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1. Listas de Siglas
ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

MF - Ministério da Fazenda

ARO - Antecipação da Receita Orçamentária

MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

CE - Constituição Estadual

NFGC - Necessidade de Financiamento do Governo Federal

CF - Constituição Federal

PLDO - Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias

DEST - Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais

PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual

FPE - Fundo de Participação dos Estados

PO - Plano Orçamentário

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

PPA - Plano Plurianual

GND - Grupo de Natureza de Despesa

RGPS - Regime Geral de Previdência Social

IDOC - Identificador de Doação e de Operação de Crédito

RP - Resultado Primário

IDUSO - Identificador de Uso

RPPS - Regime Próprio de Previdência Social

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal

PLPPA - Projeto de Lei do Plano Plurianual

IPVA- Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

IR- Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

SOF - Secretaria de Orçamento Federal

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

SPI - Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

LOA - Lei Orçamentária Anual

SRFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil

LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social

STN - Secretaria do Tesouro Nacional

LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal

UO - Unidade Orçamentária
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2. Apresentação
Os atos mais importantes para o Executivo Municipal e os cidadãos são, sem dúvida nenhuma, os Planos e
os Orçamentos.
Apreciá-los é, por conseguinte, o ato de maior responsabilidade dos Legisladores.
Esses instrumentos devem expressar as propostas do gestor, a vontade do cidadão e a autorização do
Legislativo para sua execução.
A presente cartilha tem por finalidade orientar aos gestores municipais no que concerne ao processo
orçamentário do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual
(LOA) e contribuir para o aperfeiçoamento e aprofundamento da discussão dessas três leis orçamentárias no
âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo.
Objetiva, ainda, demonstrar a importância dos instrumentos de planejamento governamental e a legislação
referente a estes.
A obra apresenta conceitos, objetivos e ferramentas de apoio para a elaboração do PPA Municipal,
correlacionando os principais aspectos da LDO descritos na Constituição Federal (CF/1988) e na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF/2000), além de relacionar os elementos básicos para a elaboração da LOA, conforme
dispõe a CF/1988, LRF/2000 e a Lei Federal nº 4320/64 (Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro).

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto
Presidente
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3. Introdução
Os atos mais importantes para o Executivo Municipal e os cidadãos são, sem dúvida nenhuma, os Planos e os Orçamentos.
Apreciá-los é, por conseguinte, o ato de maior responsabilidade dos Legisladores.
Esses instrumentos devem expressar as propostas do gestor, a vontade do cidadão e a autorização do Legislativo para
sua execução.

3.1 Planejamento
O planejamento pode ser entendido como a escolha consciente de ações que aumentem as chances de obter no futuro
algo desejado no presente. É uma atividade que orienta possibilidades, arranjos institucionais e políticos. Planejar é um
processo, enquanto o plano é um registro momentâneo deste processo e o planejador é seu facilitador.
Quando um governo planeja, os propósitos devem ser claros e compatíveis com os princípios e diretrizes estabelecidos
pela Constituição, emanada da soberania popular. Neste sentido, o planejamento público é diferente do privado, pois os
resultados do segundo são medidos pelo lucro empresarial.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, atribui ao Poder Executivo responsabilidade pelo processo de
planejamento e orçamento, a partir da iniciativa dos seguintes instrumentos: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias
e Orçamento Anual. Estes devem estar profundamente conectados e declararem muito mais do que a entrega de bens e
serviços à sociedade dentro de um cronograma anual. Dessa forma, estes instrumentos de planejamento devem prever
como e por que deve-se entregar determinados bens e serviços à população, e que caminho o país deve trilhar para chegar
onde pretende. Esta é a missão primeira do ato de planejar, segundo as leis brasileiras, e premissa essencial do PPA, seu
monitoramento e avaliação.
(Almanaque do Planejamento, MPOG – Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão – Adaptado)
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A Constituição Federal de 1988 atribui ao Poder
Executivo a iniciativa das leis de planos e orçamentos, por
meio dos seguintes instrumentos:
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3.2 Instrumentos de Planejamento Governamental

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
I – o plano plurianual
II – as diretrizes orçamentárias
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III – os orçamentos anuais
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• Lei Orçamentária Anual – LOA.

