição com a cassação de mandato, conforme
art. 4º, VII, do Decreto-lei nº 201/67 (ANDRADE, 2006).
Vamos rever os pontos principais dos conteúdos e você deve aproveitar esse
momento para verificar suas dúvidas.
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Resumo
Com o aumento da visibilidade das ações governamentais, os gestores estão sendo cobrados incansavelmente pela sociedade sobre como aplicam
os recursos públicos. Assim, precisam atender aos critérios de eficiência, eficácia e efetividade para consecução dos objetivos de suas ações. O modelo
da Gestão Pública por Resultados tem o cidadão como cliente e orienta-se
para os resultados de desenvolvimento. Tal modelo constitui-se num ciclo
que abarca desde o planejamento das ações e critérios para alocação de
recursos até a retroalimentação do sistema por meio da avaliação de ações e
programas implementados. Na avaliação da execução orçamentária quer-se
medir e comparar os custos e gastos envolvidos em determinadas atividades
e verificar o grau em que os objetivos e as finalidades do governo (e de cada
unidade orçamentária) foram alcançados. As audiências públicas possuem o
objetivo de demonstrar e avaliar os resultados das metas fiscais estabelecidas.
Agora é o momento de verificar sua aprendizagem! Para isso, faça a autoavaliação proposta e, se alguma parte da aula não tiver ficado clara, volte e
estude mais um pouco.

Atividades de aprendizagem
1. Explique o que é Gestão Pública por Resultados – GPR.

										
2. Complete corretamente as frases:
a) A ________________ está voltada para a busca dos benefícios alcançados
com os resultados da ação pública.
b) A __________________ está voltada para a melhor maneira de se executar
algo pelo menor custo.
c) A ___________________ está voltada para os resultados ou objetivos das
ações públicas.
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3. Em relação às características do modelo da GPR podemos apontar (pode
haver mais de uma alternativa correta):
a) Identificar os beneficiários das ações.					
b) Não conceder autonomia aos gestores.					
c) Definir indicadores apenas financeiros.					
d) Elaborar programas sem direcionamento às necessidades específicas.
e) Definir os resultados esperados.						
f) Monitorar periodicamente os resultados.					
g) Não aperfeiçoar os critérios de controle.					
h) Definir as questões que não serão resolvidas.

Chegamos ao final de mais uma aula e como foi bom trabalharmos juntos!
Espero ter auxiliado na compreensão de como é o direcionamento da gestão
pública. Na próxima aula veremos como é controlada a Dívida Ativa dos municípios, um assunto pra lá de interessante. Aguardo você!
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Documentos Empresariais

Aula 5. Controle e avaliação da dívida ativa municipal

Objetivos:
• conceituar o que é Dívida Ativa;
• identificar as etapas de inscrição, cobrança e pagamento da
Dívida Ativa; e
• ilustrar a importância de cobrar e gerenciar o montante da Dívida Ativa.

Olá estudante, agora que já sabemos como se gerencia, controla e avalia a
execução do orçamento público, vamos conhecer especificamente o controle e a avaliação da Dívida Ativa dos municípios. Nesta aula, vamos estudar
como o crédito da Fazenda Pública que não for pago até o seu vencimento é
inscrito e cobrado pelo ente público. Espero que goste do que vai aprender.
As obrigações dos contribuintes para com a Fazenda Pública, quando esgotado o prazo para seu pagamento e não tendo sido quitadas, passam a ser
denominadas de Dívida Ativa.
Assim, a Dívida Ativa refere-se às receitas públicas pertencentes a um exercício financeiro findo e não arrecadadas dentro dele, constituindo-se em
um “conjunto de direitos
ou créditos de várias naturezas, em favor da Fazenda Pública, com prazos
estabelecidos na legislação
pertinente, vencidos e não
pagos pelos devedores”
(BRASIL, 2008, p. 10).
Figura 23 - Fonte: Ilustrador
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A Dívida Ativa constitui-se em um crédito público que abrange todos os valores a receber líquidos e certos, apurados pela Fazenda Pública, por não terem
sido efetivamente recebidos nas datas estipuladas, conforme evidenciado
pela Lei n0. 4.320/64:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não
tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem
arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. 			
§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do
prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria,
como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e
certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.		
§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos
adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos
compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer
origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis
ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados
por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições,
alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral
ou de outras obrigações legais.					
[..]								
§ 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos
parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora [...]

Assim, além de caracterizar a Dívida Ativa como crédito a favor da Fazenda
Pública, a Lei n0. 4.320/64 a classifica em dois grupos distintos:
a) Dívida Ativa Tributária – composta por créditos relativos a tributos lançados e não arrecadados; e
b) Dívida Ativa Não Tributária – composta por todos os demais créditos
líquidos e certos da Fazenda Pública.
A Lei n0. 6.830/80 define como Dívida Ativa toda cobrança atribuída por lei
à Administração Pública Direta e suas Autarquias:
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Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.							
Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores [...]				
§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades
de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda
Pública.							
§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e
a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora
e demais encargos previstos em lei ou contrato.

