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• “ O orçamento nacional deve ser equilibrado. As dívidas 
públicas devem ser reduzidas, a arrogância das 

autoridades deve ser moderada e controlada. Os 
pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos, 

se a Nação não quiser ir à falência. As pessoas devem 
novamente aprender a trabalhar, em vez de viver por 

conta pública.”       

Marcus Tullius Cicero  

Roma, 55 A.C.   

 



     ESTADO DESEJADO  

 

– EFICIENTE 

– MENOR CUSTO NA IMPLEMENTAÇÃO DE 

DIREITOS  

– TRANSPARENTE 

– DEMOCRÁTICO (quanto as opções políticas, 

sociais e econômicas) 

– EQUILIBRADO (nas relações públicas e 

privado) 

 

 



Experiência Internacional 

• Budget Enforcement Act - EUA (1990) 
– Legislação contempla apenas o governo federal; cada 

unidade da Federação possui regras próprias; algumas 
unidades aderiam voluntariamente. 

– O Congresso fixa ex-ante metas (superávit) e mecanismos 
de controle dos gastos: 

 (sequestration) = limitação de empenho 
(pay as you go) = compensação para garantir equilíbrio 
– Nossa legislação copiou com a limitação de empenho e os 

mecanismos de compensação. 
– (não fez previsão de norma ambiental) 

 



Experiência Internacional 

• Comunidade Econômica Européia (1992) - 
Tratado de Maastricht 

– Admite desvios, desde que mantida a tendência 
de ajuste. 

– Há metas e punições em protocolos 

– Garantida a soberania de cada Estado, contudo as 
punições são aplicadas dentro dos interesse 
comunitários – como na participação da moeda 

 



Experiência Internacional 

• Fiscal Responsibility Act - Nova Zelândia 
(1994) 
– Parlamento fixa critérios de desempenho de 

forma genérica. 

– Transparência se sobrepõe à rigidez das regras. 

– Executivo tem liberdade para orçar e gastar, 
desde que com amplo e estrito acompanhamento. 

– Prevaleceu o controle finalístico e de resultados   



ANTECEDENTES HISTÓRICOS  DA LRF 

 desequilíbrio das contas públicas – receita x 

despesas  

 comprometimento da capacidade de 

endividamento pelos entes públicos  

 limitação da possibilidade de novos empréstimos 

face a escassez de recurso para tal  

 ausência de transparência na gestão dos 

recursos públicos  

 tributação elevada – comprometimento do 

desenvolvimento  

 indignação da classe produtora 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS  DA LRF 

 projeto político liberal dominando politicamente 

 surge a necessidade de novos sistemas de controles que 

dêem transparência  

 sociedade, grupos empresariais, grupos financeiros 

internacionais, unidade de controle externo e interno 

começam a pressionar – cada um com seus interesses 

 há uma necessidade de ganhos de eficiência na 

administração pública   

 os recursos existentes não atendem as necessidades da 

população de saúde, segurança e educação.   

 Accountability – conceito não existente no ordenamento 

pátrio, mas necessário    



LRF ESTÁ APLICÁVEL... 

• GESTORES CONCORDAM ....com a LRF 

• A LRF contempla apenas sanções 
institucionais, não pessoais ............. 



SANÇÕES 

• INSTITUCIONAIS 

• PESSOAIS 

–CIVIL – (cid-mp-TC-ong’s-//PJ executa) 

–CRIMINAL (PENAL) – (MP, cid// PJ e) 

–ADMINISTRATIVA – *(TC //PJ e) 

–POLÍTICA – (*PL/PJ-E/TC  // PJe) 



LRF ESTÁ APLICÁVEL... 

 

• GESTORES não CONCORDAM .... 

.......................... com LEI 10.028/00 



OBJETIVOS DA LRF 

• Planejar as ações do Estado com avaliação de seus 
custos e benefícios 

• Equilibrar as contas públicas – R x D 

• Reduzir a dívida e o endividamento 

• Preservar o patrimônio para as gerações futuras 

• Controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos 
públicos 

• Dar transparência da escolha e aplicação dos 
recursos públicos 

 



Ou resumindo as bases da LRF 

• Planejamento 

• Equilíbrio 

• Transparência 

• Controle/fiscalização 

• Responsabilização na gestão  

 



Estrutura da LRF 

• Cap. 1 – CONCEITOS -Disposições preliminares (art. 1º e 2º)  
• Cap. 2 - Do Planejamento (art.3º a 10)  
• Cap. 3  - Da Receita  (art. 11 a 14)  
• Cap. 4  - Da Despesa (art.15 a 24) 
• Cap. 5  - Das Transferências Voluntárias  (art. 25) (pub – pub)  
• Cap. 6  - Da Destinação de Recursos Públicos para o Setor   