3.3 Turnos de votação e quórum
para aprovação
De acordo com a Constituição da República são dois
turnos de votação para aprovação das leis orçamentárias,
sendo que no segundo turno será discutida e analisada a
redação contendo o projeto modificado com as respectivas
emendas aprovadas.

Assunto

Quórum exigível
para aprovação

Dispositivo 1

Leis Orçamentárias

Maioria Simples

CF/88, art. 47, caput

Rejeição de Veto

Maioria Absoluta

CF/88, art. 66, § 4º

Maioria Absoluta

CF/88, art. 69, caput

2/3

CF/88, art. 29, caput

Aprovação de Lei
Complementar
Lei Orgânica e alterações

O quórum para votação é a maioria simples, desde
que presente a maioria absoluta dos membros da Casa
(art. 47, caput, CF/88).

1

O quórum constante na Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município podem ser diferentes

“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...”
(CF/88, art. 29, caput)
“Salvo disposição constitucional em contrário, as
deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão
tomadas por maioria dos votos, presente a maioria
absoluta de seus membros”. (CF/88, art. 47, caput)
“O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de
trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser
rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e
Senadores”. (CF/88, art. 66, § 4º)
“As leis complementares serão aprovadas por maioria
absoluta”. (CF/88, art. 69, caput)
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4. O Plano Plurianual
O PPA é um instrumento de planejamento
governamental que estabelece, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas do
governo para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de
duração continuada, para um período de quatro
anos. (CF/88, art. 165, § 1º).

Diretrizes

Despesas de Capital são aquelas que contribuem para
a formação ou aquisição de um bem de capital, por
exemplo, construção de uma unidade de saúde.

• Orientações, indicadores e princípios estratégicos que
norteiam o planejamento.

O termo outras delas recorrentes: relaciona às despesas
de custeio (despesas correntes) que tiveram sua origem
a partir de uma despesa de capital, por exemplo, despesa
com pessoal e encargos sociais.

Objetivos
• Organizar o PPA por meio de programas de governo,
de modo que possam ser alcançados.

Programas de duração continuada: são aqueles que
têm previsão de duração permanente, por exemplo,
os programas relacionados à manutenção dos serviços
ofertados à população.

Metas
• Os resultados que se pretende obter com a realização
e execução dos progamas e ações governamentais.
São produtos gerados a partir do planejamento
efetuado
11

4.1 Etapas da elaboração do PPA

1

Sensibilizar o Chefe
do Poder Execu vo

5

Elaborar programas

9

Es mar receitas

2

Cons tuir equipe

6

Iden ﬁcar
problemas

10

Índices e metas

3

Deﬁnir cronograma

7

Domensionar
estratégica

11

Validar programas

4

Estabelecer a
estrutura do PPA

8

Diagnós co do
município

12

Dsenvolver PL e
mensagem
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4.2 Vigência do PPA

O PPA é elaborado no primeiro
ano do mandato e entra em vigor
no segundo ano.

Elaboração do
próximo PPA

Mandato do
chefe do Poder
Execu vo
Ciclo do
PPA

1º ano

4º ano PPA
anterior

2º ano

1º ano

3º ano

4º ano

2º ano

3º ano

4º ano

Novo ciclo
do PPA

O ciclo do PPA se inicia no segundo
ano do mandato do chefe do Poder
Executivo e vai até o primeiro ano
do mandato subsequente (art. 35,
§ 2º, inciso I, ADCT).

Selecionar
problemas de
alto valor

4.3 Processo de Gestão do PPA

Rever
programas e
projetos

Revisar os
programas

Checar
avaliação

Impacto na
sociedade
Veriﬁcar
monitoramento
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Executar os
programas e
projetos

4.4 Prazos para encaminhamento e devolução do PPA
Envio/Devolução
Envio do projeto do PPA ao
Poder Legislativo

Devolução para o
Poder Executivo

Poder Executivo

Elaboração do projeto de
lei do PPA

Art. 35, § 2º, inc. I, ADCT

Lei Orgânica

Até 31 de agosto do primeiro
ano do mandato do chefe do
executivo
Até 22 de dezembro do
primeiro ano do mandato do
chefe do executivo

De acordo com
a LOM de cada
Município

Poder Legislativo

Discute, altera e aprova o
projeto de lei

Sanciona a lei, podendo
propor vetos ao texto
aprovado pelo Legislativo

Atualmente os prazos são os
definidos no art. 35, § 2º, inciso
I, ADCT; ou na Lei Orgânica dos
Municípios.
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5. As Diretrizes Orçamentárias
CF/88, art. 165, § 2º: A lei de diretrizes
orçamentárias compreenderá as metas e as
prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações
na legislação tributária e estabelecerá a política
de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.

