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“O alcance do equilíbrio fiscal, alicerçado num rígido controle dos gastos públicos, 

que passam definitivamente a aguardar estreita relação com as receitas e a ter 

limitações e vinculações ao atendimento às necessidades sociais, evitando-se o 

desperdício e o contínuo endividamento público que tantos malefícios traz à 

administração pública brasileira.” 

 
                Reginaldo Braga 
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RESUMO 
 

A transparência da gestão fiscal na administração pública sob a ótica da sociedade 
 
 
MONTEIRO, Álvaro; LACERDA, Manoel Messias; LUZ, Reginaldo Sales. A 
transparência da gestão fiscal na administração pública sob a ótica da sociedade 
. – 2004. 79 f. : il. (Monografia (especialização) – Universidade Federal da Bahia, 
Faculdade de Ciências Contábeis, 2004). 
                     

    
 
A forma como a Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada não tem paralelo. Isto 
significa que o administrador público é obrigado a cumprir metas que antes não 
tinha. Por outro lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal possui muitas promessas, 
mas a realização ainda demanda tempo. Leis como estas não são fundamentais por 
sua letra, mas, porque tendem a induzir mudanças comportamentais. Entretanto, a 
L.R.F. traz mudanças institucional e cultural na gestão do dinheiro da sociedade. 
Notória é a necessidade de transparência das contas públicas, uma vez que, é esse 
o mecanismo que tanta fazer com que a sociedade tome conhecimento das ações 
governamentais, passando pelo fornecimento de informações compreensíveis aos 
cidadãos. Com o objetivo de conhecer como a sociedade compreende o processo 
de transparência, e ainda, se essa compreensão ajuda-a no seu envolvimento, 
quando da fiscalização da gestão pública, esta pesquisa questionou estudantes de 
graduação dos cursos de finanças para tentar buscar essa resposta. Por fim, a 
pesquisa demonstrou que a participação popular depende fortemente da 
transparência das ações governamentais e das contas públicas, pois sem 
informação as decisões são prejudicadas. Todavia, Transparência é um conceito 
mais amplo do que publicidade, isto porque uma informação pode ser pública, mas 
não ser relevante, confiável, tempestiva e, principalmente, compreensível. 

 

 
Palavras-Chave: Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Brasil; Administração 
Pública – Gestão Fiscal; Federalismo Fiscal - Brasil.  
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ABSTRACT 
 

 
 
 
MONTEIRO, Álvaro; LACERDA, Manoel Messias; LUZ, Reginaldo Sales. The 
transparency of the fiscal management in the public administration under the optics 
of the society. - 2004. 79 f.: il. (Monograph (specialization) - Federal University of the 
Bahia, College of Countable Sciences, 2004). 
                     
    
 
 
The form as the Law of Fiscal Responsibility was servant does not have parallel. This 
means that the public administrator is obliged to fulfill goals that before did not have. 
On the other hand, the Law of Fiscal Responsibility possesss many promises, but the 
accomplishment still demand time. Laws as these are not basic for its letter, but, 
because they tend to induce mannering changes. However, the L.R.F. brings 
changes institucional and cultural in the management of the money of the society. 
Well-known it is the necessity of transparency of the public accounts, a time that, is 
this the mechanism that as much to make with that the society takes knowledge of 
the governmental actions, passing for the supply of understandable information the 
citizens. With the objective to know as the society it understands the transparency 
process, and still, if this understanding helps it in its envolvement, when of the 
fiscalization of the public administration, this research questioned students of 
graduation of the courses of finances to try to search this reply.  For end, the 
research it demonstrated that the popular participation depends strong on the 
transparency of the governmental actions and the public accounts, therefore without 
information the decisions are harmed. However, Transparency is a ampler concept of 
the one than advertising, this because an information can be public, but not to be 
excellent, trustworthy, timely e, mainly, understandable. 

 

 
Words Key: Law of Responsabilidade Fiscal (LRF) - Brazil; Public Administration - 
Fiscal Management; Fiscal Federalism - Brazil. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 

 

A Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) (vê anexo), veio para revolucionar a gestão pública. 

Nesse sentido, torna-se imperativo a análise dos fatos que contribuíram para sua 

adoção, bem como uma abordagem atualizada do processo de responsabilidade na 

gestão fiscal dos entes federativos. 

A trajetória da Administração Pública no Brasil configurou-se numa história 

de desmandos e distorções das atribuições do Estado, com uma forte tendência à 

apropriação privada do patrimônio público. As antigas práticas do coronelismo, do 

nepotismo e da centralização das tomadas de decisões para atender interesses de 

poucos, em prejuízo da maioria, ainda eram características marcantes das diferentes 

esferas da gestão pública. 

Com a redemocratização do País, na década de 80, desvios de toda 

ordem, autênticos indicadores de irresponsabilidade nas gestões financeiras dos 

Municípios, Estados, Distrito Federal e da própria União, passaram a fazer parte dos 

noticiários e da mídia. Nesse contexto, a sociedade perplexa e indignada assistiu as 

denúncias sobre a indústria da seca, corrupção, desvios de bens e verbas públicas, 

fraudes em processos licitatórios, superfaturamentos de obras e serviços, uso 

eleitoreiro de obras públicas, publicidade oficial para promoção pessoal, clientelismo 

na contratação de servidores sem concurso público. Em síntese, uma série de 
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práticas delituosas que objetivaram o enriquecimento ilegal de alguns à custa do 

erário. 

Subjacente a esses problemas estava a malversação dos recursos 

públicos, a falta de ética, a desonestidade e a impunibilidade total dos maus 

gestores. Apenas há pouco tempo, com o advento da Constituição de 1988, assim 

como a afirmação da democracia, surgiu uma esperança crescente de mudança nas 

práticas administrativas no setor público, devido ao volume alarmante de denúncias 

e à indignação extrema dos setores mais dinâmicos da sociedade. Praticou-se, 

então, a adoção de medidas de punição aos infratores, ainda que embrionárias, em 

função da maior participação dos setores mais organizados da sociedade. 

Por conta dessa problemática, houve o agravamento da situação social do 

povo brasileiro, levando a inclusão do Brasil na relação mundial dos países que 

detêm os piores indicadores de qualidade de vida, as mais elevadas taxas de 

analfabetismo e mortalidade infantil, os maiores índices de concentração de renda, 

números alarmantes de toda ordem de violência social e a falta das mais 

elementares condições de saúde, tais como saneamento básico e água tratada.  

O País carecia de políticas públicas mais eficientes, conseqüentes e 

transparentes, as quais atendessem, com responsabilidade, as necessidades mais 

elementares da população. Completando esse círculo vicioso, o setor público estava 

extremamente endividado, não obstante a elevada carga tributária praticada, a qual 

sobrecarregava toda a sociedade produtiva e consumidora. Era um contexto de crise 

fiscal, alto déficit público e desempenho ineficiente da Administração Pública. 

À luz dessa conjuntura, numa demanda da sociedade democrática e 

organizada, surgiu a Lei Complementar 101/2000 – LRF que trata das finanças 

públicas e regulamenta o Art.165, § 9º da Constituição Federal. A LRF traz, na sua 
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essência, quatro temas que precisam ser devidamente considerados: o 

planejamento, o equilíbrio fiscal, o controle e a transparência. Com relação ao 

primeiro ponto (planejamento), a LRF reforça os instrumentos de planejamento e 

orçamento, principalmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que passa a ter 

uma função estratégica de interação entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária 

Anual.  

O segundo tema (equilíbrio fiscal) representa as ações voltadas para 

redefinição do modelo econômico brasileiro. Trata-se, em essência, da introdução de 

mudanças fundamentais no regime fiscal do País, com o objetivo de promover o 

equilíbrio definitivo das contas públicas. 

No que se refere ao controle, a Lei exige que as ações administrativas 

sejam balizadas nos limites previstos, os quais existem para conter o processo de 

endividamento público e por fim aos déficits fiscais descontrolados. O processo de 

controle limita a dívida pública, restringe a criação de despesas sem a devida 

contrapartida de receitas e fixa condições rígidas para contenção das despesas 

relativas a pessoal e seguridade social. 

Quanto à transparência, foco principal deste trabalho, a LRF criou diversos 

instrumentos no sentido de permitir uma maior divulgação das finanças públicas que 

obrigatoriamente devem ser publicados através de meio eletrônico de acesso 

público. Conforme o Artigo 48 da LRF, constituem instrumentos de transparência da 

gestão fiscal os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações 

de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF); e as versões 

simplificadas desses documentos. 
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O processo de transparência também será assegurado mediante os 

incentivos à participação popular e a realização de audiências públicas durante a 

elaboração e a discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, 

bem como, quadrimestralmente, durante a própria execução orçamentária. 

Como a Contabilidade Governamental deve ser um dos principais 

instrumentos para que se consiga a transparência das informações, a LRF reserva 

seções específicas para tratar da escrituração e consolidação das contas públicas, 

dos conteúdos do RREO e do RGF, bem como da prestação de contas e da 

fiscalização da gestão fiscal. 

Além de impor um padrão de responsabilidade fiscal, a LRF requer uma 

maior responsabilidade social de um povo com mais dignidade, educação, senso 

crítico e capacidade de compreender e contextualizar sua realidade, exercendo sua 

cidadania ao escolher dirigentes éticos e responsáveis, comprometidos com os 

anseios sociais. 

 

1.2 Problema 

 

Daí surgem as seguintes questões a serem examinadas: como a 

sociedade percebe o processo de transparência previsto na Lei de Responsabilidade 

Fiscal? A forma como se dá essa percepção possibilita seu maior envolvimento na 

fiscalização da gestão pública? 

 

1.3 Hipótese  
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A sociedade compreende claramente o processo de transparência 

previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e a forma como se dá essa percepção 

possibilita seu maior envolvimento na fiscalização da gestão pública. 