 Privado (art. 26 a 28) (pub – priv) 
• Cap. 7 - Da Dívida e do Endividamento (art.29 a 42) 
• Cap. 8 - Da Gestão Patrimonial  (art. 43 a 47) 
• Cap. 9 - Da Transparência, Controle e Fiscalização (art.48 a 59) 

• Cap. 10 - Disposições Finais e Transitórias  (art. 60 a 75) 



Mergulhando na LRF  
 

• CONCEITOS INICIAIS 

– Responsabilidade na gestão fiscal (art. 1 § 1º) 

– Abrangência 

– RCL (Receita Corrente Líquida) (art. 2, IV) 

– Gestão fiscal (art.1) 

– Empresa Estatal Controlada (visto) 

– Emp. Estatal Dependente (visto) 

 

 



Responsabilidade na gestão fiscal – 
(situação positiva) 

•   Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com 
amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 

•         § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 
mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas 
e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

•         



PRESSUPOSTOS 

•  ação planejada e transparente 
• prevenção de riscos 
• correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das 

contas públicas 
• o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 

despesas 
• obediência a limites e condições no que tange a renúncia 

de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição 
em Restos a Pagar. 

•         



INDIRETA - 

FUNDACIONAL e 

AUTÁRQUICA 

INDIRETA -EMPRESA 

ESTATAL (EMP. PÚBLICA 

E SOC. EC.MISTA) 

DEPENDENTE  

ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA, FUNDOS 

INDIRETA - EMPRESA 

ESTATAL NÃO 

DEPENDENTE 

A ABRANGÊNCIA DA LRF 

União, Estados 

DF e Municípios 



Empresa estatal dependente 

• Art. 2º, III: empresa controlada que receba do 
ente controlador recursos financeiros para 
pagamento de despesas com pessoal ou de 
custeio em geral ou de capital, excluídos, no 
último caso, aqueles provenientes de aumento 
de participação acionária; 



R.C.L. ( efetivamente fica a 
disposição – rec. Corrente) 

•   Receita Corrente Líquida: somatório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: 

•         a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios.....  b) nos Estados, as parcelas 
entregues aos Municípios por determinação constitucional...  c) na União, nos Estados e nos 
Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e 
assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 
201 da Constituição. ... Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos 
e recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo 
previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.... Não serão 
considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de 
Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso V 
do § 1o do art. 19. 

•          A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas 
arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as 
duplicidades.      



Mergulhando na LRF  
 

• PLANEJAMENTO 
• ENTRADA DE RECURSOS – RECEITA 
• SAIDAS DE RECURSO – 

– DEPESAS – (saída atual) 
– TRANSFERÊNCIAS ( PUB – PUB) 
– TRANSFERÊNCIAS (PUB – PRIV) 
– DIVIDA E ENDIVIDAMENTO (saída futura) 

• PATRIMONIO  
• FISC. /CONT/ TRANSPARÊNCIA 



 
PLANEJAMENTO 

 • PPA – art 3° VETADO 

– (ANEXO DE POLÍTICAS FISCAIS) 

• LDO – art 4° 

• LOA – arts. 5 a 7 

• EXECUÇÃO DA LOA – art 8 a 10 



PLANEJAMENTO 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 

• Equilíbrio entre receita e despesa 
• Controle de custos e avaliação de resultados dos 

programas.(art. 4º, I, “e”) 
• Condições para transferências a entidades públicas e 

privadas (art. 4°, I, “f”) 
• Critérios e formas de limitação de empenho (art. 4°, I, 

“b”) 
• Autorização para os Municípios contribuírem com 

custeio de despesas de competência de outros 
entes.(art. 62, I) 

• Condições para concessão ou ampliação de benefícios 
tributários (art. 14) 

• Definição de despesa irrelevante (art. 16) 
• Condições excepcionais para contratação de horas extras 

se estiver acima de 95% (art. 22) 



LDO 

• ANEXO DE METAS FISCAIS 

• ANEXO DE RISCOS FISCAIS 

• ANEXO ESPECÍFICO 



ANEXO DE METAS FISCAIS 
 

•         § 1o 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. 

•        



ANEXO DE METAS FISCAIS 
 

•                 § 2o O Anexo conterá, ainda: 
•         I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 
•         II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e 

metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, 
comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a 
consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica 
nacional; 

•         III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, 
destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de 
ativos; 

•         IV - avaliação da situação financeira e atuarial: 
•         a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores 

públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador; 
•         b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; 
•         V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e 

da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 



ANEXO DE METAS FISCAIS 
 

•ATUARIAL 
– Diz respeito a riscos e garantias de 

recebimento de um benefício futuro 

– Aplicável a seguros em geral e 
previdência  

– Aplicável onde houver possibilidade de 
sinistro..... 