5.1 Inscrição da dívida ativa
O ato de inscrição da Dívida Ativa confere legalidade ao crédito, tornando-o passível de ser cobrado pelo ente público e torna-o prova pré-constituída
contra o devedor, tendo em vista que “é líquida e certa até prova em contrário. Líquida quanto ao montante e certa quanto à sua legalidade” (MACHADO, 2004, p. 250).
De acordo como artigo 2º, parágrafo 30 da Lei nº. 6.830/80
Art. 20 							
[...]								
§ 30 A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da
legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e
certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de
direito, por 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição da execução
fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

A inscrição é uma formalidade administrativa, que deve ser realizada por órgão designado pela Administração Pública, para apurar a liquidez e certeza
do crédito, ou seja, verificar se sua constituição está regular.
Além disso, a inscrição em Dívida Ativa deve atender a requisitos formais,
uma vez que objetiva “[...] legitimar a origem do crédito em favor da Fazenda Pública, constituindo-se em um ato jurídico revestido de requisitos
necessários para ações de cobrança” (BRASIL, 2008, p. 14).
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A inscrição em Dívida Ativa, conforme disposto pelo artigo 2º, parágrafo
5º da Lei nº. 6.830/80, deve ser feita em livro especial contendo requisitos
essenciais.
§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:		
I – o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido,
o domicílio ou residência de um e de outros;			
II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;							
III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;								
IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;							
V – a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.

De forma geral, os entes públicos que efetuam inscrição de créditos em Dívida Ativa emitem uma certidão contendo os itens
elencados conforme a Lei nº. 6.830/80, a
indicação do número do livro e da folha da
inscrição.
Não é vedada a divulgação sobre as inscrições efetuadas na Dívida Pública, em conformidade com o disposto no artigo 113,
parágrafo 30 da Lei n0. 3.938/66 – Código
Tributário Nacional.

Figura 24 - Fonte: Ilustrador

Art. 113. [...]							
§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a:		
I – representações fiscais para fins penais;				
II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; e			
III – parcelamento ou moratória.
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5.2 Cobrança da dívida ativa
A cobrança da Dívida Ativa é um requisito de responsabilidade fiscal, tendo
em vista o disposto no artigo 11 da Lei Complementar n0. 101/2000: “Art.
11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação”.
Dessa forma, os gestores públicos não podem deixar de cumprir as responsabilidades inerentes a seu cargo.
Conforme vimos, a inscrição em Dívida Ativa legitima o crédito a favor da
Fazenda Pública e o torna passível de ser cobrado. Existem duas formas de
cobrança:
a) Extrajudicial – é também conhecida como “forma amigável”, sendo
conduzida por intermédio do órgão fiscal, que notifica o devedor sobre o
débito, com indicação do prazo que antecederá a remessa da divida à cobrança judicial.
b) Judicial – utilizada quando o prazo para cobrança extrajudicial e todas as
medidas administrativas já se esgotaram sem êxito.
A cobrança amigável dos débitos é uma forma mais econômica e mais rápida para o recebimento.
Diversas são as formas de se aproximar e sensibilizar o contribuinte, representando também uma “grande oportunidade de abertura no diálogo entre
o poder constituído e o cidadão” (IBAM, 2008). Dentre elas, podemos citar:
• Informações claras e objetivas sobre as ações executadas com a arrecadação do ente público.
• Publicidade através de propagandas, jornais, revistas, rádios, e outros,
sobre a importância do contribuinte na prestação dos serviços públicos.
• Envolvimento dos contribuintes na definição das prioridades da administração pública, através de mecanismos como o orçamento participativo.
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5.3 Pagamento da dívida ativa
O pagamento da dívida
ativa pode ser feito de forma
alternativa, conforme previsto
pela Lei nº 5.172/66 – Código
Tributário Nacional: é possível
a compensação de créditos
inscritos em Dívida Ativa com
créditos contra a Fazenda
Pública.

Os valores inscritos em Dívida Ativa podem ser pagos em moeda corrente,
representada por dinheiro ou bens, conforme previsto no Código Civil.
Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da
que lhe é dívida.						
Art. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra
e venda.							
Art. 358. Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão.					
Art. 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restaFigura 25
Fonte: Ilustrador

belecer- se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada,
ressalvados os direitos de terceiros.

5.4 Gerenciamento da dívida ativa
A Lei Complementar n0. 101/2000, ao estabelecer normas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, conduziu a atenção dos administradores
públicos sobre a Dívida Ativa, uma vez que a mesma constitui-se em uma
fonte de arrecadação.
O aumento do estoque da Dívida Ativa é decorrente da inadimplência dos
contribuintes no pagamento de créditos devidos à Fazenda Pública, quer
sejam tributários ou não.
A dívida ativa tributária, principalmente nos municípios, tem como uma das
variáveis que melhor explica seu aumento a elevada carga tributária do país.
No que diz respeito à dívida ativa como um todo, quer tenha natureza tributária ou não, uma variável que contribui sobremaneira para seu aumento é
o sentimento de impunidade, ou seja, o contribuinte deixa de cumprir suas
obrigações junto à Fazenda Pública na esperança de não ser cobrado devido
à ineficiência da administração pública e/ou à morosidade do judiciário.
O gerenciamento da Dívida Ativa deve ser encarado como a gestão de contas a receber por uma empresa. Nesse sentido, é importante que a administração pública tenha um setor ou departamento para cuidar do assunto.
De acordo com Simons (1995), o controle da gestão está embasado sob al-
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guns sistemas, ou alavancas, conforme apresentado na figura a seguir:

Figura 26 - Sistemas ou alavancas de controle
Fonte: Simons (1995)