 1.4 Objetivos 

 

Os objetivos que nortearam todo o trabalho metodológico desenvolvido 

são apresentados a seguir. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

• Estudar como a sociedade compreende o processo de transparência previsto 

na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como se tal processo corresponde à 

sua expectativa.        

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Verificar o nível de conhecimento da sociedade sobre o processo de 

transparência da gestão pública regulada no Capítulo IX da LRF;  

• Averiguar se o cumprimento dos instrumentos de transparência da LRF 

possibilita à sociedade um maior envolvimento na fiscalização da gestão 

pública; 

• Verificar o grau de conhecimento dos alunos dos cursos de Direito, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas e Administração de Empresas. 

 

 



 17

 

1.5 Delimitação do Estudo 

 
 
 

Por ser a realidade extremamente complexa, não podemos analisá-la na 

sua totalidade, cuidamos aqui de secioná-la trazendo-a para uma dimensão em que 

pudéssemos melhor estudar. O estudo ora em projeto, pretende abordar, à luz do 

instrumental estatístico, o grau de percepção da sociedade acerca da transparência 

na gestão pública, conforme exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem 

como se essa percepção possibilitará ou não uma participação no controle e 

fiscalização popular das atividades políticas e administrativas. 

Para tanto, fixou-se a atenção nos formandos do 1º semestre de 2004, 

dos cursos de Direito, Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus, Bahia, 

haja vista terem, os mesmos, em comum a disciplina Finanças Públicas, assim como 

se tratar de possíveis profissionais da Administração Pública. 

 

 

1.6 Justificativa 

 

Tendo em vista a consolidação democrática do País, a sociedade 

brasileira adquiriu um nível de maturidade crítica que não aceita mais a má utilização 

dos recursos públicos por parte de seus governantes, bem como exige uma total 

transparência na gestão fiscal dos gastos públicos. 
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É preciso que se considere o pressuposto de que, embora a legislação 

seja insuficiente para se resolver os históricos desvios de natureza cultural e política 

dos governantes, a LRF, como instrumento legal, se constitui num passo importante 

e necessário, que, associado a outras medidas, pode representar uma mudança 

significativa nas práticas das administrações públicas, em suas diferentes esferas de 

competência. Em outras palavras, é indispensável dispor de elementos objetivos que 

garantam a preservação do equilíbrio e do controle administrativo, bem como da 

transparência na alocação de recursos orçamentários, paralelamente ao 

planejamento de curto, médio e longo prazo. 

A premissa é a seguinte quando a Administração Pública é orientada por 

um projeto político sério e ético, os governantes assumem a tarefa de coordenar as 

iniciativas dirigidas para compatibilizar a aplicação das receitas com as 

necessidades e demandas prioritárias da sociedade, estabelecendo as metas 

derivadas do interesse público, dentre elas, a da prática da transparência do 

processo de administração dos recursos públicos disponíveis. 

Portanto, este estudo se justifica pela contribuição que traz à sociedade 

ao provocar uma reflexão sobre o conceito de transparência instituído pela LRF e a 

expectativa da sociedade sobre o tema.   
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

O processo de modernização das instituições públicas, condição 

essencial ao desenvolvimento social, econômico e político do País, passa 

necessariamente por uma gestão responsável, centrada nos princípios éticos e 

morais que devem nortear a conduta do administrador público, e tendo como meta o 

alcance do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o atendimento às 

necessidades da população. Com vista neste enfoque, é necessário se fazer uma 

revisão da literatura na tentativa de buscar compreender o que venha a ser uma 

administração pública e federalismo fiscal, esses dois pólos, com o propósito 

fundamental da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

    

2.1 Administração Pública 

 

Entende-se por Administração Pública a gestão de bens e interesses da 

comunidade no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do 

Direito e da Moral, visando o bem comum. Seu significado pode exprimir o conceito 

de pessoas e órgãos governamentais como a atividade administrativa em si mesma. 

A natureza da Administração Pública abrange a função de encargo de 

defesa, conservação e aprimoramento dos bens e serviços de interesse coletivo. 

Quanto a seus fins, se resumem num só objetivo: o bem comum da coletividade. 
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Conforme Meirelles (2002, p. 85), os princípios básicos da Administração 

Pública estão fundamentados em doze regras obrigatórias para o bom 

administrador: a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, 

razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

motivação e supremacia do interesse público. Esses princípios são padrões que 

devem ser observados por todos que exercem a função pública. 

Os administradores públicos, além de se pautarem nesses princípios, são 

investidos de certos encargos concernentes às suas atribuições, os quais se 

traduzem em poderes e deveres: 

a) Poder – dever de agir: o poder tem para o agente público o significado 

de dever para com a comunidade. A autoridade pública não pode abrir mão 

de seus poderes administrativos e deixar de praticar atos de seu dever 

funcional; 

b) Dever de eficiência: corresponde ao dever da boa administração, 

submetendo toda a atividade do Executivo ao controle de resultados; 

c) Dever de probidade: é o elemento necessário à legitimidade dos atos 

do administrador público. A improbidade deve ser punida com sanções 

políticas, administrativas e penais nos termos da Lei; 

d) Dever de prestar contas: é decorrente da administração como encargo 

de gestão de bens e interesses alheios. O fato dos bens serem de natureza 

coletiva impõe ao administrador a obrigação de prestar contas não somente 

dos recursos financeiros administrados, como de todos os atos de governo e 

de administração. 

A fundamentação jurídica para que todas essas obrigações sejam 

efetivamente cumpridas ficou mais bem definida e padronizada a partir da 
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promulgação da Lei Complementar 101/2000, comumente denominada de Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). Embora a LRF não apresente inovações 

significativas em relação às normas constitucionais e de direito financeiro existente, 

tem o grande mérito de aglutinar parâmetros para uma gestão fiscal responsável, os 

quais se encontravam dispersos ou despercebidos nas legislações vigentes. 

 

 

2.2 Federalismo Fiscal da República Federativa do Brasil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O termo república vem do latim res-pública, que quer dizer coisa pública 

ou pertencente a todos. É um regime de governo em que o Estado se constitui em 

uma sociedade política organizada juridicamente, com o objetivo de alcançar o bem 

comum e o interesse geral de todos os cidadãos.  

Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu primeiro artigo, a 

República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, tendo como fundamentos a soberania, a cidadania, 

os valores sociais do trabalho e o pluralismo político. 

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a existência de níveis de governo autônomos, inclusive com autonomia 

financeira, com poder de tributar compartilhado entre os entes federativos. 

A Constituição é o instrumento jurídico exclusivo que autoriza e reparte o 

poder de tributar entre os entes federativos, atribuindo-lhes as respectivas 

competências tributárias e impondo-lhes limites no exercício desta competência. 

É preciso que se ressalte que a competência tributária só pode ser 

atribuída às pessoas de Direito Público, dotadas de poder legislativo, posto que esta 
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só pode ser exercida através de lei. Esta noção decorre do princípio republicano, 

uma vez que, através de seus representantes no parlamento, o povo “consente” em 

pagar tributos.  

A competência para tributar de cada ente público encontra-se claramente 

definida na Constituição Federal, e compreende a faculdade de legislar, administrar, 

fiscalizar e arrecadar o tributo, o que constitui a chamada competência plena. 

Portanto, é vedado à União instituir isenção de tributos de competência dos Estados, 

do Distrito Federal ou dos Municípios. Esta proibição reforça o princípio de 

independência entre os entes federativos, princípio este, fundamental para a 

preservação harmônica da unidade federativa. Assim, a legislação deve ser 

instituída e implementada de forma a não prejudicar o equilíbrio federativo.  

Não se deve confundir a autonomia financeira dos entes federativos com 

a liberdade desregulamentada para gastar, sem a correspondente responsabilidade 

de tributar. 

A forte tradição municipalista brasileira é uma característica importante na 

estrutura federativa existente no País, adquirindo um caráter singular a partir da 

promulgação da Constituição de 1988. Nela, os municípios foram reconhecidos 

como membros importantes da federação, em pé de igualdade com os Estados, no 

que diz respeito aos direitos e deveres estabelecidos no regime federativo. 

As principais conseqüências desse fenômeno, do ponto de vista do 

federalismo fiscal, são o largo campo de competência impositiva dos municípios e a 

instituição de transferências compensatórias federais semelhantes às que 

beneficiam os Estados. A relativa independência dos municípios em relação ao 

poder público estadual, conferido pela posição que ocupam nos sistema tributário 

brasileiro, é acompanhada de desequilíbrios na repartição da receita tributária 



 23

nacional, tornando mais difícil a negociação de reformas capazes de sedimentar 

uma proposta de novo equilíbrio federativo. 

Uma possível solução do problema encontra-se na definição das 

responsabilidades de cada ente federado no texto constitucional, em substituição ao 

regime de competências concorrentes em quase todos os campos das políticas 

públicas que prevalecem atualmente. Definidas as competências de cada um, seria 

mais fácil estabelecer a repartição de recursos, compatível com o respectivo 

equilíbrio orçamentário. Tal proposição é lógica em sua simplicidade, mas ignora o 

fato de que a indefinição atual resulta da absoluta impossibilidade de se elaborar um 

critério ideal de repartição das atribuições públicas na federação brasileira em face 

das disparidades econômicas, sociais, financeiras e gerenciais. 

 

 

2.3 A Lei de Responsabilidade Fiscal 
 

 

O projeto que deu origem LRF foi elaborado pelo poder executivo federal 

e encontra respaldo no artigo 165, § 9º da Constituição Federal. No texto legal, 

encontra-se explícito o propósito de correção dos rumos da administração pública no 

âmbito de todas as esferas existentes de cada ente da federação, a saber, 

Municípios, Estados, Distrito Federal e a União. 

