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Introdução

• A importância do Controle da Gestão:

• Qual a realidade do meu município?

• Quem é o Gestor de fato?

• Qual o maior desafio do Controle Interno?

• Interesse Individual x Público.

• Desvio de Recursos x Controle.



Controle da Gestão

O controle é uma das funções administrativas clássicas: planejar,
coordenar, supervisionar, executar e controlar.

Os recursos financeiros e patrimoniais utilizados pelo município não
pertencem ao Prefeito, Secretários e Vereadores, mas sim ao povo,
que recolhe tributos.

Ocorre que o povo delega a administração dos recursos para os
prefeitos eleitos que têm o dever de administrá-los a favor do
interesse público obedecendo às normas aplicáveis.



Controle da Gestão

Nesse sentido, o sistema de controle interno deve se estruturar para a
assegurar que os governantes e demais responsáveis por bens e valores
públicos desempenhem suas tarefas com correção, em consonância com o
ordenamento jurídico e com princípios como os da moralidade,
publicidade, impessoalidade e supremacia do interesse público.

Controle é a fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas,
órgãos, departamentos, sistemas etc., para que tais atividades não se
desviem dos padrões e das normas preestabelecidas, e para que
alcancemos resultados desejados.



Controle da Gestão – CF/88
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada
Poder.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado;



Controle da Gestão
Fato Gerador Aquisição de livros para o ensino fundamental.

Controle Objeto Exemplo

Contábil Lançamentos e Escrituração 
Contábil

O registro da aquisição dos livros no 
Sistema gerou lançamentos contábeis em 
conformidade com o PCASP?

Financeiro Arrecadação de Receitas e 
Execução de Despesas

Os pagamentos efetuados ao fornecedor 
estão em conformidade com o contrato?

Orçamentário Elaboração e Execução dos 
Orçamentos

Existia dotação orçamentária para a 
aquisição dos livros?

Operacional Processos Administrativos e 
Programas de Governo 

Os livros adquiridos estão beneficiando os 
alunos da forma estabelecida no Programa 
de Governo?

Patrimonial Guarda e Administração de 
Bens Móveis e Imóveis

Os livros foram realmente entregues e 
estão em conformidade com o padrão 
exigido na licitação?



Controle da Gestão
Exemplo: Aquisição de livros para o ensino fundamental.

Foco do Controle Características Exemplo

Legalidade

A conduta do Gestor está 
em conformidade com as 
normas aplicáveis (leis, 
regulamentos etc)?

Os livros foram contabilizados no 
Patrimônio?
A liquidação da despesa obedeceu à Lei 
4320/64?
A licitação obedeceu a Lei 8.666/93?

Legitimidade

Verifica se o ato 
administrativo atende ao 
interesse público, à 
impessoalidade e à 
moralidade.

As escolas mais necessitadas foram 
atendidas ou somente foram beneficiadas 
aquelas escolas em que o Diretor possui 
vínculo político com o Secretário de 
Educação?

Economicidade
Analisa o custo/benefício 
da despesa. Os livros foram adquiridos a preço de 

mercado?



Controle da Gestão
Exemplo: Aquisição de livros para o ensino fundamental.
Foco do 
Controle Características Exemplo

Eficiência

Verifica os meios utilizados pela 
Adm. em relação aos resultados 
obtidos, como critérios de custo, 
prazo, e qualidade. De certa 
forma, se confunde com o 
conceito de economicidade.

Os livros adquiridos atendem as 
necessidades da escola, foram 
disponibilizados em quantidade suficiente
e com custo razoável?

Eficácia

Verifica se as metas 
estabelecidas foram alvançadas, 
ou seja, se os bens ou serviços 
foram providos.

Os livros foram realmente adquiridos e 
entregues conforme planejado?
Todas as escolas que deveriam receber o 
livro receberam?

Efetividade
Analisa de os objetivos da adm 
foram atingidos em termos de 
impacto sobre a população alvo.

Os livros distribuídos aos alunos  realmente 
atenderam aos objetivos pedagógicos que 
fundamentaram a sua escolha e aquisição?



Controle da Gestão Orçamentária e 
Financeira com base na Lei 4.320/64 

Art. 75. O controle da execução orçamentária 
compreenderá:

I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da
receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a
extinção de direitos e obrigações;

II - a fidelidade funcional dos agentes da administração,
responsáveis por bens e valores públicos;

III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em
termos monetários e em termos de realização de obras e
prestação de serviços.



Previsão de Receitas para LOA  - Art. 12 LRF
As previsões de receitas [...] serão acompanhadas de
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da
projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem [...]
• A alocação de recursos orçamentários nas despesas

públicas é consequência da previsão das receitas
orçamentárias.