Papel das diretrizes orçamentárias
Estabelecer ligação entre o
PPA e a LOA

Cumprir o papel de balanceamento
entre a estratégia traçada pelo
governo e as reais possibilidades
que vão se apresentando ao longo
de sua gestão

15

Antecipar a definição de
prioridades e escolhas

5.1 Lei de Diretrizes Orçamentárias na LRF e CF
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF/2000)
 Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas;
 Definir critérios e formas de limitação de empenho;
 Estabelecer normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com
recursos dos orçamentos;
 Estabelecer condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
 Estabelecer a programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso;
 Definir montante e forma de utilização da reserva de contingência;
 Estabelecer metas fiscais;
 Dispor sobre riscos fiscais.

Constituição Federal de 1988 (CF/1988)
 Estabelecer metas e prioridades da administração pública;
 Orientar a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA);
 Dispor sobre as alterações na legislação tributária;
 Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento;
 Autorizar a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e
funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal.
16

5.2 Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias
 Mensagem ao Legislativo, contendo uma breve análise circunstanciada do planejamento que está sendo encaminhado.
 O projeto de lei possui um conteúdo mínimo obrigatório, conforme previsão da LRF e Constituição Federal. Ele deve
ser elaborado tendo como objetivo disciplinar tanto o processo de elaboração do orçamento, quanto a sua execução
durante o exercício seguinte.
 Programas e ações priorizadas.
 Demonstrativos de Metas Fiscais Riscos Fiscais.
A título de exemplo, é muito importante constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO:
 Renúncia de Receita;
 REFIS.
 Precatórios;
 Folha de Pagamento empenhada em janeiro;
 Concurso Público;
 Reforma Administrativa.

17

Anexo de Riscos Fiscais – ARF

Exigência Legal
LC n.º 101/2000 (LRF), art. 4º, § 3º:
A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo
de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as
contas públicas, informando as providências a
serem tomadas, caso se concretizem.

Riscos Fiscais
 Possibilidade da ocorrência de eventos no programa
de trabalho que venham a impactar negativamente
as contas públicas.

Passivos Contingentes

 Discrepância de Projeções.

 Obrigação presente decorrente de eventos passados
ou futuros.

 Frustração de Arrecadação.

 Demandas Judiciais.

 Restituição de Tributos a Maior.

 Avais e Garantias concedidas pelo ente.
18

Anexo de Metas – AMF

Exigência Legal
LC nº 101/2000 (LRF), art. 4º, § 1º:

Metas Fiscais representam os resultados a serem
alcançados para variáveis fiscais visando atingir
os objetivos desejados pela Administração
quanto à trajetória de endividamento no médio
prazo.

Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes,
relativas a receitas, despesas, resultados nominal
e primário e montante da dívida pública, para
o exercício a que se referirem e para os dois
seguintes.

Objetivo Fundamental do AMF

EQUILÍBRIO FISCAL
19

5.3 Prazos para encaminhamento e devolução da LDO
Envio/Devolução

Art. 35, § 2º, inc. II, ADCT

Envio do projeto da LDO ao Poder Até 15 de abril de cada ano
Legislativo

Lei Orgânica

De acordo com a LOM
de cada Município

Devolução para o Poder Executivo Até 17 de julho de cada ano

Atenção
Infração: Apresentar LDO sem Anexo de Metas
Fiscais.

Atualmente os prazos são os definidos
no art. 35, § 2º, inciso I, ADCT; ou na
Lei Orgânica dos Municípios.