Assim, para o Simons (1995), a estratégia de controle é ponte central da
estrutura, que abarca 4 (quatro) sistemas alinhados e simultâneos na busca
do equilíbrio organizacional.
Em um estudo efetuado por Roza e Roza (2011), as autoras apontam para
utilização da estrutura de Simons na aplicabilidade para gerenciamento da
Dívida Ativa.
Dessa forma, com base nos sistemas apresentados, são apresentadas as relações entre as alavancas e a operacionalidade fiscal do setor público.
1 – Sistema de crenças ou valores essenciais: apresenta os valores relacionados à estratégia de negócios e conduz à busca de novas oportunidades
alinhadas com os valores organizacionais.
No que diz respeito à sua relação com a operacionalidade fiscal, pode-se
apontar que esta “alavanca” está direcionada para a experiência e percepção profissional das pessoas responsáveis pela cobrança da dívida ativa como
determinantes para o bom gerenciamento dos valores a receber. Nesse sentido, ações como treinamentos, remuneração, motivação são essenciais para
o crescimento produtivo da equipe.
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2 – Sistema de fronteira ou riscos a evitar: reduz os riscos através do
ajuste dos comportamentos estratégicos inadequados.
Em relação à cobrança e gerenciamento da dívida ativa, essa dimensão
aponta para a necessidade de controle dos gestores sob as atividades fiscais,
como forma de manter as estratégias.
3 – Sistema de diagnósticos ou variáveis críticas de desempenho: detecta, comunica e monitora os fatores críticos do sucesso.
A análise periódica da estratégia traçada para o gerenciamento da dívida
ativa é importante como forma de monitorar a existência de ações inadequadas para a cobrança e que podem estar contribuindo para o insucesso
das demais diretrizes.
4 – Sistema de controle interativo ou incertezas estratégicas: analisa as
incertezas e apresenta, por meio da avaliação dos resultados, novas opções
para as mudanças constantes.
No setor público, a comparação e mensuração das ações implementadas
devem ser realizadas de forma sistemática para garantir a continuidade do
processo e adequações necessárias.

5.5 I mportância da cobrança e do gerenciamento da dívida ativa
A cobrança da Dívida Ativa favorece o ingresso de receitas públicas e coíbe o
aumento de inadimplência. Além dos fatores objetivos, há também o impacto subjetivo sobre os contribuintes: impede a crença na impunidade e inércia
do Poder Público.
É importante salientar que, para conseguir o aumento da receita pública
através do recebimento e redução da Dívida Ativa, algumas questões têm
que ser levadas em conta:
• Identificar continuamente quais os motivos para o não pagamento de
valores previstos em lei pelos contribuintes.
• Efetuar o marketing público de forma eficiente, demonstrando para a
população a destinação dos recursos.
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• Avaliar a organização da administração pública e sua forma de atuação.
A gestão fiscal eficiente, especialmente em relação à esfera municipal, tem
como impactos positivos:
• Para a gestão municipal: aumento da receita própria, reduzindo a dependência de repasses de outras esferas governamentais; ampliação da
possibilidade de gastos municipais com maior quantidade de recursos
que garantem a melhoria dos serviços; melhora dos resultados fiscais,
reduzindo a necessidade de endividamento; e, evidencia o compromisso
do gestor com a responsabilidade fiscal.
• Para o contribuinte: demonstra respeito à população, assegurando o
pagamento de taxas, impostos e contribuições por todos; inibe o aumento da inadimplência, através da comprovação da existência de penalidades e sanções contra os que não contribuem da forma prevista em lei.
Neste ponto da aula vamos relembrar os principais conceitos apresentados.
Ao fazer a leitura dos aspectos importantes do conteúdo, verifique se compreendeu e, se for necessário, retome a matéria.

Resumo
A Dívida Ativa refere-se às receitas públicas pertencentes a um exercício financeiro findo e não arrecadadas dentro dele. A Dívida Ativa deve ser inscrita e cobrada pela administração pública por via administrativa ou judicial.
A cobrança da dívida ativa é responsabilidade do Estado e não pode deixar
de ser executada. O gerenciamento da dívida ativa deve ser feito de forma
contínua e deve ser encarado como a gestão de contas a receber por uma
empresa. Nesse sentido, é importante que a administração pública tenha um
setor ou departamento para cuidar do assunto.
Agora, faça a autoavaliação proposta e teste sua aprendizagem. Verifique
seu desempenho e, tendo dúvidas, volte e estude novamente.
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Atividades de aprendizagem
1. Explique o que é Dívida Ativa e quais os tipos existentes.

										
2. Em relação à inscrição da dívida ativa, é correto afirmar que:
a) A inscrição é uma formalidade administrativa, que deve ser realizada por
órgão designado pela Administração Pública.
b) A inscrição é o ato que caracteriza a obrigatoriedade do contribuinte a
efetuar o pagamento junto à administração pública.
c) A inscrição é uma formalidade jurídica, que deve ser realizada pelo Poder
Judiciário.
d) A inscrição é o ato pelo qual são aplicadas as penas e sanções cabíveis aos
contribuintes inadimplentes.

Que bom, chegamos ao término da penúltima aula e estou feliz por termos
conseguido! Espero ter auxiliado você na compreensão do conceito e gerenciamento da Dívida Ativa, que é um importante mecanismo de arrecadação
de valores devidos por contribuintes ao poder público. Na nossa última aula
abordaremos o tema accountability e o papel do orçamento participativo
como instrumento de controle popular. Não é interessante? Espero você.
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Aula 6. Accountability e orçamento
participativo

Objetivos:
• identificar os instrumentos e práticas de accountability na gestão pública atual;
• justificar a importância do exercício de accountability para o gerenciamento público; e
• definir o que é Orçamento Participativo e seu processo e implementação.