–    .......... 



ANEXO DE RISCOS FISCAIS 

        § 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. 

• PASSIVOS CONTINGENTES 

• ATIVOS NÃO REALIZÁVEIS 



ANEXO DE RISCOS FISCAIS 

        ....caso se concretizem. 

• PASSIVOS CONTINGENTES 

• ATIVOS NÃO REALIZÁVEIS 

– .. é possível a utilização da reserva de 
contingência para cobrir a necessidade de 
recursos- 

– Créditos suplementar e especial – fonte de 
recurso 

 



ANEXO ESPECÍFICO  

 

 

        § 4o A mensagem que encaminhar o projeto 

da União apresentará, em anexo específico, os 

objetivos das políticas monetária, creditícia e 

cambial, bem como os parâmetros e as projeções 

para seus principais agregados e variáveis, e 

ainda as metas de inflação, para o exercício 

subseqüente. 



VETORES ECONÔMICOS 

• PIB                            /// CARGA TRIBUTÁRIA 

• Rnf – Dnf =RP 

• DÍVIDA 

• JUROS 

• BALANÇO DE PAGAMENTOS 

• BALANÇA COMERCIAL 

• RESERVAS CAMBIAIS 

• VALOR DO DOLAR                

• SALÁRIOS    ///                   INFLAÇÃO 

• RENDA NACIONAL 

 



LOA (LRF X CF/88) 

• Confirma regra Constitucional 



LOA 

• Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 
compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 
orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 

•         I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade 
da programação dos orçamentos com os objetivos e metas 
constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4o; 

•         II - será acompanhado do documento a que se refere o § 
6o do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de 
compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas 
obrigatórias de caráter continuado; 

•         III - conterá reserva de contingência, cuja forma de 
utilização e montante, definido com base na receita corrente 
líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, 
destinada ao: 

        b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos. 

•        



LOA 
• Art. 5o .... . 
•         § 1o Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou 

contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei 
orçamentária anual. 

•         § 2o O refinanciamento da dívida pública constará separadamente 
na lei orçamentária e nas de crédito adicional. 

•         § 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária 
refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços 
previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação 
específica. 

•         § 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. 

 



LOA – Limitação de Empenho 
- Corte DA AUTORIZAÇAÕ face a receita não se 

realizar dentro da espectativa de RECEITA prevista 
– para garantir o cumprimento de  metas de 
resultado primário ou nominal 

- VERIFICAÇÃO a cada 2 meses -  será obrigatória a 
limitação de empenho e movimentação financeira, por 
Poder 

- NÃO SE LIMITA EMPENHO - Das despesas incomprimíveis 
e as que a LDO determinar 

- Se os Poderes não chegarem a um acordo, o Poder 
Executivo limita nos termos da LDO- (CONSIDERADO 
INCONSTITUCIONAL) 



LOA – Limitação de Empenho 
        Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 

receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, 
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

•         § 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda 
que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram 
limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 

•         § 2o Não serão objeto de limitação as despesas que 
constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive 
aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as 
ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. 



LOA-CRONOGRAMA FINANCEIRO-
ORÇAMENTÁRIO 

jan fev mar abr mai 

 R E C E I 

D E S P E 

R E S U L 

jun jul ags ... dez 

T A S 

S A S 

T A D O 

 30 DIAS APÓS A APROVAÇÃO DA LOA 



RECURSOS VINCULADOS 

•  art 8 ...Parágrafo único 

 Os recursos legalmente vinculados a finalidade 
específica serão utilizados exclusivamente 
para atender ao objeto de sua vinculação, 

ainda que em exercício diverso daquele em 
que ocorrer o ingresso. 



LOA - BACEN 

•       ART. 5 ...  § 6o Integrarão as despesas da 
União, e serão incluídas na lei orçamentária, as 
do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e 

encargos sociais, custeio administrativo, 
inclusive os destinados a benefícios e assistência 

aos servidores, e a investimentos. 



BACEN 
•         Art. 7o O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a 

constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro 
Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subseqüente à 
aprovação dos balanços semestrais. 

•         § 1o O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para 
com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação 
específica no orçamento. 

•         § 2o O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo 
Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos 
termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União. 

•         § 3o Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão 
notas explicativas sobre os custos da remuneração das 
disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas 
cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de 
emissão da União. 