Mediante a adoção de técnicas de planejamento governamental, 

organização, controle interno e externo, e transparência das ações de governo em 

relação à população, busca-se o equilíbrio fiscal decorrente da limitação e 

planejamento dos gastos e receitas fiscais, equacionando-se as contas públicas. 
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Nos termos desse documento, ficam os administradores públicos responsabilizados 

pelas ações implementadas no exercício de suas funções e sujeitos a penalidades, 

definidas em legislação própria, conforme disciplina a LRF. 

Pelicioli (2000, p. 109) esclarece que a LRF dá suporte à criação de um 

sistema de planejamento, execução orçamentária e disciplina fiscal, até então, 

inexistente no cenário brasileiro. Tem o objetivo de controlar o déficit público para 

estabilizar a dívida compatível com o status de economia emergente. Seu aspecto 

inovador, segundo a análise de Cruz (2001, p. 8), reside no fato de responsabilizar o 

administrador público pela gestão financeira, criando mecanismos de 

acompanhamento sistemático periódico do desempenho. 

O fundamento da Lei de Responsabilidade Fiscal está nos artigos 163 a 

169 da Constituição Federal, mais especificamente no artigo 165, os quais 

expressam a intenção do legislador de promover uma administração financeira 

eficiente, atendendo ao critério de maior controle da sociedade sobre o Estado. 

Castro (2000, p.17) afirma que o poder executivo federal, ao propor o 

Projeto que originou a Lei Complementar 101/2000, baseou-se no argumento de que 

a medida fazia parte do conjunto de estratégias componentes do Programa de 

Estabilidade Fiscal (PEF)1. Contudo, o autor citado duvida dessa intenção, 

identificando o objetivo de ampliar a arrecadação de recursos e racionalizar seu 

emprego como meta a cumprir de compromissos internacionais relativos à dívida 

externa e atender as exigências provenientes do Fundo Monetário Internacional 

(FMI)2, do Banco Mundial3 e dos países credores do Brasil. O referido autor teve o 

                                                 
1 Programa lançado em outubro de 1998. Seus objetivos privilegiam o combate ao déficit e a redução da dívida 
pública. 
2 Órgão financeiro internacional criado para socorrer países sócios que necessitarem de apoio financeiro com 
vistas a enfrentamento de crises financeiras mundiais.  
3 Banco internacional criado para fomentação do desenvolvimento econômico dos países mais pobres ou em 
desenvolvimento. 
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cuidado de comparar algumas regulamentações da Lei Complementar 101/2000 

com o Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal – Declaração de 

Princípios, disponível no site oficial do FMI, chegando à inequívoca conclusão de 

que vários conceitos e regras ali estabelecidos são coerentes com as condições 

impostas pelo FMI para assegurar o que o mesmo denomina de boa governança. 

Contudo, não se deve esquecer que o Governo Federal tinha uma 

obrigação interna a cumprir, conforme o disposto no Art. 30 da Emenda 

Constitucional 19 de 04/06/1998, que estabeleceu o prazo de 06 meses, contados 

da sua promulgação, para apresentar ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 

Complementar a que se refere o Art. 163 da Constituição Federal. 

Isso mostra que, conforme Haury (2001, p. 16), apesar da opinião 

contrária de Castro, independentemente de qualquer entidade internacional, o 

Governo Federal, ao conseguir a aprovação da Lei pela esmagadora maioria de três 

quintos do Congresso Nacional, atendeu a clara e inequívoca manifestação de 

repúdio da sociedade brasileira às administrações irresponsáveis dos recursos 

públicos arrecadados sob forma de impostos e contribuições. Essa motivação 

interna foi um grito de basta ao desperdício e à falta de transparência sobre a 

destinação dos recursos públicos alocados nas execuções orçamentárias. 

As razões expostas pelo Governo Federal no Programa de Estabilização 

Fiscal (PEF) são integralmente condizentes com o modelo contemplado na LRF, 

conforme a exposição realizada pelo Ministério da Fazenda, no momento da 

explanação do PEF (2004): 

 

O equilíbrio das contas públicas representa um passo decisivo na 
redefinição do modelo econômico brasileiro. Trata-se, em essência, 
da introdução de mudanças fundamentais no regime fiscal do país, 
com o objetivo de promover o equilíbrio definitivo das contas públicas 
na velocidade necessária para permitir a consolidação dos três 
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objetivos básicos do Plano Real: estabilidade da moeda, crescimento 
sustentável com mudança estrutural e ganho de produtividade, e a 
melhoria progressiva das condições de vida da população brasileira. 
O equilíbrio fiscal sempre foi uma das prioridades do processo de 
reformas por que vem passando o país desde a implantação do 
Plano Real. No entanto, as sucessivas crises no mercado 
internacional, desde a ruptura do modelo do sudeste asiático até a 
recente moratória russa, provocaram um movimento de contração do 
crédito global, sobretudo para os mercados emergentes. A relativa 
abundância de recursos internacionais, característica dos primeiros 
quatro anos do processo brasileiro de estabilização, cedeu lugar a 
um ambiente de forte retração dos capitais. 

 

Trata-se de uma proposta que oportuna o engajamento de toda a 

sociedade no objetivo de se alcançar à eficácia social da Lei, através da prática de 

um padrão de conduta pública pautada pela responsabilidade, transparência e 

eficiência. Assim, o cumprimento desta importante Lei é fundamental, pois 

representa um choque de moralidade na condução da gestão pública. 

Alguns estudiosos do assunto defendem que a LRF representa uma 

agressão da União ao princípio do pacto federativo ao interferir na autonomia dos 

Estados e Municípios brasileiros. Em contrapartida Haury (2001, p.16) rebate que 

esses críticos não podem falar em nome do único órgão competente para decidir 

sobre a inconstitucionalidade dos dispositivos legais, que é o Supremo Tribunal 

Federal (STF). Na verdade, no caso específico da LRF, o STF manifestou-se 

favoravelmente à perfeita adequação dos pontos questionados pela Constituição 

Federal.  

Os termos da Lei Complementar 101/2000 orientam-se para o objetivo 

principal de regular a responsabilidade da gestão fiscal, contribuindo para o 

processo de modernização do País ao impor ao administrador as balizas que deve 

observar na administração das finanças públicas. Por conseqüência, havendo a 

aplicação efetiva da LRF, a sociedade obterá inúmeros benefícios decorrentes da 

representação que a LRF traz de um instrumento inovador de concepção filosófica, 
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ética e administrativa destinada ao setor público brasileiro, o que propiciará 

transformações significativas na cultura de gestão fiscal dos governos, para o 

merecido bem da sociedade civil brasileira. 

 

 

2.3.1 A Lei de Responsabilidade Fiscal e os Entes Federativos 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal alcança os Poderes Executivo e 

Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas 

respectivas autarquias, fundações, fundos e empresas. Estende-se, também, sobre 

o Poder Judiciário e Tribunais de Contas da União, Estados e Municípios. 

 Dos principais impactos da LRF sobre os entes federativos, destacam-se 

os seguintes: 

a) A restrição ao endividamento por Resolução do Senado Federal e a expressa 

proibição à União de assumir dívidas dos Governos subnacionais. 

Atualmente, a Resolução n.º 78 limita o estoque da dívida municipal a um ano 

de sua  Receita Corrente Líquida (RCL)4; 

b) Incorporação da Lei Complementar n.º 96/1999 – Lei Camata, estabelecendo 

que a despesa total com pessoal e encargos sociais das administrações 

direta e indireta, inclusive com inativos  e pensionistas, não pode ultrapassar  

os limites pré-fixados; 

c) Incorporação da Emenda Constitucional (EC) n.º 25/2000, que, de acordo 

com a população do Município, estabelece limites para os gastos das 

                                                 
4 Receita Corrente Líquida (RCL) é o resultado da soma das receitas tributárias + receitas de contribuições 
(patrimoniais, industriais e agropecuárias) + receitas de serviços + transferências correntes + outras receitas 
correntes , deduzidas das contribuições dos servidores para o custeio de seu sistema de previdência e assistência 
social , das receitas  provenientes compensação financeira paga pela União por conta do tempo de serviço de 
funcionários públicos que contribuíram para o regime geral de previdência. 
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Câmaras Municipais, com teto correspondente a um percentual da RCL, e 

para a remuneração dos vereadores, vinculadas, em percentuais crescentes, 

aos vencimentos dos deputados estaduais; 

d) Obrigação do governante em efetuar a compensação orçamentária, com 

aumento de receitas ou corte de despesas, para reajustar despesas 

continuadas com duração superior a um ano e, também, para a concessão de 

benefícios fiscais; 

e) Restringiu a ação dos governantes no último ano de mandato, proibindo 

reajustes salariais nos seis meses finais, operações de crédito por 

Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO) e a contração de despesas 

que não possam ser pagas até o final do ano; 

f) Enquadrou os regimes de Previdência Social nos princípios norteados pela 

responsabilidade e viabilidade administrativa.  

Uma boa parte das dívidas dos Estados e Municípios ficou de fora do 

acordo de refinanciamento e isso levou muitos gestores a reclamar uma revisão do 

acordo de refinanciamento, o que está impedido pela Lei. 

A busca dessas revisões e da tentativa de alteração dos termos punitivos 

da LRF, por parte dos governantes da época, evidenciou a fragilidade das relações 

federativas no País. A LRF revelou, ao ser implantada, a total inviabilidade 

econômico-financeira de vários Municípios brasileiros, os quais são totalmente 

dependentes das transferências federais e estaduais, que estavam em situação 

fiscal extremamente grave em vista da total incapacidade para administrar 

adequadamente suas contas orçamentárias.  

A falta de eficiência na estrutura de arrecadação e a quase inexistência de 

equipes de governo qualificadas para o gerenciamento da transição dos modelos 
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administrativos trouxeram grandes dificuldades para muitos Municípios, no que se 

refere ao cumprimento das exigências da LRF. 