Olá estudante!
Você como cidadão(ã) certamente está contribuindo para ajudar na melhor
gestão dos recursos públicos. Agora, você concorda que esta contribuição
depende também de ações diretas no auxílio à elaboração, controle e avaliação dos gastos públicos, não? Então, esta é a importância de conhecer os
mecanismos de accountability existentes e que podem auxiliar no acompanhamento do planejamento e execução do orçamento público, que é o que
veremos em nossa última aula. Vamos lá?
Nos últimos anos, muito se tem falado em mecanismos de controles sobre as
ações dos gestores públicos, inclusive sobre aqueles exercidos pela sociedade. Mas, de que forma estes processos de averiguação e acompanhamento
ocorrem? A participação popular é possível em quais momentos da execução do orçamento?
A partir dos conceitos desta aula, vamos conhecer mais sobre a obrigatoriedade de prestação de contas dos entes governamentais e da participação
popular na definição de prioridades para os gastos públicos.
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6.1 Accountability
O termo accountability vem sendo amplamente utilizado no contexto da
administração pública. Entretanto, não há uma tradução exata para a língua
portuguesa, e nem definição única sobre o conceito.
Há certo consenso, no entanto, em torno da ideia de accountability associada ao controle e à fiscalização dos agentes públicos, remetendo a obrigação
que os órgãos representativos têm de prestar contas.
De acordo com o conceito apresentado pelo Centro Latino-americano de
Administração para o Desenvolvimento – CLAD (2000), a accountability representa a obrigação que o governo tem de prestar contas à sociedade e a
sua concretização depende da capacidade dos cidadãos para atuar na definição das metas coletivas e da construção de mecanismos institucionais que
garantam o controle público das ações dos governantes, não apenas por
meio das eleições, mas também ao longo do mandato dos representantes.

Figura 27 - Fonte: Ilustrador

6.1.1 Accountability vertical e horizontal
O conceito de O’Donnell (1998) sobre os elementos constitutivos da accountability é clássico, e o autor analisa diferentes tipos de accountability:
• Accountability vertical: refere-se ao exercício da accountability por
meio de ações entre desiguais, ou seja, sob mecanismos como voto (controle de baixo para cima) ou do controle administrativo e burocrático
(controle de cima para baixo). Assim, a accountability vertical representa
a relação entre a população e as autoridades públicas manifestadas sob
a forma de eleições e de controles sociais.
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• Accountability horizontal: refere-se ao exercício da accountability por
meio de ações entre iguais, ou seja, sob mecanismos de controle exercido entre os três poderes. Assim, a mesma representa as formas legais de
controle e fiscalização exercidas por órgãos governamentais sobre outras
pessoas jurídicas públicas.

Perspectivas de
acountability
Accountability
vertical
Ação entre desiguais
Mecanismo de voto – de baixo
para cima
Controle burocrático – de cima
para baixo

Accountability
horizontal
Relação entre iguais
Mútua vigilância dos três poderes

Figura 28 - Perspectivas de accountability
Fonte: Elaboração Própria

A accountability envolve basicamente duas partes: a primeira, que delega a
responsabilidade e os cuidados do patrimônio público a outros; já a segunda, composta pelos recebedores da responsabilidade delegada, que têm por
obrigação gerir os recursos e prestar contas de seus atos.

Figura 29 - Partes de accountability
Fonte: Elaboração Própria
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6.1.2 Formas de accountability
De acordo com o CLAD (2000), a accountability no âmbito da administração
pública é dividida em cinco formas:
1 - Controles clássicos:
Os controles procedimentais clássicos são realizados por mecanismos internos da administração, como
as comissões administrativas
de fiscalização do comportamento financeiro e jurídico
dos funcionários, bem como
por mecanismos externos,
como os tribunais de contas,
as auditorias independentes e
o Poder Judiciário.
Figura 30 - Fonte: Ilustrador

2 - Controle por resultados:
A necessidade de melhorar o desempenho governamental conduziu à instalação do controle de desempenho estatal, efetuado por meio de avaliações
e monitoramento das ações governamentais.
3 - Controle por competição administrativa:
A competição administrativa constitui-se em um mecanismo baseado no
princípio da concorrência entre diferentes provedores – estatais e privados,
acabando com o monopólio na prestação de serviços, e permitindo a aplicação de sanções ou premiações aos competidores segundo seu desempenho.
Os provedores dos serviços são obrigados a fornecer melhores serviços e,
dessa forma, prestar contas tanto às agências incumbidas de avaliá-los como
também aos cidadãos-usuários. Além disso, existe ainda o controle realizado
pelos burocratas sobre os prestadores privados e públicos e pela sociedade.
4 - Controle parlamentar:
O controle parlamentar é uma peça central na democracia, assegurando
que as decisões sejam tomadas de forma delegada. O controle parlamentar
foi abordado a partir da constatação de que as democracias representativas
se estruturam a partir de uma cadeia ou rede de delegação de poder: os
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votantes delegam seu poder aos legisladores e ao presidente, os presidentes
delegam aos ministros, os ministros aos burocratas, etc.
O controle parlamentar é exercido
por “políticos” sobre “políticos”,
apresentando assim, como pressupostos, a separação entre os
poderes e o controle mútuo entre
o Legislativo e o Executivo. Nesse
sentido, ressalta-se que o mesmo
constitui-se em um mecanismo
horizontal de accountability.