BACEN 

•  Art. 9 ...   § 5o No prazo de noventa dias após 
o encerramento de cada semestre, o Banco 
Central do Brasil apresentará, em reunião 
conjunta das comissões temáticas pertinentes 
do Congresso Nacional, avaliação do 
cumprimento dos objetivos e metas das 
políticas monetária, creditícia e cambial, 
evidenciando o impacto e o custo fiscal de 
suas operações e os resultados demonstrados 
nos balanços. 



Mergulhando na LRF  
 

• BUSCA EQUILÍBRIO DE CONTAS 

–  Mecanismos de compensação para : 

• renúncia de receita 

• geração de despesa (de caráter continuado) 

– Limites para despesa com pessoal, por Poder 

– Limites para dívidas consolidada e mobiliária 

– Regra de ouro (contratação de operações de crédito só pode 
ocorrer até o limite da despesa de capital) 

– Regras para a administração financeira e patrimonial: 

• contratação de AROs 

• concessão de garantias 

• inscrição em restos a pagar 



RECEITAS 

• 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. 

•  É vedada a realização de transferências voluntárias 
para o ente que não observe A OBRIGAÇÃO ACIMA no 
que se refere aos impostos. 



Como prever a receita? 

•  As previsões de receita observarão as normas 
técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
– alterações na legislação 

– da variação do índice de preços 

– do crescimento econômico  

– ou de qualquer outro fator relevante 

• serão acompanhadas de demonstrativo de sua 
evolução nos últimos três anos, da projeção para os 
dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 



REESTIMATIVA  
DE RECEITA 

• Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo 
só será admitida se comprovado erro ou omissão de 
ordem técnica ou legal. 

•  ( FICA A DISPOSIÇÃO DOS OUTROS PODERES ANTES DE 
SER ENVIADO PE/ PL) 

• O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais 
Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do 
prazo final para encaminhamento de suas propostas 
orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o 
exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo. 



REGRA DE OURO  
DA RECEITA DE  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

•   O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito não poderá ser superior ao 
das despesas de capital constantes do projeto de 

lei orçamentária. (lrf-art.12 § 2º) 

• É vedada a aplicação da receita de capital derivada 
da alienação de bens e direitos que integram o 

patrimônio público para o financiamento de 
despesa corrente, salvo se destinada por lei aos 

regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos. (lrf-art. 44) 



DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO     
cf/88 

• Art. 167. São vedados: 

• I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei 
orçamentária anual; 

• II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações 
diretas que excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais; 

• III - a realização de operações de créditos que excedam o 
montante das despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas mediante créditos suplementares ou 
especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder 
Legislativo por maioria absoluta; 



RENÚNCIA DE RECEITA 

•  A renúncia compreende: 

– Anistia 

– Remissão 

– Subsídio 

– Crédito presumido 

– Concessão de isenção em caráter não geral 

– Alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de tributos ou contribuições 

– outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. 



RECEITA X DESPESAS 

• A QUEDA DA RECEITA OU O AUMENTO DA 
DESPESA DEVE SER IMPACTADO DE FORMA 
QUE SE AJUSTE PARA NÃO ALTERAR AS 
METAS DE RESULTADOS....  



Mecanismos de compensação (Pay 
as you go) 

• 1 - Renúncia de receita:anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da 
base de cálculo que implique redução de tributos ou contribuição 
(exceto II, IE, IPI e IOF) 
– Deve: estar acompanhada de estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro por 3 anos, e 
–demonstrar que foi considerada na estimativa de receita 

da lei orçamentária e não afetará as metas previstas na 
LDO, ou 

–ser compensada por aumento de receita proveniente de 
elevação de alíquotas, ampliação da base de calculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição. 



Mecanismos de compensação (Pay 
as you go) 

• 2 - Geração de despesas:todo aumento de despesa decorrente de 
criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 

deverá: estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro por 3 anos  demonstrar que tem 
compatibilidade com o orçamento, com o PPA e com a LDOser 
compensada por aumento de receita proveniente de elevação de 
alíquotas, ampliação da base de calculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição. 

– Despesa obrigatória de caráter continuado (obrigação legal de 
execução por mais de 2 anos) ser compensada por aumento 
permanente de receita ou redução permanente de despesa, os 
quais deverão estar demonstrados da LOA (o mecanismo não 
abrange serviço da dívida e reajustes salariais gerais.) 

•       



 
GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL  

 
DESPESAS CONTROLADAS 

 
RECEITAS ARRECADADAS 

 
EQUILÍBRIO DE CONTAS 

   

 

 

 

 



Da Geração da Despesa  
(arts. 16 e 17 ) 

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

governamental que acarrete aumento da despesa será 

acompanhado de:   

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subseqüentes; 

II - declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira 

com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o 

plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias. 
 