A culpa não deve ser totalmente creditada à gestão fiscal dos Municípios. 

Os próprios critérios distorcidos da distribuição do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) e do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 

combinada com a incapacidade dos governos federal e estadual de atender 

adequadamente as demandas da sociedade, contribuíram para a sobrecarga das 

atribuições administrativas dos Municípios. 

Reforçando esse argumento, destaca-se que, nos anos de 1993 a 1999, 

portanto antes da LRF, o esforço de arrecadação de tributos de competência dos 

Municípios foi duas vezes superior ao realizado pelos governos estaduais e três 

vezes mais do que o governo federal. Embora exista muito que melhorar nas 

arrecadações municipais, sem dúvida, avançou-se muito nessa questão. Pelo lado 

da despesa, notou-se uma elevação mais do que proporcional ao incremento do 

esforço de arrecadação realizado pelos Municípios. A municipalização da saúde 

pública e da educação, as crescentes ações na área de habitação e os 

investimentos municipais na área de segurança tornaram mais complexas e 

dispendiosas as administrações das cidades. 

 

 

2.3.2 Os Alicerces da LRF e os Relatórios Exigidos 

 

A LRF sustenta-se sobre quatro pilares fundamentais para o perfeito 

alcance de seus objetivos. São eles: o planejamento, o controle, a responsabilidade 

e a transparência. 
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Esses pontos sempre foram recorrentes da doutrina sobre os requisitos 

elementares da boa administração pública. Atualmente, em função da vigoração da 

Lei, tomaram importância nunca antes observada. Isso ocorreu em função da maior 

democratização do País e do desejo de maior participação da sociedade, esgotada 

pela alta carga tributária praticada pelos entes federativos e decepcionada com o 

nível de contrapartida oferecido pelos poderes públicos. 

O planejamento é o primeiro sustentáculo e a ferramenta básica para que 

o poder público alcance o bem-comum de todos os cidadãos. Gerencialmente 

falando, ele tem o propósito de identificar os objetivos e as metas prioritárias a 

serem atingidas, bem como o de definir os recursos necessários para sua 

concretização, mostrando como e quando serão executadas as ações devidamente 

planejadas. É o planejamento que fornece o suporte técnico à gestão fiscal, através 

de mecanismos operacionais como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).  

Junto com o Plano Plurianual circulará o Anexo de Política Fiscal (APF), 

que deve demonstrar a compatibilidade dos objetivos e metas municipais com os 

objetivos de política econômica nacional. 

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias dos Municípios deverá ser 

acompanhada de dois anexos: 

a) O Anexo de Metas Fiscais (AMF), com metas anuais relativas às receitas, às 

despesas e ao montante da dívida pública para o exercício a que se refere e 

aos dois anos seguintes. Deve conter, também, a avaliação do cumprimento 

das metas relativas ao ano anterior, o demonstrativo das metas anuais, a 

evolução do patrimônio líquido municipal, a avaliação da situação financeira e 

atuarial e, se houver, a estimativa da renúncia fiscal; 
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b) O Anexo de Risco Fiscal (ARF), que constará a avaliação dos passivos e os 

riscos que possam afetar as finanças municipais. 

Por meio desses instrumentos, haverá condições objetivas de 

programação da execução orçamentária e de atuação na direção do alcance dos 

objetivos e metas prioritárias. 

O Controle deve ser capaz de tornar efetivo e factível o comando legal, 

fiscalizando a direção da atividade administrativa para que ocorra em conformidade 

com as novas normas. Somente uma fiscalização rigorosa e contínua, 

principalmente por parte dos Tribunais de Contas, exigirá de seus executores uma 

atenção especial e cuidados redobrados na administração dos bens públicos. 

Conforme o Art. 56, 58 e 59 da LRF, o controle interno será exercido pela 

própria administração pública, em seus respectivos poderes. O controle externo será 

realizado pelo Poder Legislativo e Tribunais de Contas. Fiscalizaram, também, o 

Conselho de Gestão Fiscal, o Banco Central, o Ministério Público, o Poder Judiciário 

e, o mais importante, a própria sociedade. 

A responsabilidade impõe ao gestor público o cumprimento da Lei, sob 

pena de responder por seus atos e sofrer as sanções inseridas na própria Lei 

Complementar 101/2000 e em outras predições legais, como está disposto no Art. 

73 da LRF. Sob esse ângulo de análise, a LRF nada mais é do que um código de 

conduta administrativa que deve ser cumprido pelos gestores públicos. 

Conforme Motta (2000, p. 51), a responsabilidade passa a ser 

personificada e personalizada, sem prejuízo do princípio da impessoalidade da 

gestão pública, otimizando o cumprimento da vontade popular e alcançando o 

agente que descumprir as normas legais através de sanções devidamente previstas 

pela própria Lei. 
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A transparência, segundo o Art. 48 da LRF, é assegurada através da 

divulgação ampla, inclusive pela Internet, das informações gerenciais através do 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), do Relatório de Gestão 

Fiscal (RGF), do Anexo de Metas Fiscais (AMF) e do Anexo de Riscos Fiscais 

(ARF), bem como das versões simplificadas de tais documentos.  

O poder público deve incentivar a participação popular e a realização de 

audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos, Leis 

de Diretrizes Orçamentárias e orçamentos anuais. Da mesma forma, as contas do 

gestor público devem estar disponíveis, durante todo o exercício, no Poder 

Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e 

apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade. 

A regulamentação das garantias legais, por si só, não é suficiente para 

que se atinja a transparência desejada. É necessários a existência de governantes 

com perfil de estadista, imbuídos de princípios éticos e filosofia participativa, para 

disponibilizar os dados e, criativamente, suprir oportunamente os interesses da 

população pelas informações. 

Segundo o FMI, no Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal, 

num ambiente de Globalização, a transparência fiscal reveste-se de considerável 

importância para alcançar a estabilidade e o equilíbrio macroeconômico de qualquer 

país. 

Inicialmente, a exigência dessas obrigações administrativas e da 

elaboração dos relatórios comprobatórios da boa administração fiscal criou grandes 

dificuldades para os Municípios que, em regra, encontravam-se despreparados para 

o cumprimento de tais tarefas administrativas. 
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2.3.3 As Punições Previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

A LRF prevê sanções de natureza institucional e de natureza pessoal. 

Das sanções institucionais destacamos: 

a) Proibição de recebimento de transferências voluntárias por parte dos Estados 

e Municípios que deixarem de prever ou arrecadar seus impostos, conforme o 

exposto no Art.11, em seu parágrafo único; 

b) Sanções institucionais aos Estados e Municípios que ultrapassarem 95% do 

limite da despesa total com pessoal, como o caso das vedações de criação de 

cargos, empregos ou funções públicas e o caso de alteração da estrutura de 

carreira que implique aumento de despesa. 

As sanções pessoais estão previstas na Lei 10.028/005 e causaram 

grande intranqüilidade para muitos agentes políticos. Esse documento legal veio a 

tona por força do Art. 73 da LRF, que determina que sejam suas infrações punidas 

segundo o Decreto-Lei 2.848/40 (Código Penal), a Lei de Crimes de 

Responsabilidade nº1.079/50, o Decreto-Lei 201/67 (Responsabilidade dos Prefeitos 

e Vereadores), a Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) e demais normas 

de legislação pertinente ao assunto. 

Algumas das penas previstas em Lei incluem perda de mandato, multa, 

proibição de exercer cargo público, bloqueio de bens e até mesmo pena restritiva de 

liberdade. O que para a LRF é descumprimento do dever, para o Código Penal é 

crime. Castro (2000, p. 34) acrescenta que todos os crimes previstos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal ou no Código Penal, no Art. 359, são punidos a título de 

dolo. Como não há previsão de culpa, os infratores poderão ter suas penas 

privativas de liberdade convertidas em penas alternativas ou substitutivas (restritivas 
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de direito), considerando que a maior pena culminada, em tese, é de quatro anos, 

conforme Art. 44 do Código penal. 

Não se pode negar que carecíamos de instrumentos definidores de 

princípios, regras e sanções, norteadores das responsabilidades do Poder 

Executivo, no cumprimento da Política Fiscal e correspondente gestão do orçamento 

da União, dos Estados e dos Municípios. A LRF veio preencher a lacuna existente 

quanto a medidas punitivas contra o mau administrador público, que poderá 

enfrentar sérios problemas jurídicos e ser responsabilizado pelo não cumprimento 

das normas de administração pública previstas na referida Lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
5 Lei de Autoria do Poder Executivo Federal enviada ao Congresso Nacional pelo Projeto de Lei n.º 621/99. 
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III. METODOLOGIA 

 

A seleção dos métodos e das técnicas que foram empregados nesta 

pesquisa partiu desde a proposição do problema, da formulação da hipótese e da 

delimitação da amostra. 

 

3.1 Objeto 

 

O presente trabalho de pesquisa destina-se a mostrar se os instrumentos 

de transparência da gestão fiscal, previstos na LRF, alcançam satisfatoriamente seu 

objetivo de transparecer as ações governamentais, bem como se este modelo 

corresponde às expectativas da sociedade. 

 

3.2 Tipo de Pesquisa 

 

De acordo com os objetivos propostos, a escolha do tipo de pesquisa 

adotada está fundamentada na versão de Gil (1998), a qual se baseia numa 

categorização em relação aos fins e meios. Assim, a pesquisa foi exploratória, a qual 

teve como objetivo proporcionar uma visão geral, do tipo aproximativo, acerca do 

assunto estudado; e, também, pesquisa descritiva com o objetivo de estudar as 

características de um grupo específico levantando opiniões sobre o assunto em 

questão. 
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3.2.1 Quanto ao Objetivo da Metodologia 

 

Este estudo foi realizado através da análise de dados obtidos através da 

aplicação de questionários a grupos de estudantes do último ano de graduação dos 

cursos de Bacharelado em Direito, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e 

Administração de Empresas, alunos da Universidade Estadual de Santa Cruz, em 

Ilhéus, Bahia. 