Figura 31 - Fonte: Ilustrador

5 - Controle social:
Os termos “participação cidadã” e “controle social” são usados para explicar os processos em que a sociedade civil exerce algum tipo de influência no
aparelho burocrático ou em processos decisórios.
O controle social sobre a administração pública corresponde à forma de controle que se dá através da informação e do envolvimento dos cidadãos na
gestão pública, ou seja, corresponde à participação da sociedade civil nos
processos de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação
das ações da administração pública e na execução das políticas e programas
públicos.

Controle público no Brasil
1- Controle Institucional:
Controle Institucional Interno- de
natureza administrativa, exercido
sobre os agentes encarregados
de executar programas
orçamentários e de aplicar os
recursos públicos, por seus
superiores hierárquicos.
Controle Institucional Externode natureza política no Brasil,
mas sujeito à prévia apreciação
técnico-administrativa do
Tribunal de Contas competente,
que, assim, se apresenta como
órgão técnico, e suas decisões
são administrativas, não
jurisdicionais.
2- Controle Social:
Os cidadãos podem intervir
na tomada da decisão
administrativa, orientando a
Administração para que adote
medidas que realmente atendam
ao interesse público e, ao mesmo
tempo, podem exercer controle
sobre a ação do Estado, exigindo
que o gestor público preste
contas de sua atuação. Assim, o
cidadão tem o direito não só de
escolher, de quatro em quatro
anos, seus representantes, mas
também de acompanhar de
perto, durante todo o mandato,
como esse poder delegado está
sendo exercido, supervisionando
e avaliando a tomada das
decisões administrativas.

Vale destacar que os mecanismos de controle social não se limitam às sanções simbólicas, mas também têm a capacidade de ativar mecanismos de
sanção institucional, pelo uso da mídia, pela mobilização em torno de demandas específicas ou pelo acionamento de procedimentos judiciais, como
denúncias ao Ministério
Público, às agências estatais de controle – como os
Tribunais de Contas – ou
aos conselhos de usuários
ligados às políticas específicas.

Figura 32 - Fonte: Ilustrador
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Acesse o Portal da Transparência
do Governo Federal e descubra
como participar das decisões
de como aplicar os recursos
públicos do país e controlar sua
utilização.
<http://www.
portaltransparencia.gov.br/
controleSocial/>

Transparência: possibilidade
de acesso dos cidadãos à
informação governamental.
Controle: existência de
uma estrutura que controle
os atos praticados pelos
gestores públicos sobre a sua
administração visando a garantia
do bom desempenho das
atividades estatais realizadas no
interesse do bem público.

São mecanismos do controle social o Orçamento Participativo, as eleições
democráticas, a existência de Conselhos para monitoramento de ações sociais, como Conselho do Fundeb, Conselho de Saúde, etc.

6.1.3 Importância de accountability
A ideia de accountability aponta para o fortalecimento da democracia, pois
quanto mais avançado é seu estágio, maior a busca por transparência, responsabilização e controle das ações estatais.
A busca por ações transparentes e qualidade na prestação de serviços públicos conduz ao atendimento a princípios como representatividade, dignidade
e participação popular na gestão pública.
Nesse sentido, o exercício de accountability deve ser cada vez mais reforçado
e exercido, com forma de que a gestão pública no país torne-se cada vez
mais responsável e democrática.
Dentro do contexto de uma procura da sociedade por mais transparência,
responsabilização e controle no que diz respeito às ações estatais, surgem
experiências no sentido de aproximar o cidadão da construção de políticas
públicas, tirando-o do papel de apenas um mero avaliador ou controlador
final. É o caso da implantação de orçamentos participativos que veremos a
seguir.

6.2 Orçamento participativo
Lembrando o que vimos sobre orçamento público, temos a definição de
Matias-Pereira:
Orçamento público é um ato que estabelece a origem e o montante dos recursos a serem obtidos paralelamente à natureza e montante dos dispêndios
a serem efetuados, por meio de atividades e projetos, construídos de acordo
com objetivos e metas pré-estabelecidos (MATIAS-PEREIRA, 2006).
Dessa forma, conforme vimos, o orçamento abrange, para determinado período, o planejamento e a execução dos projetos e das atividades de manutenção do governo, constituindo-se em um processo contínuo.
O orçamento participativo constitui-se no processo que incorpora a participação popular na elaboração do orçamento público.
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O orçamento participativo é uma estrutura na qual os cidadãos participam
na tomada de decisões sobre os investimentos públicos (SANTOS, 2003).
Os princípios que devem nortear o orçamento participativo são:
a) Participação aberta – todos os cidadãos devem participar, sem que exista distinção de organizações ou associações específicas.
b) Democracia representativa e direta – os participantes devem ter papel
essencial na definição das regras do processo.
c) Definição das prioridades de investimento público – o atendimento
geral deve buscar satisfazer as necessidades populares, dentro de critérios
técnicos e financeiros.

Figura 33 - Fonte: Ilustrador

O orçamento participativo é construído através da participação ativa da sociedade no processo de elaboração orçamentária, que inclui a discussão, deliberação e aprovação conjunta do povo com os gestores, acerca da maneira
como o dinheiro público deve ser gasto. O orçamento participativo é uma
forma de exercício da democracia.
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Figura 34 - Orçamento participativo
Fonte: Elaboração própria

O orçamento participativo, enquanto instrumento de participação popular
nas decisões sobre a elaboração do orçamento público, contempla os seguintes objetivos:
• Definição de prioridades para os investimentos públicos com base na
participação direta da população.
• Aumentar a responsabilidade dos gestores no atendimento às expectativas da população.
• Aumentar o poder de decisão da população sobre a aplicação dos recursos públicos.
• Controlar o gasto público por meio do impedimento de despesas desnecessárias e do acompanhamento da execução do orçamento.