Art. 17. Considera-se obrigatória de 

caráter continuado a despesa corrente 

derivada de lei, medida provisória ou ato 

administrativo normativo que fixem para 

o ente a obrigação legal de sua execução 

por um período superior a dois exercícios.  



DESPESAS  

DE 

 PESSOAL 



Despesas com pessoal 
(abrangência) - Art. 18 

• Quanto à atividade - ativos, inativos e pensionistas 

• Quanto ao tipo de exercício - cargos, funções, 
empregos e mandatos eletivos. 

• Quanto ao comando - civis, militares, membros dos 
Poderes. 

• Quanto à espécie remuneratória - vencimentos, 
vantagens (fixas e variáveis), subsídios, proventos, 
reformas, pensões, adicionais, gratificações, horas 
extras, entre outras, além dos encargos sociais e das 
contribuições previdenciárias a cargo do ente. 

 



2,5% 

Despesas com Pessoal  
Repartição dos limites - art. 20 

6% 

40,9% 

0,6% 

Executivo 

Judiciário 

Legislativo e TCU 

Ministério Público 

UNIÃO: 

50% s/ RCL 



3% 

Despesas com Pessoal  
Repartição dos limites - art. 20 

6% 

49% 

2% 

Executivo 

Judiciário 

Legislativo e TCE 

Ministério Público 

Estado: 

60% s/ RCL 

§ 4o Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos 

Municípios, os percentuais definidos nas alíneas a e c do inciso II 

do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% 

(quatro décimos por cento). 



TRIBUNAIS DE CONTAS 

• TCU 

• TCE 

• TCM (estadual) PA/CE/GO/BA 

• TCM (municipais) RJ/SP 

 



6% 

Despesas com Pessoal  
Repartição dos limites - art. 20 

54% 

Executivo 

Legislativo 

Municípios: 

60% s/ RCL 

REGRA DA LRF 

Questionamento?????????? 

Será que a União pode interferir no Município neste 

nível de detalhamento..... 



Despesas com Pessoal  
Câmara de Vereadores  

  – CF/88 art. 29A 

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios 

dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os 

seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das 

transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente 

realizado no exercício anterior:  

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) 

habitantes;  

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 

300.000 (trezentos mil) habitantes; 

III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos 

mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;  

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com 

população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de 

habitantes;  

V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três 

milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;  

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população 

acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.  

 



Despesas com Pessoal  
Câmara de Vereadores  

  – CF/88 art. 29A 

 

§ 1o  A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por 

cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o 

gasto com o subsídio de seus Vereadores. 

§ 2o  Constitui crime de responsabilidade do Prefeito 

Municipal: 

I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste 

artigo; 

II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou 

III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei 

Orçamentária. 

§ 3o  Constitui crime de responsabilidade do Presidente da 

Câmara Municipal o desrespeito ao § 1o deste artigo."  

 



30% 

Despesas com Pessoal - MUNICÍPIO 
Câmaras – Emenda –CF/88 – art 29 

70% Folha de 

Pagamento 

Outros 

Municípios: CF/88 

Câmaras de 

Vereadores  

- sobre a Rec. Ef. 

Ex-anterior 

6% 

54% Executivo 

Legislativo 

Municípios: LRF 

60% s/ RCL 

DO QUE FOR TRANSFERIDO  



Despesas com Pessoal - abrangência art. 18 

Ativos, Inativos e Pensionistas; 

Encargos Sociais (pasep); 

Servidores e agentes políticos 

Despesas  

Remuneratórias, 

 encargos e Pasep 

Terceirização de  

mão-de-obra 

Indenizações 

Por verbas indenizatórias de 
“demissão” ; 

Por incentivos à “demissão”; 

Pgto de Sessões Extraordinárias 
do Legislativo 

Decisões Judiciais c/  

despesas de pessoal 
No quadrimestre - 12 meses 

anteriores  

Inativos Até o limite de custeio das 

cont. dos segurados, da 

compensação financeira e de  

receitas diretas ao regime 

Despesa Líquida c/ 

Pessoal 

(  + ) 

( + ? ) 

(  -  ) 

(  -  ) 

(  -  ) 

(  = ) 



Do controle da Despesa com 
Pessoal (art. 21) 

É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da 
despesa com pessoal e não atenda: 

         I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do 

art. 169 da Constituição; 

             II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direto o ato de 
que resulte aumento da despesa com pessoal expedido 
nos cento e oitenta dias anteriores ao final do 
mandato do titular do respectivo Poder ou órgão 
referido no art. 20. 