Dispositivo violado: Art. 4º, § 1º, da LRF e art. 5º,
II, da Lei Federal nº 10.028/2000.
Pena: Multa de 30% dos vencimentos anuais do
gestor, com base no art. 5º, § 1º, da Lei Federal nº
10.028/2000.

20

6. Os Orçamentos Anuais
É
um
instrumento
de
planejamento
governamental em que constam as despesas
da administração pública para um ano, em
equilíbrio com a arrecadação das receitas
previstas. É onde aloca os recursos destinados a
hospitais, manutenção das estradas, construção
de escolas, pagamento de professores.

ORÇAMENTO PÚBLICO
Orçamento público
Expressa, num determinado
período, o programa de
atuação do Governo,
discriminando receitas e
despesas

Na prática, também opera
como ferramenta de
planejamento de curto prazo

Tem caráter autorizativo
(obrigatório apenas para
emendas, conforme Emenda
Constitucional 86/2015)

Objetivos fundamentais da política orçamentária
 ampliar a renda e
 reduzir as desigualdades sociais.
21

Apenas autoriza dispêndios
(até o valor das dotações
contidas na Lei)

Objetivos específicos da política orçamentária
 corrigir as imperfeições do mercado ou atenuar seus efeitos;
 manter a estabilidade econômica e social;
 fomentar o crescimento econômico;
 melhorar a distribuição de renda;
 universalizar o acesso aos bens e serviços públicos produzidos pelo próprio setor público ou pelo setor privado; e
 assegurar o cumprimento das funções elementares de Estado.
Legislação

Princípios
Unidade

Art. 165 § 5º, incs.I a III, CF e LF 4.320/1964, art. 2º

Universalidade

Art. 165 § 5º, incs.I a III, CF e LF 4.320/1964, art. 2º, 3º e 4º

Anuidade/periodicidade

Art .165 § 5º, incs. III da CF e arts. 2º e 34º da LF 4.320/1964

Exclusividade

Art. 165 § 8º da CF e art. 7º da LF 4.320/1964

Especificação/Especialização

Art. 165 § 5º e 15º da LF 4.320/1964

Publicidade

Art. 165 § 37, caput e 165, § 3º da CF

Orçamento Bruto

Art. 6º da LF 4.320/1964

Não Afetação de Receitas

Art. 167, incs IV e IX, da CF

Equilibrio

Art .167, incs. III da CF e art. 1º § 1,º da LC 101/2000

Programação

Portaria MOG nº 42/1999 e Pin. SOF nº 163/2001

Legalidade

Art .165, caput, e § 5º e 9º, e art. 167, inc IV, da CF

Sinceridade

Não positivado - subestimar ou superestimar

Clareza e inteligibilidade

Não positivado - fácil compreensão

Especificação

Art. 11 da LF 4.320/1964

Proibição do estorno

Art. 167, inc. IV, CF

Flexibilidade

Não positivado - necessidade de ajustes

22

Para maior eficácia do controle
foram criadas normas e regras
para orientar a elaboração e
a execução dos orçamentos,
denominados de Princípios
Orçamentários.

6.1 Lei orçamentária anual (LOA)

Ciclo Orçamentário

De acordo com a CF/88, art. 165, § 5°, a lei
orçamentária anual compreenderá os orçamentos:
Elaboração
Poder Executivo

Fiscal
Referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

Controle e Avaliação
TCMGO/Controle
Interno do Município

Aprovação
Poder Legislativo

Investimento
Empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto;

Seguridade Social

Execução e
Acompanhamento
Órgãos Setoriais

Abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indireta, bem como os fundos e
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público

A Lei Federal n.º 4.320/1964, em seu art. 22, define
o conteúdo e a forma da proposta orçamentária em
complemento ao dispositivo constitucional citado, contendo:

O Ciclo Orçamentário corresponde ao
período de tempo em que se processam as
atividades típicas do orçamento público,
desde sua concepção até a avaliação final,
quando, então, se inicia o ciclo seguinte.