6.2.1 F
 undamentação legal do orçamento participativo
A Constituição Federal de 1988 prevê em seus dispositivos o direito à informação e à participação popular nas decisões públicas:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]			
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XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado; [...] 							
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos,
com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo
Estado e os seguintes preceitos:					
XII– cooperação das associações representativas no planejamento municipal. [...]

A Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, inclui também a participação popular na elaboração orçamentária como uma forma
de aumentar a transparência pública:
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 Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as
versões simplificadas desses documentos. [...]			
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante:
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas,

Verifique a transparência
assegurada pela lei de
responsabilidade fiscal à
Execução Orçamentária
da União acessando o site:
<http://www2.camara.gov.
br/atividade-legislativa/
orcamentobrasil/fiscalize/
outrasconsultas/execucao>

durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; [...]

6.2.2 Implantação do orçamento participativo
A incorporação da sociedade no processo de elaboração orçamentária é feita através de lideranças comunitárias, de audiências públicas ou por formas
de consulta direta à população.
Segundo Tonollier (1999), a implantação do Orçamento Participativo deve
seguir as seguintes fases:
1ª FASE – ORGANIZAÇÃO INTERNA: A organização interna refere-se à definição interna das políticas a serem implementadas.
Nesse sentido, é necessário que a previsão de gasto e de arrecadação seja
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prevista e os objetivos da administração definidos, para que sejam apresentados à população.
2ª FASE – BASES DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO: O processo de participação deve seguir a elaboração de critérios que contemplem:
• Divisão da área geográfica em regiões administrativas para descentralizar
as discussões com a população;
• Elaboração de critérios de atendimento das demandas regionais e de
participação da população;
• Definição das instâncias de participação popular e suas competências
específicas (reuniões, conselhos, etc.).
• Realização de reuniões preparatórias.
3ª FASE – VISITAS INTER-REGIONAIS: Nessa etapa, a verificação “in loco”
das condições de cada área administrativa definida é o objetivo.
A verificação possibilita o conhecimento dos gestores sobre as reais condições das regiões, melhorando a qualidade das negociações sobre a aplicação
dos recursos disponíveis.
4ª FASE – SINCRONISMO ENTRE A POPULAÇÃO E O GOVERNO: Deve haver
coparticipação do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da sociedade civil
na elaboração do orçamento.
A relação aberta entre os agentes é condição essencial para que os resultados sejam atingidos.
5ª FASE – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O monitoramento das ações executadas deve ser constantemente feito e discutido.
Nesse sentido, é fundamental a criação de mecanismos que viabilizem o
acesso da população às informações necessárias para acompanhamento da
execução orçamentária.
Para Vitalle (2004), na implantação do orçamento participativo, algumas
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condições são fundamentais:
• Comprometimento dos gestores públicos – os representantes do poder
público (prefeitos, governadores, vereadores, deputados, etc.) têm que
estar dispostos a participar do processo.
• Definição de um método de trabalho – a implantação do orçamento
participativo é também uma tarefa técnica, que exige conhecimento e
especialização.
• Treinamento da equipe de trabalho – os integrantes da equipe que irá
trabalhar diretamente com a população devem conhecer o funcionamento da administração pública e ter boa relação com as pessoas.
• Acesso às informações – a criação de instrumentos de comunicação é
essencial para que a população possa opinar.
Depois de estudar as fases de implantação do orçamento participativo, veremos a seguir qual a sua importância para o desenvolvimento da sociedade.

6.2.3 Importância do orçamento participativo
O orçamento participativo representa uma forma de desenvolvimento para a
sociedade, pois além de levar os gestores a atenderem de forma responsável
as expectativas e necessidades da população, também conduz à formação
de cidadãos ativos e participantes do processo público.
A consolidação da democracia é também um dos principais papéis do orçamento participativo, representando o atendimento às necessidades populares por meio da definição da própria sociedade sobre suas prioridades. Dessa
forma, os recursos públicos, que são escassos, destinam-se de forma organizada e predefinida às ações escolhidas como principais pela comunidade,
fortalecendo as decisões do povo sobre como, para que, de que forma e por
que devem ser governados.
O orçamento participativo ainda precisa de constante aprimoramento e adequação à realidade de cada cidade ou região no qual é utilizado. A formação
da cultura popular na participação ativa das decisões governamentais precisa ser reforçada por meio de atividades proporcionadas para apresentar e
incorporar a sociedade nas escolhas públicas.
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No Brasil, a primeira experiência
do orçamento participativo
ocorreu em 1989, na cidade
de Porto Alegre, a partir da
criação de Conselhos Populares
com o objetivo de permitir a
interferência da sociedade nas
políticas públicas e decisões
governamentais.
Acesse o site do município
de Porto Alegre - <http://
www2.portoalegre.rs.gov.br/
op/> e conheça o processo
do orçamento participativo na
primeira cidade a implantá-lo
no Brasil.
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Nesta parte você vai rever seu último conteúdo. Avalie seu aprendizado e
aprecie a satisfação de uma etapa vencida. Parabéns, você está na reta final
desta disciplina.