A escolha dos cursos deveu-se à afinidade com o tema abordado nesta 

pesquisa e o universo de alunos entrevistados foi escolhido em virtude da suposição 

de que a Lei de Responsabilidade Fiscal já houvesse sido objeto de estudo dos 

mesmos.  

 

3.2.2 Quanto ao Delineamento da Metodologia 

 

Quanto ao delineamento da metodologia, a pesquisa foi elaborada através 

de levantamento de coleta de dados tendo como instrumento de investigação da 

pesquisa um questionário composto por quinze questões, apresentado por escrito a 

um grupo de pessoas. A aplicação do questionário teve como objetivo conhecer as 

opiniões dos respondentes sobre o estudo proposto. Levamos em consideração a 

escolha deste instrumento, uma vez que o mesmo, foi designado como questionário 

auto-aplicado, além de garantir o anonimato das respostas, possibilitou atingir um 

grande número de pessoas. 
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3.3 Procedimento 

 

O estudo foi realizado, inicialmente, seguindo uma estratégia de 

confrontamento das respostas obtidas nos questionários com a teoria existente. De 

posse dessas fontes, procedeu-se a interpretação dos dados, com ênfase nas 

questões de n.º 4 a 14, por serem consideradas as mais relevantes para o objetivo 

deste trabalho. As análises foram baseadas na estatística descritiva com ênfase nas 

medidas de tendência central. 
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IV. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 

 

Ao se decretar uma lei que contenha artigos que exija a publicação de 

informações que devam ser agregadas e analisadas e, que por outro lado, destaca a 

necessidade da participação da sociedade como forma de contribuição para 

decisões das ações governamentais sendo um dos princípios fundamentais da LRF, 

necessita, no entanto, acompanhar como tais esforços legais estão se saindo na 

prática e como tal modernização impacta na vida dos cidadãos. 

Partindo desse pressuposto, esta pesquisa traz os resultados e 

discussões como forma de responder os objetivos propostos neste estudo. Para 

tanto, o questionário elaborado com 15 (quinze) questões  (ver Apêndice) foi 

respondido por alunos do último semestre da Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC) da cidade de Ilhéus, dos cursos da área de Finanças (Direito, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas e Administração de Empresas). Depois de 

coletados e analisados os dados, apresentamos a seguir os resultados. É importante 

ressaltar que, do universo de 80 (oitenta) questionários, foram respondidos 60 

(sessenta) representados na Tabela 1 abaixo: 

 
Tabela 1. Distribuição dos Questionários 

INSTITUIÇÃO 
 
 UESC 
  Distribuídos Respondidos 
CURSOS Quant. % Quant. % 
Administração 20 25 20 33 
Ciências Contábeis 20 25 14 23 
Ciências Econômicas 20 25 16 27 
Direito 20 25 10 17 
Totais 80 100 60 100 

                  Fonte :  Questionário de pesquisa ( Elaboração própria ) 
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Daí percebe-se que, dos questionários distribuídos apenas 75,00% 

representa o total de questionários respondidos. O curso de Administração foi o que 

obteve o maior índice de resposta. A seguir, o Gráfico 1 demonstra o percentual dos  

cursos que responderam o questionário. 

 

33%

23%

27%

17%
Administração

Ciências
Contábeis
Ciências
Econômicas
Direito

 
                    Fig 1.  Gráfico 1 -  Percentual dos Cursos que  
                                    responderam o questionário. 
                    Fonte : Questionário de pesquisa ( elaboração própria )  

 

Entretanto, para o encadeamento da pesquisa ressaltamos as questões 

mais relevantes para atingir o objetivo maior deste estudo. Vejamos por parte: 

 

Pergunta 01: Você sabe o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)? 

 

Esta questão teve como objetivo identificar quais dos participantes 

desconhecem essa Lei. Porém, como mostra o Gráfico 2, 95% dos participantes 

conhecem a Lei, entretanto, 5% desconhecem, apesar de ser um valor mínimo, 

consideramos para alunos de Finanças que estão no último semestre, esse 

percentual é muito expressivo, em virtude do nível acadêmico do universo 

pesquisado.  
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Não
5%

Sim 
95%

Sim   
Não

 
                Fig 2. Gráfico 2 - Você sabe o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)? 
                Fonte : Questionário de pesquisa ( elaboração própria )  
 

Além disso, esse percentual de 5% de desconhecer o que é essa Lei, 

mostra que um dos princípios da LRF, declarado no Parágrafo único do Art. 48, que 

trata da importância da participação popular, não alcança o seu objetivo. 

 
 
Pergunta 02: Como você avalia o seu grau de entendimento sobre essa Lei? 
 

    

Já a questão dois busca um dos fatores, o entendimento, que por sua vez, 

tem por objetivo permitir à sociedade não só conhecer, mas também de 

compreender a gestão pública.  O Gráfico 3 traz dois percentuais relativos, 40% dos 

respondentes disseram ter um conhecimento considerável e, 35% disseram possuir 

pouco conhecimento. 

17%

35%
40%

3%

5%
Mínimo   
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Bastante

Não
Responderam

 
                             Fig. 3  Gráfico 3 - Como você avalia o seu grau de  
                             entendimento  sobre essa Lei? 
                             Fonte : Questionário de pesquisa ( elaboração própria )  
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É importante destacar neste ponto que, de acordo com a LRF, Art. 48, um 

dos instrumentos de divulgação, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, é 

um documento a ser divulgado para o conhecimento das pessoas que mesmo não 

entendendo de finanças públicas possam, se assim o desejar, avaliar a gestão de 

um Administrador Público.  

 

Pergunta 03: Qual o grau de importância que você atribui à LRF?  
 

 
Outra questão, a três, pode-se observar no Gráfico 4 que houve alta 

tendência em atribuir à LRF importância, já que a alternativa extremamente 

importante obteve o maior percentual em relação às outras respostas a este quesito.  
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            Fig. 4 Gráfico 4 - Qual o grau de importância que você atribui à LRF? 

                               Fonte : Questionário de pesquisa ( elaboração própria )  
 

 
Isto significa dizer que a atribuição de importância à Lei independe do seu 

grau de entendimento. Por outro lado, resplandece na repercussão da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que está em vigência há quatro anos e muitos dos seus 
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reflexos sentidos na administração pública e na sociedade brasileira são de extrema 

importância. 

Na pergunta quatro buscou-se a opinião dos respondentes quanto à 

mudança no modelo de administração pública causada pela LRF. A esta pergunta, 

95% disseram que houve mudança, e apenas 5% não souberam responder. A 

mudança na gestão pública justifica-se pela repercussão obtida desde a implantação 

da Lei.  

 

Pergunta 05: Em sua opinião, qual dos pilares que fundamentam a LRF é o 
mais importante? 
 

 

Nesta pergunta, o intuito foi identificar entre os respondentes o que, em 

sua opinião, consideram mais importantes quanto aos pilares que fundamentam a 

LRF. Tanto o Controle quanto a Transparência foram o mais votado, porém, foi o 

item Transparência, considerado mais importante, como mostra o Gráfico 5 abaixo: 

0 5 10 15 20 25

1

Planejamento Controle
Equilíbrio Fiscal Transparência
Não Responderam

                                  
Fig. 5  Gráfico 5 - Em sua opinião, qual dos pilares que fundamentam a 
LRF é o mais importante? 

                  Fonte : Questionário de pesquisa ( elaboração própria )  
 

A questão seguinte, a seis, foi encadeada para verificar a importância da 

Transparência e novamente foi considerada como muito importante. Desta forma, 
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tanto as respostas das questões cinco e seis, se convergem nos princípios da LRF, 

que busca a participação popular justamente para atender o que determina a Lei, 

quando traz restrições que objetivam impedir que o governante gaste mais do que 

arrecada, prevenindo déficits imoderados e reiterados, de forma a assegurar o 

equilíbrio fiscal. 

 

Pergunta 07: Você conhece as exigências previstas na LRF que definem uma 
Administração Pública Transparente? 
 

Os questionados ao responderem essa pergunta estariam comprovando o 

conhecimento do conteúdo da Lei. As respostas mostraram que 53% não conhecem 

as exigências no tocante a Transparência, porém 42% disseram que conhecem, este 

percentual é expressivo, o que difere da maioria apenas 11%, como mostra o 

Gráfico 6, a seguir: 

42%

53%

5%

Sim
Não
Não respondeam

 
                   Fig.6  Gráfico 6 - Você conhece as exigências previstas na LRF que  
                   definem uma Administração Pública Transparente? 
                   Fonte : Questionário de pesquisa ( elaboração própria )  

 

 

É fundamental destacar que a Transparência buscada na Lei tem por 

objetivo permitir à sociedade conhecer e compreender a gestão pública. 
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Pergunta 08: Em qual das esferas de Governo você percebe um maior grau de 
Transparência? 
 

Esta pergunta denota uma medida de transparência demonstrada pelas 

esferas do Governo. Para tanto, os respondentes disserem perceber mais na esfera 

Federal, obteve-se um percentual de 70% e no caso dos Municípios e Estados o 

percentual foi muito abaixo em relação ao Federal, como mostra o Gráfico 7, abaixo: 
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                    Fig.7 Gráfico 7- Em qual das esferas de Governo você percebe um maior  
                    grau  de Transparência? 