LIMITE DE 95% / bimestre  

•  A verificação do cumprimento dos limites DE PESSOAL  é realizada ao final de cada 
quadrimestre. 

•  Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do 
limite, são vedados ao Poder ou órgão 

– concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou 
de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no 
inciso X do art. 37 da Constituição 

–  criação de cargo, emprego ou função 

–  alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

–  provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a 
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança 

–  contratação de hora extra, salvo nas situações previstas na lei de 
diretrizes orçamentárias. 



ELIMINAÇÃO DO GASTO EXCEDENTE 
COM PESSOAL 

U=50%    E=60%      M=60% 
• Se a despesa total com pessoal, do Poder ou 

órgão, ultrapassar os limites definidos no 
artigo 20 DA LRF, sem prejuízo das medidas 
previstas no art. 22(95%), o percentual 
excedente terá de ser eliminado nos dois 
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 
um terço no primeiro, adotando-se, entre 
outras, as providências previstas nos §§ 3o e 
4o do art. 169 da Constituição. 



• CF/88... Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não 
poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

§ 1º 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, a qualquer título, pelos órgãos e 
entidades da administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só 
poderão ser feitas: 

• I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos 
dela decorrentes;  

• II - se houver autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista.  
 



ART 169 CF/88 – EC19 

• § 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei 
complementar referida neste artigo para a 
adaptação aos parâmetros ali previstos, serão 
imediatamente suspensos todos os repasses de 
verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios que não observarem os 
referidos limites.  
 
 
 



ART 169 § 3ºCF/88 – EC19 - 

• Para o cumprimento dos limites 
estabelecidos com base neste artigo, 

durante o prazo fixado na lei 
complementar referida no caput, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios adotarão as seguintes 

providências:  
– I - redução em pelo menos vinte por cento 

das despesas com cargos em comissão e 
funções de confiança; 

–  II - exoneração dos servidores não estáveis. 
 



ART 169 CF/88 – EC19 
 

• § 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não 
forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação 
da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável 
poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de 
cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou 
unidade administrativa objeto da redução de pessoal.  

• § 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior 
fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração 
por ano de serviço.  

• § 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores 
será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou 
função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 
quatro anos. 

• § 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem 
obedecidas na efetivação do disposto no § 4º.  



Do controle da Despesa com 
Pessoal (art. 70) 

O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja 
despesa total com pessoal no exercício 
anterior ao da publicação desta Lei 
Complementar estiver acima dos limites 
estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá 
enquadrar-se no respectivo limite em até dois 
exercícios, eliminando o excesso, 
gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% 
ao ano, mediante a adoção, entre outras, das 
medidas previstas nos arts 22 e 23 



Do controle da Despesa com 
Pessoal (art. 22 e 23) 



Do controle da Despesa com 
Pessoal (art. 72) 

• A despesa com serviços de terceiros dos 
Poderes e órgão referidos no art. 20 não 
poderá exceder, em percentual da receita 
corrente líquida, a do exercício anterior à 
entrada em vigor desta Lei Complementar, até 
o término do terceiro exercício seguinte. 



Despesa com Pessoal na LDO (art. 
20 § 5° LRF) 

•         § 5°  Para os fins previstos no art. 168 da 
Constituição, a entrega dos recursos 
financeiros correspondentes à despesa total 
com pessoal por Poder e órgão será a 
resultante da aplicação dos percentuais 
definidos neste artigo, ou aqueles fixados na 
lei de diretrizes orçamentárias.. 



A despesa total com pessoal exclui 
. . . . 

• Indenizações para demissão de servidores e 
empregados  

• incentivos a demissão voluntária  

• diárias e parcelas indenizatórias 

• decisão judicial - somente se a parcela for de 
competência de exercício anterior 

• auxílio alimentação, creche, vale-transporte 
• convocação extraordinária do Legislativo  xxxxxxxx 



A despesa total com pessoal 
inclui.... 

• A terceirização de mão de obra para 
substituição de servidores e empregados 
públicos 

• att....      # empresas....    
• Att PREVIDÊNCIA 



SANÇÕES INSTITUCIONAIS(art 23 § 3º LRF)  

• Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e 
enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: 
–         I - receber transferências voluntárias; 
–         II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 
–        III - contratar operações de crédito, ressalvadas as 

destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que 
visem à redução das despesas com pessoal. 

•   § 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente 
se a despesa total com pessoal exceder o limite no 
primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos 
titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.  