Resumo
O termo accountability vem sendo amplamente utilizado no contexto da administração pública, havendo consenso de que representa a obrigação que
o governo tem de prestar contas à sociedade. Para O’Donnell (1998) existem
dois tipos de accountability: vertical - refere-se ao exercício da accountability
por meio de ações entre desiguais; e horizontal - refere-se ao exercício da
accountability por meio de ações entre iguais. Segundo o CLAD (2000), são
formas de accountability: controles clássicos, controle por resultados, controle por competição administrativa, controle parlamentar e controle social.
O exercício da accountability é importante para o fortalecimento da democracia.
Dentro do contexto de uma procura da sociedade por mais transparência,
responsabilização e controle no que diz respeito às ações estatais, surgem
experiências no sentido de aproximar o cidadão da construção de políticas
públicas, tirando-o do papel de apenas um mero avaliador ou controlador
final. É o caso da implantação de orçamentos participativos. O orçamento
participativo é um mecanismo institucional que assegura o processo democrático, tendo em vista que se baseia na participação direta da população
na definição de prioridades e na distribuição dos recursos públicos. Ele é
executado por meio da tomada de decisões em conjunto entre o poder executivo, poder legislativo e sociedade civil sobre o processo de elaboração
orçamentária. O orçamento participativo é construído através de discussões,
deliberações, aprovações ou reprovações conjuntas sobre como o dinheiro
público deve ser empregado. São seus objetivos: definir prioridades para os
investimentos públicos de forma conjunta com a população; aumentar a
responsabilidade dos gestores e o poder de decisão popular; e controlar o
gasto público. Na implementação do orçamento participativo é necessário o
comprometimento dos governantes, a preparação da equipe de trabalho e
a comunicação eficaz com a população. Como um processo, o orçamento
participativo precisa estar em constante aperfeiçoamento para atender a diferentes realidades.
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Agora é o momento de fazer sua última avaliação. Vá em frente. Se por acaso tiver ainda alguma dúvida, volte à matéria e estude mais um pouco, ok?

Atividades de aprendizagem
1. Explique:
a) Orçamento público.

										
b) Orçamento participativo.

2. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª:

(1) Participação aberta

(___) Papel essencial dos representantes nas decisões sobre o orçamento.

(2) Democracia representativa e di- (___) Permissão para toda a sociedareta
de participar da elaboração do orçamento.
(3) Definição de prioridades de in- (___) Impedir despesas públicas desvestimento público
necessárias.
(4) Controlar os gastos públicos
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3. Dentre os objetivos do orçamento participativo podemos apontar:
a) Definição de prioridades para os investimentos públicos com base nas
decisões internas da administração pública.
b) Aumentar a responsabilidade dos gestores no atendimento às expectativas da população.
c) Aumentar o poder de decisão dos governantes sobre a aplicação dos recursos públicos.
d) Controlar o gasto público por meio da permissão de despesas desnecessárias e do acompanhamento da execução do orçamento.