• Assim, deve-se atentar para o correto uso dos modelos de
projeção de receitas (MDF), uma vez que isto será
fundamental para a fixação das despesas na Lei
Orçamentária Anual e para a execução do orçamento.

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Estágios da Receita:

Tudo que foi arrecadado foi recolhido? 
Foi recolhido para quem?
O valor recolhido foi contabilizado?

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos

Estágios Exemplo: IPTU

Previsão Estimativa de arrecadação de IPTU na LOA

Lançamento Verifica a ocorrência do fato gerador e o montante devido para 
cada contribuinte.

Arrecadação O contribuinte realiza o pagamento junto aos agentes 
arrecadadores

Recolhimento Transferência dos valores arrecadados aos cofres municipais.



Classificação das Receitas
• Tabela de Codificação das Receitas (IN 9/2015 – Anexo VII)
• Tabela das Fontes de Recursos (Anexo IX)
• Tabela de Compatibilização das Fontes de Recursos
• O relatório comparativo da receita gerado pelo SICOM coincide com os

dados do sistema municipal?

Classificação por fontes/destinações de recursos identificar fontes de
financiamento dos gastos públicos (MCASP).

Existe controle da receita arrecadada por fonte de recursos?

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Fontes de Recursos
CF/88 - Art. 167. São vedados: IV - a vinculação de receita de
impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do
produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158
e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de
saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino [...]

LC 101/00 - Art. 8 - Parágrafo único. Os recursos legalmente

vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente

para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício

diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Fontes de Recursos
LC 101/00 - 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;

Os recursos arrecadados estão sendo contabilizados corretamente?

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Fontes de Recursos

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS - Recursos que não estão vinculados a nenhum
órgão ou programação e que estão disponíveis para livre aplicação.

Recursos recebidos do SUS não podem ter sua natureza alterada para a
fonte 2, por exemplo.

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Fontes de Recursos

No projeto de LOA só existe fonte 1, pois de acordo com o princípio da
anualidade, a Lei Orçamentária deve estimar as receitas a serem arrecadadas e
fixar as despesas a serem empenhadas no exercício financeiro de sua execução.

Lei 4320/64 – Créditos Adicionais - Art. 43. [...] § 1º Consideram-se recursos
para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

Nesse sentido, poderão ser abertos créditos adicionais na LOA com a fonte2.

Recursos de exercícios anteriores (2) não podem ter sua natureza alterada para
recurso do exercício corrente (1), por exemplo.

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos
Exemplo do Registro das Fontes de Recursos

Supondo que FMS recebeu do SUS 1000,00 em 2016 para o Programa PSF (FR
1.14.010)
Em 2016, o fundo empenhou 700,00 e pagou 600,00 (NE e OP FR 1.14.010). Ficaram
disponíveis no banco no final do ano 400,00 (FR 1.14.010) sendo que desse total
100,00 ficou comprometido para o pagamento de restos a pagar em 2017.
Em 2017, ocorre a mudança do 1º digito da fonte (2.14.010), pois os 400,00
pertenciam à exercícios anteriores.
Em 2017, ocorre o pagamento do restos a pagar no valor de 100,00 (NE 1.14.010 e
OP 2.14.010). Não existe necessidade de autorização legislativa para o pagamento
dessa dívida, pois ela constava na LOA de 2016.
A parcela residual de 300,00 é utilizada como fonte de recurso para abertura de
créditos adicionais na LOA de 2017 com a fixação de dotação com a Fonte 2.14.010
Ocorre o empenho e o pagamento em 2017 no valor de 300,00 (NE e OP FR
2.14.010).



Renúncia de Receitas – LRF  x Interesse Público 

Art. 14 § 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.

Existe renuncia de receita no município?
Quanto o município está deixando de arrecadar?
Qual a relação custo-benefício?
Determinados benefícios já poderiam ter sido cancelados?

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Renúncia de Receitas x Requisitos - LRF
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

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.

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Renúncia de Receitas x Requisitos
§ 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.

O projeto de lei de anistia de juros e multas de ISS atende
ao disposto na LRF?
A anistia definida em lei atende ao interesse público ou
privado?

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Receitas de FPM, FUNDEB, contabilização

A receita de cota parte do FPM deve ser contabilizada pelo valor bruto, pois ocorre o registro
da dedução de receita no valor de 20% que corresponde as receitas destinadas para a
formação do FUNDEB.

1% de Julho e de Dezembro: sem dedução do FUNDEB, conforme Demonstrativo – BB

Transferências Constitucionais disponíveis no site da  STN -> Valor Líquido (80%)

Ponto de Controle: O valor bruto do FPM extraído do site da STN deve ser igual ao Relatório
Comparativo das Receitas do SICOM.