 Fonte : Questionário de pesquisa ( elaboração própria ) 

 

Contudo, é importante ressaltar que o texto legal da LRF é aplicável a 

todos os entes da federação, ou melhor, trata-se de uma Lei Complementar de 

caráter nacional. Assim sendo, a divulgação de que trata a Lei é estabelecida para 

todas as esferas (União, Estado e Município). Importante também é mencionar que o 

Art.64 de que trata a Lei prever assistência técnica e cooperação financeira da União 

aos Municípios, em vista das dificuldades à Transparência. 

 
Pergunta 09: Você já teve acesso às informações gerenciais divulgadas em 
cumprimento à LRF? 
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A resposta referente a esta pergunta demonstrou que a maioria dos 

respondentes nunca teve acesso às informações, representando 62% a 33% que já 

teve acesso, conforme Gráfico 8 abaixo: 

 

33%

62%

5%

Sim
Não 
Não responderam

 
          Fig.8 Gráfico 8 - Você já teve acesso às informações gerenciais divulgadas  

em cumprimento à LRF? 
             Fonte : Questionário de pesquisa ( elaboração própria ) 

 

Ter acesso a essas informações está previsto também na Lei, 

especificamente no art. 49 que estabelece a obrigação de as contas serem 

apresentadas pelo chefe do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Assim, 

qualquer cidadão ou instituição da sociedade pode consultar e ter acesso a essas 

contas que, por outro lado, deverão estar disponibilizadas durante todo o exercício.  

Em se tratando de acesso às essas informações, as perguntas de número 

10 e 11 tratam do meio e a freqüência de acesso dessas informações. Os resultados 

mostram que o acesso se dava por todos meios e a freqüência se dava, no geral, 

razoável, ressaltando a Internet. Conquanto, percebe-se que, o Art. 48 consta que 

na fase de execução dos atos de gestão, a divulgação deve ser feita pela imprensa 

oficial como também, alguns atos sejam publicados em órgão da imprensa. Assim, 

inclui a Internet adequando-se às novas tecnologias. 
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Pergunta 12: Qual o seu grau de compreensão das informações acessadas? 

 

A essa pergunta está embutida um dos principais objetivos deste estudo, 

pois trata da compreensão das informações divulgadas. Dos sessenta respondentes, 

51 (cinqüenta e um) responderam que o nível de compreensão era pouco. O Gráfico 

9 evidencia esse nível, conforme a seguir: 
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Fig.9  Gráfico 9 - Qual o seu grau de compreensão das 

informações acessadas? 
         Fonte : Questionário de pesquisa ( elaboração própria ) 

 

De acordo com a LRF, todos os instrumentos divulgados deverão ter uma 

linguagem simples e objetiva, pois sua função é divulgar amplamente o desempenho 

gerencial do administrador público, principalmente, no que diz respeito ao 

endividamento e à realização de gastos. E, como mostrou a pesquisa, esse objetivo 

não está sendo alcançado quando disponibilizado à sociedade. 

Não obstante, as três últimas perguntas do questionário foram dirigidas 

com o objetivo de identificar, na opinião dos respondentes, os critérios de 

Transparência e o conceito da mesma. Vejamos as perguntas abaixo: 

 

Pergunta 13: Na sua opinião, os critérios de Transparência previstos na LRF 
são suficientes para o alcance do controle popular das ações governamentais? 
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Pergunta 14: O conceito de Transparência Fiscal descrito na LRF corresponde 
à sua concepção de Transparência? 
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Fig.10  Gráfico 10 - Perguntas 13 e 14 sobre concepção e  
                        critérios da Transparência 
    Fonte : Questionário de pesquisa ( elaboração própria ) 
 
 

Nota-se no Gráfico 10 que quanto à concepção sobre o conceito e 

critérios de Transparência, a maioria dos respondentes disseram Não para as duas 

perguntas. Desse modo, a Transparência, como princípio da gestão fiscal 

responsável, pressupõe a publicidade e a compreensibilidade da informação. Cabe 

observar que não basta a simples divulgação de dados, porém necessita ser claro e 

simplificado os relatórios para que a participação da sociedade seja notória, no que 

se refere ao controle social. 
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V. CONCLUSÃO 

 
 

O estudo desta pesquisa demonstrou que a Transparência de que trata a 

Lei pressupõe a publicidade e compreensibilidade como fatores de extrema 

importância, visto que, quanto à publicidade, não deve ser confundida com a mera 

divulgação de informações. É preciso que essas informações sejam compreendidas 

pela sociedade e, portanto, devem ser dadas em linguagem clara, objetiva, sem 

maiores dificuldades. Vale ressaltar ainda que é importante considerar que a 

compreensibilidade encontra barreiras culturais e de conhecimento específico 

(linguagem técnica) na assimilação do conteúdo para a análise crítica da informação. 

Por outro lado, quanto à forma de divulgação, como pronuncia a Lei no 

Art. 48, estabelece que deve ser dado ampla divulgação e tais instrumentos de 

transparência, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a Internet. É 

preciso ponderar, contudo, que como evidenciou a pesquisa, a Internet é o meio 

mais utilizado. Todavia, é importante salientar que o meio eletrônico não é o mais 

adequado quando se trata de atingir um volume expressivo de cidadãos brasileiros 

atualmente. Sabe-se que a grande maioria da população brasileira não tem acesso à 

Internet. Ainda assim, a pequena parcela que tem acesso, muitos ainda 

desconhecem os potenciais da rede mundial de computadores. Nesta pesquisa, por 

exemplo, pode-se concluir que as páginas governamentais não estão em sua rotina 

na navegação, incluindo questões culturais. 

A transparência buscada pela Lei visa permitir um controle social mais 

efetivo, partindo do pressuposto de que, conhecendo a situação das contas públicas, 

o cidadão terá muito mais condições de cobrar, exigir, fiscalizar. Com isso, a própria 

Lei estabelece alguns instrumentos importantes para incrementar o controle social. 
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O primeiro desses instrumentos consta do parágrafo único do artigo do Art. 48 da Lei 

que assegura a participação popular e a realização de audiências públicas durante 

os processos de elaboração e discussão dos planos, Leis e Diretrizes Orçamentárias 

e Orçamento. Entretanto, para que a participação popular e a realização de 

audiências públicas sejam um ato de consciência da sociedade, estas deverão ser 

incentivadas. 

Destacamos a necessidade de tornar inteligíveis para o cidadão as 

informações que hoje estão disponíveis. Trata-se de um desfio a ser alcançado, 

pelos responsáveis, através de metodologias que permitam ao cidadão saber, por 

exemplo, se o seu prefeito gasta acima da média, o que revela seu desempenho 

frente aos demais.  A presença de uma massa de informe de dados pouco serve 

para a comunidade. O que interessa é a informação agregada. Um outro exemplo 

que pode ilustrar isso, é o endividamento público e os gastos com pessoal, que não 

têm significado para a sociedade se não puderem ser comparados. 

Portanto, apontamos que a criação de metodologias terá potencial de 

ampliar a conscientização dos cidadãos e servir como ferramenta de monitoramento 

gerencial para os gestores públicos, fazendo parte de um esforço contínuo visando 

auxiliar a busca de melhores resultados na administração pública e um pleno 

atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Conforme os resultados obtidos a pesquisa demonstrou que a sociedade 

não compreende claramente o processo de transparência previsto na LRF, bem 

como a forma como se dá essa percepção, uma vez que, sem essa condição, não 

há a possibilidade de um envolvimento eficaz da sociedade para a fiscalização da 

administração pública. Portanto, diante disso, a hipótese prevista neste estudo não 

foi comprovada. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 
PÓS-GRADUANDOS: ÁLVARO MONTEIRO, MANOEL MESSIAS LACERDA E 
REGINALDO SALES LUZ 
 
 
 
 

Tema da Pesquisa: A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DA SOCIEDADE 

 
 
 
 
Público Alvo: Estudantes da Área de Finanças. 
 
 
 
 
Caro Estudante, 
 
 
 
O objetivo deste questionário é obter subsídios para concretização da pesquisa 

monográfica de fim de curso. Solicitamos que, com base em seus conhecimentos 

teóricos e/ou práticos sobre a lei de Responsabilidade Fiscal, responda às perguntas 

que se seguem. 

 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
Os Pós-Graduandos. 
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INSTRUÇÃO: 
 
Assinale para cada pergunta, apenas uma resposta: 
 
 
IDENTIFICAÇÃO: 
 
Instituição:                        ____ UFBA               ____ UESC 
 
Curso de Graduação:       ____ Ciências Contábeis                    ____ Administração 
                                         _____Economia                                    ____Direito 
 
QUESTÕES: 
 
01. Você sabe o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)? 
 
____SIM                           ____NÃO 
 
 
02. Como você avalia o seu grau de entendimento sobre essa Lei? 
 
____MÍNIMO         ____POUCO        ____CONSIDERÁVEL          ____BASTANTE 
  
 
03. Qual o grau de importância que você atribui à LRF?  
 
____IMPORTANTE                                               ____MUITO IMPORTANTE    
____EXTREMAMENTE IMPORTANTE                 ____POUCO IMPORTANTE 
 
 
04. Em sua opinião, até que ponto a LRF modificou o modelo de administração pública 
exercida no Brasil? 
 
____MODIFICOU POUCO                      ____MODIFICOU CONSIDERAVELMENTE 
____MODIFICOU TOTALMENTE 
 
 
05. Em sua opinião, qual dos pilares que fundamentam a LRF é o mais importante? 
 
____PLANEJAMENTO                                         ____EQUILÍBRIO FISCAL   
____CONTROLE                                                  ____TRANSPARÊNCIA          
 
 
06. Que grau de importância você atribui ao quesito transparência na Administração 
Pública? 
 
____MUITO IMPORTANTE         ____ POUCO IMPORTANTE    ____IMPORTANTE              
 
 
07. Você conhece as exigências previstas na LRF que definem uma Administração Pública 
Transparente? 
 
____SIM                                                                        ____NÃO  
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08. Em qual das esferas de Governo você percebe um maior grau de Transparência? 
 