I. Mensagem;
II. Projeto de Lei do Orçamento;
III. Tabelas explicativas;
IV. Especificação dos programas especiais de trabalho.
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6.2 Programação Qualitativa, conforme
Portaria MPOG nº 42/99

Conforme o art. 5° da LRF, o Projeto da Lei Orçamentária
Anual (PLOA) deverá:


ser compatível com o PPA, a LDO e a LRF;



demonstrar sua compatibilidade com as metas fiscais
da LDO;



apresentar demonstrativos sobre medidas compensatórias de renúncias de receitas e do aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado; e



conter a reserva de contingência, com forma de utilização e montante (com base na RCL – Receita Corrente
Líquida), definidos na LDO. Tal reserva deverá atender a
passivos contingentes e outros riscos fiscais.

Os objetivos da política orçamentária foram resumidos
por Musgrave2 nas seguintes funções:

6.3 Programação Quantitativa

Alocativa: assegurar ajustamentos na alocação de
recursos. Ex.: subsídios para o agronegócio.
Distributiva: conseguir ajustamentos na distribuição
de renda e da riqueza. Ex.: bolsa família.
Estabilizadora: garantir a estabilização econômica. Ex.:
metas de inflação.
5. Musgrave 1976 p. 25

2
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6.4 Código-Exemplo da Estrutura Completa da Programação
CÓDIGO COMPLETO*
Q
U
A
L
I
T
A
T
I
V
A

10. 39. 252. 26. 782. 2075. 7M64. 0043. 9999. 0. 100. 4490.. 2.
Esfera: Orçamento Fiscal
10
Órgão: Ministério dos Transportes
39

CLASSIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL
CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL
CLASSIFICAÇÃO
PROGRAMÁTICA

Unidade Orçamentária:
Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transportes DNIT
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
PROGRAMA: Transporte Terrestre
AÇÃO: Construção de Trecho
Rodoviário
SUBTÍTULO: Rio Grande do Sul

252
26
782
2075
7M64
0043

Q
IDOC: Outros recursos
U
IDUSO: Recursos não destinados à contrapartida
A
Fonte de Recursos: Recursos do Tesouro - Exercício
N
Corrente (1) recursos Ordinários (00)
T
I
Natureza da Despesa: Categoria Econômica: Despesas
T
de Capital (4); Grupo de Natureza: Investimentos (4);
A
Modalidade de Aplicação: Aplicação Direta (90)
T
I
Identificador de Resultado Primário: Primária
V
Discricionária
A
* Código como seria visualizado no SIAFI, exemplo meramente ilustrativo.
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9999
0
100
4490
2

6.5 Prazos para encaminhamento e devolução da LOA
Envio/Devolução

Envio do projeto da LOA ao Poder
Legislativo

Art. 35, § 2º, inc. III, ADCT

Lei Orgânica

Até 31 de agosto de cada ano

Devolução para o Poder Executivo Até 22 de dezembro de cada ano

Atualmente os prazos
são os definidos no
art. 35, § 2º, inciso
III, ADCT; ou na
Lei Orgânica dos
Municípios.

6.6 Vedações constitucionais e legais relativas à Lei Orçamentária Anual (LOA)
Constituição da República Federativa do Brasil, art. 167, incisos I a XI:
 I.

o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual – LOA;

 II. a execução de despesa ou assunção de obrigações em valores superiores aos créditos orçamentários
ou adicionais;
 III. realizar operações de crédito em montante superior ao total das despesas de capital- REGRA DE OURO;
 IV. a vinculação da receita de impostos;
 V. abrir crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação das fontes de
recursos;
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 VI. transpor, remanejar, ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão
para outro, sem prévia autorização legislativa;
 VII. conceder ou utilizar créditos ilimitados;
 VIII. cobrir déficits de empresas, fundações e fundos com recursos dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade
sem prévia autorização legislativa;
 IX. instituir fundos sem prévia autorização legislativa;
 X. realizar transferências voluntárias ou conceder empréstimos para custear despesas com pessoal dos
outros entes federados; e
 XI. utilizar recursos provenientes das contribuições de empregados e empregadores para o INSS em outras
despesas que não os benefícios pagos pelo INSS.

Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 5º:
 § 4º. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com
dotação ilimitada;
 § 5º. A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração
superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 da
Constituição.
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6.7 Créditos Adicionais, Transposição, Remanejamento e Transferência
De acordo com a Lei Federal 4320/64, art. 41, os créditos adicionais classificam-se em:

Suplementares

Especiais

Extraordinário

Finalidade

Reforçar despesas já
previstas no orçamento

Atender despesas não
previstas no orçamento

Despesas imprevistas e
urgentes em caso de guerra,
comoção interna ou calamidade

Autorização
Legislativa

Prévia em Lei
Especial ou na LOA

Prévia em Lei
Especial

Independe de Lei

Abertura

Decreto

Decreto

Decreto

Vigência

Exercício (até 31/12)

Exercício (até 31/12)

Exercício (até 31/12

Prorrogação

Improrrogável

Se aberto a partir de 1º
setembro pode ser reaberto no
próximo exercício pelo saldo

Se aberto a partir de 1º
setembro pode ser reaberto no
próximo exercício pelo saldo

Indicar fontes

Sim

Sim

Não
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São recursos disponíveis para a abertura de créditos adicionais:
 Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial
 Excesso de arrecadação
 Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias
 As operações de crédito
 A reserva de contingência
 O resultado de veto, emenda ou rejeição (sem despesas correspondentes)
Nos termos do art. 167, inc. VI da CF/88, são instrumentos de flexibilização orçamentária:
Remanejamentos
destinam-se a atender à movimentação de recursos orçamentários
numa reforma administrativa. Ex.: extinção de um órgão por outro; o
desmembramento de órgão;

Transposições

Transferências
são realocações no âmbito das categorias econômicas
de despesas, cujo motivo seja a repriorização de gastos
governamentais.

se concretizam no âmbito dos programas de trabalho,
quando o motivo for a repriorização de ações
governamentais;
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6.8 Penas por Descumprimento ou Inobservância das Normas
Inconformidade

Referência Legal

Instrumento

Pena

Deixar de expedir ato
determinando limitações de
empenho e movimentação
financeira, nos casos e
condições estabelecidos em lei.

LRF Art. 5º, Inc. III

LF 10.028/2000

Multa de 30% dos
vencimentos anuais do
agente que lhe der causa

Descumprir o orçamento
aprovado para o exercício
financeiro.

Art. 4º, inc. VI

Decreto-Lei
201/1967

Cassação de mandato

Omitir ou negligenciar na defesa
de bens, rendas, direitos ou
interesses do Município.

Art. 4º, inc. VIII

Decreto-Lei
201-1967

Cassação de mandato

Conceder benefício
administrativo ou fiscal sem
observar as formalidades legais
ou regulamentares aplicáveis.
Negligenciar a arrecadação de
tributos ou rendas, bem como
a conservação do patrimônio
público.

Lei nº 8.429/1992

Art. 10, inc. VII

Art. 10, inc. X

Lei 8.429/1992
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Perda da função pública,
suspensão dos direitos
políticos de 5 a 8 anos,
multa até duas vezes o
valor do dano.
Perda da função pública,
suspensão dos direitos
políticos de 5 a 8 anos,
multa até duas vezes o
valor do dano.
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TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DE GOIÁS

MISSÃO
“Exercer o controle externo da administração
pública municipal, contribuindo para o seu
aperfeiçoamento, em benefício da sociedade”

O Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás (TCMGO) é um órgão
colegiado. Criado em 1977. Exerce missão
constitucional na fiscalização financeira,
orçamentária, patrimonial e operacional
dos 246 municípios goianos. Com 40 anos,
tem sua trajetória marcada pela parceria
com os gestores públicos e a sociedade,
abrangendo tanto a capacitação quanto
a orientação, o que contribui de forma
efetiva para a correta aplicação do dinheiro
público e para a promoção de políticas
públicas democráticas.

VISÃO
“Ser reconhecida pela sociedade como
instituição de excelência no controle externo da
administração pública”

VALORES
• Ética
• Humanismo
• Inovação
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• Probidade
• Tempestividade
• Transparência

www.tcm.go.gov.br
tcmgooficial
tcmgoias
tcmgoias
canaltcmgo
TCM Notícias
Canais 61,2 e 8 NET

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO - CEP 74055-100
Fone: (62) 3216-6160
Ouvidoria: 0800-646-6160