DESTINAÇÃO PARA OUTRO ENTE 

• PÚB – PÚB =  

          TRANSFERÊCIAS VOLUNTÁRIAS 

 

•  PÚB – PRIVADO = 
       DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR 

PRIVADO 

• PAGAMETOS FUTUROS 
–  DÍVIDA E ENDIVIDAMENTO 

– ARO 

– RESTOS A PAGAR 

  

 

 

 



TRANSFERÊNCIAS 
VOLUNTÁRIAS 

•      entende-se por transferência voluntária a 
entrega de recursos correntes ou de capital a 
outro ente da Federação, a título de 
cooperação, auxílio ou assistência financeira, 
que não decorra de determinação 
constitucional, legal ou os destinados ao 
Sistema Único de Saúde. 



São exigências para a realização de transferência voluntária, 

além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: 
 

•                 I - existência de dotação específica; 
•         II - (VETADO) 
•         III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; 
•         IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 
•         a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos 

devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos 
anteriormente dele recebidos; 

•         b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; 
•         c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com 
pessoal; 

•         d) previsão orçamentária de contrapartida. 
•         § 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 
•         § 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias 

constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, 
saúde e assistência social. 



DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 
PARA O SETOR PRIVADO 

•      A destinação de recursos para, direta ou 
indiretamente, cobrir necessidades de 
pessoas físicas ou déficits de pessoas 
jurídicas deverá ser autorizada por lei 
específica, atender às condições 
estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias e estar prevista no 
orçamento ou em seus créditos adicionais. 



DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 
PARA O SETOR PRIVADO 

• LEI ESPECÍFICA 

• LDO 

• LOA ou em seus créditos adicionais 

(salvo BACEN para Instituição Financeira) 



DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 
PARA O SETOR PRIVADO 

• LRF ...  Art. 28...  § 2o O disposto no caput não proíbe o Banco 
Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações 
de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e 
sessenta dias. 

 

• CF/88 ... Art. 164. A competência da União para emitir moeda será 
exercida exclusivamente pelo banco central. 

• § 1º - É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, 
empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade 
que não seja instituição financeira. 

• § 2º - O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão 
do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda 
ou a taxa de juros. 



DÍVIDA E ENDIVIDAMENTO  

• Considerações 
gerais 

• Conceitos  

• Limites 

• Contratações 

 

 

• Vedações  

• ARO’s 

• Garantia e 
contragarantia 

• Restos à pagar 



DÍVIDA E ENDIVIDAMENTO  
Conceitos 

• dívida pública consolidada ou 
fundada: montante total, 
apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da 
Federação, assumidas em virtude 
de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de 
operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a 
doze meses; 

• dívida pública mobiliária: 
dívida pública representada 
por títulos emitidos pela 
União, inclusive os do Banco 
Central do Brasil, Estados e 
Municípios; 

      

 
 

• operação de crédito: compromisso 
financeiro assumido em razão de mútuo, 
abertura de crédito, emissão e aceite de 
título, aquisição financiada de bens, 
recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras 
operações assemelhadas, inclusive com o 
uso de derivativos financeiros; 

• concessão de garantia: compromisso de 
adimplência de obrigação financeira ou 
contratual assumida por ente da 
Federação ou entidade a ele vinculada; 

•  refinanciamento da dívida mobiliária: 
emissão de títulos para pagamento do 
principal acrescido da atualização 
monetária.  



DÍVIDA E ENDIVIDAMENTO  
Conceitos 

• dívida pública 
consolidada ou 

fundada   

 x  

dívida pública 
flutuante 

 

 

dívida pública 
mobiliária 

X 

 dívida pública 
contratual 



DÍVIDA E ENDIVIDAMENTO  

•   I - Senado Federal: 
proposta de limites globais 
para o montante da dívida 

consolidada da União, 
Estados e Municípios, 

cumprindo o que estabelece 
o inciso VI do art. 52 da 

Constituição, bem como de 
limites e condições relativos 

aos incisos VII, VIII e IX do 
mesmo artigo; 

        

• II - Congresso Nacional: 
projeto de lei que 

estabeleça limites para o 
montante da dívida 

mobiliária federal a que se 
refere o inciso XIV do art. 48 

da Constituição, 
acompanhado da 

demonstração de sua 
adequação aos limites 
fixados para a dívida 

consolidada da União, 
atendido o disposto no 

inciso I do § 1o deste 
artigo. 

 



DÍVIDA E ENDIVIDAMENTO  

•           



DÍVIDA E ENDIVIDAMENTO  

•           

 



  A R O (divida e endividamento) 
             
•         I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do 

exercício; 
•         II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos 

incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano; 
•         III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos 

que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada 
ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta 
substituir; 

•         IV - estará proibida: 
•         a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza 

não integralmente resgatada; 
•         b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou 

Prefeito Municipal. 