Caro(a) estudante, parabéns! Você cumpriu essa etapa em seu curso. Foi um
grande prazer trabalhar com você e espero que tenha sido produtivo o seu
estudo.
Um grande abraço e muito sucesso!
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Palavras Finais
Parabéns, você chegou ao fim deste percurso!
Espero que tenha gostado da jornada e ao mesmo tempo esteja preparado(a)
para os próximos caminhos que virão com tempo, através de novas atividades e da experiência profissional que terá. Afinal, este “FIM” é apenas o
“COMEÇO” de muitos outros processos que certamente você trilhará com
o mesmo entusiasmo deste.
Continue pesquisando e estudando sempre, e se ainda tiver alguma dúvida
sobre o conteúdo, leia novamente o material, pergunte, discuta, procure
saber, mas não fique sem resolver questões mal entendidas. Lembre-se: “O
QUE MOVE O MUNDO SÃO AS PERGUNTAS E NÃO AS RESPOSTAS”.
O que temos a dizer neste final é que FOI MUITO BOM TRABALHAR COM
VOCÊ... ESTAREMOS AQUI quando precisar.
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Guia de Soluções
Aula 1
1. Os estágios da receita são quatro:
Previsão – são as estimativas de receitas especificadas no orçamento. Ocorre
durante a elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária.
Lançamento: É quando a administração pública identifica e individualiza o
contribuinte, formalizando (escrevendo e estabelecendo) o crédito (valor) referente a tributos. São os lançamentos de impostos a cada contribuinte, por
exemplo, determinação do valor do IPTU para cada proprietário de imóvel na
zona urbana do município.
Arrecadação: Acontece no momento em que o contribuinte faz o pagamento das guias ou depósitos bancários, junto aos agentes arrecadadores
(bancos, casas lotéricas, caixa da instituição, etc.).
Realizada a arrecadação, os agentes arrecadadores ficam obrigados em informar aos órgãos públicos quais boletos, depósitos, recebimentos se referem cada valor recebido.
Recolhimento: É a transferência dos recursos para o erário (cofres públicos).
Depois de recolhidos, os recursos ficam efetivamente disponíveis para serem
utilizados pelos gestores.
2. A realização efetiva das despesas autorizadas na LOA depende da expectativa de recebimento das receitas e também podemos prever que tanto os
recebimentos quanto as despesas não são realizados todos de uma só vez,
em uma única data, acontecem diariamente durante todo o ano. Assim,
o cronograma de desembolso é um instrumento que possibilita a gestão
pública a trabalhar de acordo com a expectativa de recebimento da receita.
3. As despesas são contabilizadas antes mesmo de assumir a obrigação junto
ao fornecedor. Ainda que a data do pagamento demore certo período de
tempo ou esse será efetuado em parcelas é dever verificar a existência e separar os créditos orçamentários na dotação específica da despesa e, consequentemente, reservar os recursos financeiros necessários para cumprir com
a obrigação contraída perante o fornecedor.
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4. Os estágios da despesa são detalhados como forma de resguardar a administração pública de erros, fraudes ou desvios. São eles:
Fixação: É a determinação do montante a ser registrado no orçamento para
ser gasto em cada grupo de despesa durante a execução orçamentária. É o
valor fixado no orçamento para ser despendido durante a prática das despesas no ano.
Vistos dessa forma, os valores de despesas são fixados e devem ser cumpridos, entretanto, podem ser restringidos devido à não efetivação da receita
estimada.
Programação: refere-se à elaboração de cronograma de desembolso de cada
despesa prevista no orçamento de forma a disciplinar os gastos à medida
que se tem a previsão de recebimento das receitas.
Licitação: É o processo legal utilizado pela administração pública para promover uma disputa entre os interessados em ofertar bens e serviços pretendidos de serem adquiridos. O
objetivo da licitação é escolher a proposta mais vantajosa às conveniências
determinadas pelo órgão público para o bem ou serviço que se quer comprar.
Empenho: Ato ou procedimento que reconhece e cria a obrigação para o
órgão público de pagamento, feito por pessoa com autoridade para tal. É o
documento chamado “nota de empenho” que garante o valor de créditos
orçamentários necessários para liquidação de um compromisso assumido
com o fornecedor, sendo proibida a realização de qualquer despesa sem
empenho prévio.
Liquidação: É o procedimento de verificar e confirmar o direito do fornecedor. É quando o ordenador de despesa (a autoridade legalmente autorizada
realizar e pagar as despesas) verifica se estão corretas e se foram cumpridas
a documentação da licitação, contrato, empenho, dotação orçamentária,
ordem de serviço, medição dos serviços ou materiais, comprovantes de entrega desses, etc.
Suprimento: É a simples entrega ou transferência às instituições financeiras
(bancos) dos recursos financeiros necessários para efetuar o pagamento dos
débitos.
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Pagamento: É quando se quita a dívida com o credor com transferência do
respectivo valor através de depósito em conta ou cheque, etc. Isto é, consiste
na entrega do numerário ao fornecedor em troca da quitação da dívida.
5. O empenho ordinário é usado quando o valor total da despesa é conhecido previamente e será pago de uma só vez. O empenho global e o empenho
por estimativa são utilizados para o reconhecimento de uma despesa que
será paga em parcelas, através da emissão de subempenhos.

Aula 2
1. Os créditos adicionais são mecanismos que possibilitam ajustar o orçamento durante sua execução, utilizados para corrigir ou acertar distorções
que surgem no decorrer do exercício, quando determinadas dotações são
insuficientes ou não existem especificações que definem um projeto ou atividade.
2. a) Suplementares
b) Especiais
c) Extraordinários
3. b) Anulação de dotação; d) Excesso de arrecadação; f) Operações de crédito; h) Superávit financeiro.

Aula 3
1. São dois os sistemas de controle previstos na legislação brasileira: interno
e externo. O controle da execução orçamentária preocupa-se com a fiscalização financeira e orçamentária, mas também das atividades operacionais e
patrimoniais, além do controle sobre a aplicação de subvenções e a própria
política de isenções, estímulos e incentivos fiscais. E da mesma forma este
controle precisa ser exercido sobre a administração indireta (autarquias, fundações, fundos especiais) e demais instituições que recebam e lidem com o
dinheiro público.
2. O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com o apoio dos
tribunais de contas.
3. O controle interno é exercido pelo próprio governo sobre seus atos. Todos
os poderes (executivo, legislativo e judiciário) são obrigados a manter seu
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próprio controle interno. O controle interno é exercido previamente e/ou
concomitantemente à execução do orçamento.

Aula 4
1. A Gestão Pública por Resultados – GPR é um modelo cíclico que se inicia
com a definição dos objetivos esperados, passando pela prescrição da forma
de controle e avaliação de desempenho da política e chegando ao processo
de adoção de medidas corretivas com base nas ações avaliadas.
2. a) efetividade
b) eficiência
c) eficácia
3. a) Identificar os beneficiários das ações; e) Definir os resultados esperados;
f) Monitorar periodicamente os resultados.

Aula 5
1. A Dívida Ativa corresponde a um crédito público, que abrange todos os
valores a receber líquidos e certos, apurados pela Fazenda Pública, por não
terem sido efetivamente recebidos nas datas estipuladas. Ela classifica-se em
dois grupos: Dívida Ativa Tributária – composta por créditos relativos a tributos lançados e não arrecadados; Dívida Ativa Não Tributária – composta por
todos os demais créditos líquidos e certos da Fazenda Pública.
2. Opção correta: a) A inscrição é uma formalidade administrativa, que deve
ser realizada por órgão designado pela Administração Pública.

Aula 6
1. a) Orçamento público é o instrumento que abrange para determinado
exercício financeiro o planejamento e a execução dos projetos e atividades
de manutenção e investimento do governo.
b) Orçamento participativo é o processo de incorporação da participação
popular na elaboração do orçamento público.
2. Sequência: 2 – 1 – 4 – 3
3. Opção correta: b) Aumentar a responsabilidade dos gestores no atendimento às expectativas da população.
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