____FEDERAL             ____ESTADUAL          ____MUNICIPAL       ____NENHUM     
  
 
09. Você já teve acesso às informações gerenciais divulgadas em cumprimento à LRF? 
 
____SIM                                                                      ____NÃO  
 
 
10. Caso sim, através de que meio de comunicação? 
 
____INTERNET                   ____REVISTAS E JORNAIS            ____OUTROS      
 
 
11. Com que freqüência você acessa essas informações?  
 
____POUCAS VEZES                 ____RARAMENTE         ____FREQÜENTEMENTE  
 
 
12. Qual o seu grau de compreensão das informações acessadas? 
 
____POUCO COMPREENSÍVEL                      ____BASTANTE COMPREENSÍVEL  
 
 
13. Na sua opinião, os critérios de Transparência previstos na LRF são suficientes para o 
alcance do controle popular das ações governamentais? 
 
____SIM                                                                     ____NÃO  
 
 
14. O conceito de Transparência Fiscal descrito na LRF corresponde à sua concepção de 
Transparência? 
 
____SIM                                                                     ____NÃO  
 
Pergunta 15: Caso sua resposta na questão anterior seja negativa, descreva como você 
idealiza uma Administração Pública Transparente. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Obrigado! 

 

 

 

 



 54

ANEXO 
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.

Mensagem de veto
Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

        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. 

        § 2o As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios. 

        § 3o Nas referências: 

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

        a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder 
Judiciário e o Ministério Público; 

        b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais 
dependentes; 

        II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 

        III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do 
Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. 

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

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

        II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, 
direta ou indiretamente, a ente da Federação; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
https://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101veto.htm


 55

        III - empresa estatal dependente: 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; 

        IV - 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 por determinação constitucional 
ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 
239 da Constituição; 

        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. 

        § 1o 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. 

        § 2o 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. 

        § 3o A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em 
referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 

CAPÍTULO II 

DO PLANEJAMENTO 

Seção I 

Do Plano Plurianual 

        Art. 3o (VETADO) 

Seção II 

Da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

        Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e: 

        I - disporá também sobre: 

        a) equilíbrio entre receitas e despesas; 

        b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b 
do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31; 

        c) (VETADO) 

        d) (VETADO) 

        e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 
financiados com recursos dos orçamentos; 

        f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e 
privadas; 

        II - (VETADO) 
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        III - (VETADO) 

        § 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. 

        § 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. 

        § 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. 

        § 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. 

Seção III 

Da Lei Orçamentária Anual 

        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: 

        a) (VETADO) 

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

        § 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. 
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        § 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. 

        § 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. 

        § 7o (VETADO) 

        Art. 6o (VETADO) 

        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. 

Seção IV 

Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas  

        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. 

        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. 

        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. 

§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a 
limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores 
financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
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        § 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. 

        § 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. 

        Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de 
sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de 
observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição. 

CAPÍTULO III 

DA RECEITA PÚBLICA 

Seção I 

Da Previsão e da Arrecadação 

        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. 

        Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não 
observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. 

        Art. 12. 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 e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 
três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo 
e premissas utilizadas. 

        § 1o Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro 
ou omissão de ordem técnica ou legal. 

        § 2o 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. 

        § 3o 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. 

        Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder 
Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, 
das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para 
cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de 
cobrança administrativa. 

Seção II 

Da Renúncia de Receita 

        Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na 
lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 
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        I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da 
lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

        II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

        § 1o 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, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 

        § 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste 
artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando 
implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. 

        § 3o O disposto neste artigo não se aplica: 

        I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da 
Constituição, na forma do seu § 1o; 

        II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 

CAPÍTULO IV 

DA DESPESA PÚBLICA 

Seção I 

Da Geração da Despesa 

        Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a 
geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17. 

        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. 

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

        I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, 
ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma 
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os 
limites estabelecidos para o exercício; 

        II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se 
conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não 
infrinja qualquer de suas disposições. 

        § 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas. 

        § 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que 
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 
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        § 4o As normas do caput constituem condição prévia para: 

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

        II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da Constituição. 

Subseção I 

Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado 

        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. 

        § 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos 
com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

        § 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a 
despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido 
no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

        § 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

        § 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as 
demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das 
medidas referidas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. 

        § 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao 
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição. 

        § 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. 

Seção II 

Das Despesas com Pessoal 

Subseção I 

Definições e Limites 

        Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o 
somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com 
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades de previdência. 

        § 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de 
servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". 

        § 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência 
com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 

        Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com 
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
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        I - União: 50% (cinqüenta por cento); 

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

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

        § 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as 
despesas: 

        I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 

        II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 

        III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição; 

        IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que 
se refere o § 2o do art. 18; 

        V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com 
recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 
da Emenda Constitucional no 19; 

        VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos 
provenientes: 

        a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 

        b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art. 201 da Constituição; 

        c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o 
produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. 

        § 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com pessoal decorrentes de 
sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 

        Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 

        I - na esfera federal: 

        a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas da União; 

        b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 

        c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três 
por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 
da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, repartidos de forma proporcional à média 
das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, 
verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei 
Complementar; 

        d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União; 

        II - na esfera estadual: 

        a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; 

        b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 

        c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 

        d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; 

        III - na esfera municipal: 
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        a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver; 

        b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 

        § 1o Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus 
órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente 
líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta 
Lei Complementar. 

        § 2o Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 

        I - o Ministério Público; 

        II- no Poder Legislativo: 

        a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 

        b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; 

        c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;  

        d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver;  

        III - no Poder Judiciário: 

        a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição; 

        b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver. 

        § 3o Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do 
inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do § 1o. 

        § 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). 

        § 5o 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. 

        § 6o (VETADO) 

Subseção II 

Do Controle da Despesa Total 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 direito o ato de que resulte aumento da despesa com 
pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo 
Poder ou órgão referido no art. 20. 

        Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada 
ao final de cada quadrimestre. 

        Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do 
limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 
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        I - 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; 

        II - criação de cargo, emprego ou função; 

        III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

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

        V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da 
Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

        Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os 
limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, 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. 

        § 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado 
tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. 

        § 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à 
nova carga horária. 

        § 3o 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.  

Seção III  

Das Despesas com a Seguridade Social 

        Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado 
ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5o do art. 195 da 
Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17. 

        § 1o É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de: 

        I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação 
pertinente; 

        II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados; 

        III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. 

        § 2o O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência 
social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos 
pensionistas. 
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CAPÍTULO V 

DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 

        Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, 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. 

        § 1o 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. 

CAPÍTULO VI 

DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO 

        Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas 
físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos 
adicionais. 

        § 1o O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas 
e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e 
o Banco Central do Brasil. 

        § 2o Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, 
inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a 
participação em constituição ou aumento de capital. 

        Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não 
esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres 
não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

        Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de 
dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou 
financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei 
orçamentária. 



 65

        Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de 
operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante 
a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. 

        § 1o A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, 
constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. 

        § 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. 

CAPÍTULO VII 

DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO  

Seção I 

Definições Básicas 

        Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: 

        I - 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; 

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

        III - 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; 

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

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

        § 1o Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas 
pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16. 

        § 2o Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de 
responsabilidade do Banco Central do Brasil. 

        § 3o Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 
doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 

        § 4o O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada 
exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito 
autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização 
monetária. 

Seção II 

Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito 

        Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da 
República submeterá ao: 

        I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, 
Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como 
de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo; 
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        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. 

        § 1o As propostas referidas nos incisos I e II do caput e suas alterações conterão: 

        I - demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas 
estabelecidas nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal; 

        II - estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo; 

        III - razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo; 

        IV - metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. 

        § 2o As propostas mencionadas nos incisos I e II do caput também poderão ser apresentadas 
em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. 

        § 3o Os limites de que tratam os incisos I e II do caput serão fixados em percentual da receita 
corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação 
que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos. 

        § 4o Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida 
consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre.  

        § 5o No prazo previsto no art. 5o, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao 
Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições 
previstos nos incisos I e II do caput. 

        § 6o Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de 
instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República 
poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. 

        § 7o Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem 
sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites. 

Seção III 

Da Recondução da Dívida aos Limites 

        Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final 
de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o 
excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 

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

        I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação 
de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária; 

        II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre 
outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9o. 

        § 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente 
ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. 

        § 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no 
primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo. 

        § 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham 
ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária. 
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        § 5o As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da 
dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. 

Seção IV 

Das Operações de Crédito 

Subseção I 

Da Contratação  

        Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à 
realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles 
controladas, direta ou indiretamente. 

        § 1o O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos 
técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da 
operação e o atendimento das seguintes condições: 

        I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, 
em créditos adicionais ou lei específica; 

        II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, 
exceto no caso de operações por antecipação de receita; 

        III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; 

        IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo; 

        V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição; 

        VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar. 

        § 2o As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária 
ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. 

        § 3o Para fins do disposto no inciso V do § 1o, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o 
total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, 
observado o seguinte: 

        I - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou 
financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de 
competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste; 

        II - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por instituição 
financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido das despesas de 
capital; 

        III - (VETADO) 

        § 4o Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o 
Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas 
interna e externa, garantido o acesso público às informações, que incluirão: 

        I - encargos e condições de contratação; 

        II - saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito e concessão de garantias. 

        § 5o Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na 
compensação automática de débitos e créditos. 
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        Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto 
quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação 
atende às condições e limites estabelecidos. 

        § 1o A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será considerada 
nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento 
de juros e demais encargos financeiros. 

        § 2o Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada 
reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. 

        § 3o Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, aplicam-
se as sanções previstas nos incisos do § 3o do art. 23. 