Operações de crédito por 
antecipação de receita orçamentária 

– ARO –art 38 

• Restrições: 
– Só pode ser contratada a partir de 10 de janeiro e ser 

liquidada até o dia 10 de dezembro. 

– Está proibida no último ano do mandato. 

–  Está proibida ARO enquanto existir operação anterior 
não integralmente resgatada 

– Só pode ter juros 

• Escolha da instituição  
– Pregão eletrônico do BACEN 

• Sanções 

– Vedação de transferências voluntárias. 



Inscrição em Restos a Pagar 

• Nos dois últimos quadrimestres do último ano 
de mandato, é vedado contrair obrigação de 
despesa que não possa ser paga no mesmo 
exercício, ou que tenha parcelas a serem 
pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa. 



  DA GESTÃO PATRIMONIAL 
(DISPONIB. DE CAIXA) 

 

•         - UNIÃO -  BANCO CENTRAL 

 

•         - ESTADOS E MUNICÍPIOS (lei) 
» Instituição oficial ou definição da lei 



REGRA DE OURO 

• OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
• (SALVO – CRÉDITO ADICIONAL/ S-ESP POR MAIORIA 

ABSOLUTA DO PODER LEGISLATIVO) 

• VENDA DE BENS  
– PRIVATIZAÇÕES 

- APLICAR EM  DESPESA DE CAPITAL 

- OU EM PREVIDÊNCIA 

 

-   



  DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO 

 

•       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, durante os processos de elaboração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;  

• II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre 
a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público;  

• III – adoção de sistema integrado de administração financeira e 
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido 
pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm


• Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único 
do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa 
física ou jurídica o acesso a informações referentes a:  

• I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades 
gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao 
número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao 
serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do 
pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório 
realizado; 

• II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a 
receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos 
extraordinários.  

 



•        Art. 49. As contas apresentadas pelo 
Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, 
durante todo o exercício, no respectivo Poder 
Legislativo e no órgão técnico responsável 
pela sua elaboração, para consulta e 
apreciação pelos cidadãos e instituições da 
sociedade. 



•         



Transparência fiscal 

• 1 - Divulgação anual das contas 
– Municípios consolidam suas contas e encaminham 

ao Estado e à União até 30 de abril  

–Estados consolidam suas contas e encaminham 
à União até 31 de maio 

–União consolida as suas contas e de todos os 
entes da federação  

–divulga até o dia 30 de junho. 



Transparência fiscal 

• 2 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

Bismestral, conterá, entre outros:  

apuração da receita corrente líquida 

receitas e despesas previdenciárias 

restos a pagar 

projeções atuariais dos regimes de previdência 

variação patrimonial, evidenciando a aplicação dos 
recursos de alienação de ativos 

justificativa de limitação de empenho 



Transparência fiscal 

• 3- Relatório de Gestão Fiscal 

Quadrimestral (publicado até 30 dias após), assinado 
pelos chefes dos Poderes de cada ente e autoridades 
responsáveis, conterá:  

comparativo dos montantes com os limites de pessoal, 
de dívida, operações de crédito, AROs e garantias 

indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, 
se ultrapassados os limites 

demonstrativos das disponibilidades de caixa e da 
inscrição em restos a pagar 



  DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO 

 

•         - RREO 

•         - RGF 



 



  DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO  
•  LRF..  Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a 50 mil habitantes 

optar por: 
•         I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4o do art. 30 ao final do semestre; 
•         II - divulgar semestralmente: 
•                    a) (VETADO)         b) o Relatório de Gestão Fiscal; 
•                              c) os demonstrativos de que trata o art. 53; 
•         III - elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas 

Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o anexo de que 
trata o inciso I do art. 5o a partir do quinto exercício seguinte ao da publicação desta 
Lei Complementar. 

•         § 1o A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até 
trinta dias após o encerramento do semestre. 

§ 2o Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à 
dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município 
ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite 
definidos para os demais entes. 



CONSELHO DE GESTÃO FISCAL 
•         Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e 

da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, 
constituído por representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do 
Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a: 

•         I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação; 
•         II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e 

execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do 
endividamento e na transparência da gestão fiscal; 

•         III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das 
prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata 
esta Lei Complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos 
Municípios, bem como outros, necessários ao controle social; 

•         IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos. 
•         § 1o O conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e 

reconhecimento público aos titulares de Poder que alcançarem resultados 
meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática 
de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta Lei Complementar. 

•         § 2o Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho. 



 



  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

•         - A LRF É UMA 

                  REALIDADE 



•“ MUITO OBRIGADO ”  

 

• FIM ....  

delanocamara@gmail.com 
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