        § 4o Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o 
disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as disposições do § 3o do art. 32. 

Subseção II 

Das Vedações  

        Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após 
a publicação desta Lei Complementar. 

        Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente 
ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive 
suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou 
postergação de dívida contraída anteriormente. 

        § 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira 
estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se 
destinem a: 

        I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; 

        II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. 

        § 2o O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da União 
como aplicação de suas disponibilidades. 

        Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da 
Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

        Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no 
mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de 
emissão da União para aplicação de recursos próprios. 

        Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

        I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato 
gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7o do art. 150 da Constituição; 

        II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou 
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da 
legislação; 

        III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com 
fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, 
não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; 

        IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a 
posteriori de bens e serviços. 
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Subseção III 

Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária 

        Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de 
caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as 
seguintes: 

        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. 

        § 1o As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o 
inciso III do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso II do caput. 

        § 2o As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios 
serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo 
competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. 

        § 3o O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do 
crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição 
credora. 

Subseção IV 

Das Operações com o Banco Central do Brasil 

        Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às 
vedações constantes do art. 35 e mais às seguintes: 

        I - compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no § 
2o deste artigo; 

        II - permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da 
dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e 
venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta; 

        III - concessão de garantia. 

        § 1o O disposto no inciso II, in fine, não se aplica ao estoque de Letras do Banco Central do 
Brasil, Série Especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado 
mediante novas operações de venda a termo. 

        § 2o O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para 
refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. 

        § 3o A operação mencionada no § 2o deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas 
no dia, em leilão público. 

        § 4o É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na 
carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida 
mobiliária. 
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Seção V 

Da Garantia e da Contragarantia 

        Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, 
observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as 
condições estabelecidos pelo Senado Federal. 

        § 1o A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou 
superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a 
suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte: 

        I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente; 

        II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, 
poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de 
transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o 
respectivo valor na liquidação da dívida vencida. 

        § 2o No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição 
federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente 
que atenda, além do disposto no § 1o, as exigências legais para o recebimento de transferências 
voluntárias. 

        § 3o (VETADO) 

        § 4o (VETADO) 

        § 5o É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. 

        § 6o É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e 
subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. 

        § 7o O disposto no § 6o não se aplica à concessão de garantia por: 

        I - empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas 
mesmas condições; 

        II - instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei. 

        § 8o Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada: 

        I - por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições 
financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente; 

        II - pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, 
direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação. 

        § 9o Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os 
Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. 

        § 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em 
decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos 
ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. 

Seção VI 

Dos Restos a Pagar 

        Art. 41. (VETADO) 

        Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres 
do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro 
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dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito. 

        Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e 
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 

CAPÍTULO VIII 

DA GESTÃO PATRIMONIAL 

Seção I 

Das Disponibilidades de Caixa 

        Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme 
estabelece o § 3o do art. 164 da Constituição. 

        § 1o As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 250 
da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e 
aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e 
prudência financeira. 

        § 2o É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o § 1o em: 

        I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos 
às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação; 

        II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas 
empresas controladas. 

Seção II 

Da Preservação do Patrimônio Público 

        Art. 44. 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. 

        Art. 45. Observado o disposto no § 5o do art. 5o, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só 
incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as 
despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias. 

        Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do 
envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao 
cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação. 

        Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o 
atendimento do disposto no § 3o do art. 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da 
indenização. 

Seção III 

Das Empresas Controladas pelo Setor Público 

        Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e 
metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, 
sem prejuízo do disposto no inciso II do § 5o do art. 165 da Constituição. 

        Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em 
que informará: 
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        I - fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, 
comparando-os com os praticados no mercado; 

        II - recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação; 

        III - venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com 
preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado. 

CAPÍTULO IX 

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  

Seção I 

Da Transparência da Gestão Fiscal 

        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 incentivo à participação 
popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

       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. 

        Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e 
das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos 
oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação 
circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. 

Seção II 

Da Escrituração e Consolidação das Contas 

        Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas 
públicas observará as seguintes: 

        I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a 
órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada; 

        II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de 
competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime 
de caixa; 

        III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e 
operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, 
inclusive empresa estatal dependente; 

        IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e 
orçamentários específicos; 

        V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de 
financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a 
evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza 
e o tipo de credor; 
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        VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos 
recursos provenientes da alienação de ativos. 

        § 1o No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. 

        § 2o  A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central 
de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 67. 

        § 3o A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o 
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

        Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, 
nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, 
e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. 

        § 1o Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos 
seguintes prazos: 

        I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril; 

        II - Estados, até trinta e um de maio. 

        § 2o O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja 
regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de 
crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. 

Seção III 

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

        Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da Constituição abrangerá todos os 
Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e 
composto de: 

        I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as: 

        a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada; 

        b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa 
liquidada e o saldo; 

        II - demonstrativos da execução das: 

        a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão 
atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a 
realizar; 

        b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação 
inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício; 

        c) despesas, por função e subfunção. 

        § 1o Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente 
nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. 

        § 2o O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 
2o do art. 51. 

        Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a: 

        I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2o, sua evolução, 
assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício; 
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        II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50; 

        III - resultados nominal e primário; 

        IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4o; 

        V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os 
pagamentos realizados e o montante a pagar. 

        § 1o O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de 
demonstrativos: 

        I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, conforme o § 3o do art. 
32; 

        II - das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores 
públicos; 

        III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela 
decorrentes. 

        § 2o Quando for o caso, serão apresentadas justificativas: 

        I - da limitação de empenho; 

        II - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão 
fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.  

Seção IV 

Do Relatório de Gestão Fiscal 

        Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos 
referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: 

        I - Chefe do Poder Executivo; 

        II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme 
regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; 

        III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório 
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário; 

        IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 

        Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela 
administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de 
cada Poder ou órgão referido no art. 20. 

        Art. 55. O relatório conterá: 

        I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes: 

        a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; 

        b) dívidas consolidada e mobiliária; 

        c) concessão de garantias; 

        d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; 

        e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o; 

        II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites; 
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        III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

        a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; 

        b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

        1) liquidadas; 

        2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do 
art. 41; 

        3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa; 

        4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados; 

        c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38. 

        § 1o O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá 
apenas as informações relativas à alínea a do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e III. 

        § 2o O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que 
corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. 

        § 3o O descumprimento do prazo a que se refere o § 2o sujeita o ente à sanção prevista no § 2o 
do art. 51. 

        § 4o Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, 
segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67. 

Seção V 

Das Prestações de Contas 

        Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, 
as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, 
referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de 
Contas. 

        § 1o As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito: 

        I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, 
consolidando as dos respectivos tribunais; 

        II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais 
tribunais. 

        § 2o O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no prazo previsto no art. 
57 pela comissão mista permanente referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente das 
Casas Legislativas estaduais e municipais. 

        § 3o Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou 
tomadas. 

        Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 
sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas 
leis orgânicas municipais. 

        § 1o No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil 
habitantes o prazo será de cento e oitenta dias. 

        § 2o Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder, ou 
órgão referido no art. 20, pendentes de parecer prévio. 
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        Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à 
previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à 
sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como 
as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. 

Seção VI 

Da Fiscalização da Gestão Fiscal 

        Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema 
de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas 
desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a: 

        I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 

        II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; 

        III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos 
termos dos arts. 22 e 23; 

        IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das 
dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 

        V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições 
constitucionais e as desta Lei Complementar; 

        VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 

        § 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando 
constatarem: 

        I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4o e no art. 9o; 

        II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite; 

        III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da 
concessão de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites; 

        IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei; 

        V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de 
irregularidades na gestão orçamentária. 

        § 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total 
com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20. 

        § 3o O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o 
do art. 39. 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta Lei 
Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de 
garantias. 

        Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema 
centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de 
empréstimos, ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido 
pelo Ministério da Fazenda. 
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        Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros 
entes da Federação se houver: 

        I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual; 

        II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. 

        Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinqüenta 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. 

        Art. 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos Municípios para a 
modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com 
vistas ao cumprimento das normas desta Lei Complementar. 

        § 1o A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e 
na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o art. 
48 em meio eletrônico de amplo acesso público. 

        § 2o A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por 
intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações 
externas. 

        Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da 
União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar 
a situação: 

        I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 
70; 

        II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no 
art. 9o. 

        Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio, 
decretado na forma da Constituição. 

        Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento 
real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual 
ou superior a quatro trimestres. 

        § 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno 
Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres. 
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        § 2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos 
PIB nacional, estadual e regional.  

        § 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22. 

        § 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e 
cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado 
em até quatro quadrimestres. 

        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. 

        Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência 
Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover 
recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social. 

        § 1o O Fundo será constituído de: 

        I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados 
na operacionalização deste; 

        II - bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser 
vinculados por força de lei; 

        III - receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea a do inciso I e 
no inciso II do art. 195 da Constituição; 

        IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a 
Previdência Social; 

        V - resultado da aplicação financeira de seus ativos; 

        VI - recursos provenientes do orçamento da União. 

        § 2o O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei. 

        Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social 
para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de 
contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. 
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        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% a.a. (cinqüenta por cento ao ano), mediante a adoção, 
entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23. 

        Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às 
sanções previstas no § 3o do art. 23. 

        Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o término do terceiro 
exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei Complementar, a despesa total com 
pessoal dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará, em percentual da receita 
corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% (dez 
por cento), se esta for inferior ao limite definido na forma do art. 20. 

        Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos 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. 

        Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950; o 
Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais 
normas da legislação pertinente. 

        Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação. 

        Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar no 96, de 31 de maio de 1999. 

Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
Martus Tavares

Este texto não substitui o publicada no D.O. de 5.5.2000 
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