A SCMG somente certifica duodécimo do ano corrente e os índices do ano anterior se o FPM
estiver correto.

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



O valor bruto do FPM extraído da STN deve ser igual ao Relatório Comparativo das 
Receitas do SICOM

Para se encontrar o valor bruto (100%), deve-se aumentar em 20% o valor do FPM que possui
dedução do FUNDEB e depois somar os valores que não tiveram dedução (1% julho e dezembro). Em
seguida, é possível comparar com os dados do SICOM.

Constatação de divergências x Providências.

Ex. da Metodologia Utilizada (Damianópolis 2016)

A - VALOR TOTAL FPM STN LÍQUIDO (D+E) = 6.382.846,60 
B - 1% Julho = 216.122,93 
C - 1% Dezembro = 304.111,91
D - Total Transf. sem red. Fundeb (B+C) = 520.234,84
E -Total Transf Com FUNDEB (A - D) = 5.862.611,76
F - BC Com FUNDEB Bruta  (E/0,8) = 7.328.264,70
G - VALOR FPM STN  BRUTO (D + F) = 7.848.499,54
H - VALOR FPM SICOM  BRUTO (17.21.02/03/04) = 7.843.789,02
I - DIFERENÇA   % (H/G-1) = 0,00% (-0,0006001809614682) OK
J - DIFERENÇA (H-G)  = -4.710,52

O município está contabilizando a receita do FPM corretamente?

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Base de Cálculo do Duodécimo:  
Metodologia: Estimativa IBGE para TCU, Art. 29-A e 167,II, da CF/88 e AC-CON nº 
09/17.

RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL: Impostos (IPTU/ITU, ITBI e ISSQN), Taxas,
Contribuições de Melhoria, Juros e Multas das receitas tributárias, Receita da Dívida
Ativa Tributária, juros e multas da dívida ativa tributária;

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS: IOF sobre o ouro, IRRF, ITR, ICMS,
FPM, IPI e CIDE.

Receita de Serviços (facultativo, preço público): Não
Taxas de serviço (compulsória, Taxas de fiscalização/Taxas de serviço público): Sim ->
Receita Tributária

Se não houver a prestação de contas de dezembro do ano anterior e da LOA do
exercício corrente a SCMG não certifica o duodécimo.

O executivo realmente precisa da certificação do TCM para saber qual é a receita do
duodécimo a ser repassada ao Legislativo?

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Base de Cálculo da Saúde

Proibição de manipulação das fontes de recursos (regra no sistema)
Receitas do SUS e de Convênios fazem parte da BC da Saúde?

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Base de Cálculo da Educação

Receitas do FUNDEB, FNDE e Convênios fazem parte da BC da Educação?
Receitas do FUNDEB interferem no índice da Educação?

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Receita de Divida Ativa  
Desgaste Político de Cobrança x Incentivo à Inadimplência

Dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da

Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em

decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente,

após apuração de certeza e liquidez.

É uma fonte potencial de fluxos de caixa e é reconhecida contabilmente no ativo.

O município executa os créditos inscritos em dívida ativa?
Os créditos inscritos estão sendo prescritos?
As baixas realizadas no sistema estão em conformidade?
As imputações de débito pelo TCM são objeto de execução no município (IN 2/16) ?

Arrecadação da receita - Legalidade dos Atos



Da legalidade dos atos de que resultem no 
nascimento de obrigações

Depósitos e Consignações

Lei 4320/ 64. Art. 93. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de
natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão
também objeto de registro, individuação e controle contábil.

Art. 92. A dívida flutuante compreende:
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
II - os serviços da dívida a pagar;
III - os depósitos;
IV - os débitos de tesouraria.

Os valores retidos a título de Depósitos e Consignações foram repassados aos credores?

O controle interno acompanha mensalmente os registros de depósitos e consignações nos
Balancetes Financeiros enviados ao TCM?

O controle interno tem acesso ao Portal dos Jurisdicionados?



Despesa Pública

Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados
pelos entes públicos a fim de saldar gastos fixados na
lei do orçamento ou em lei especial, visando à realização e
ao funcionamento dos serviços públicos.

Despesa pública também pode ser definida como o
conjunto de gastos realizados pelos entes públicos
para custear os serviços públicos (despesas correntes)
prestados à sociedade ou para a realização de
investimentos (despesas de capital).



Despesa Pública

Despesa Pública Orçamentária:

Despesa orçamentária é toda
transação que depende de autorização
legislativa, na forma de consignação de
dotação orçamentária, para ser efetivada.



Estágios da Despesa

Existe despesa sem prévio empenho?
Existe pagamento sem ter ocorrida a efetiva liquidação da despesa?
Existe controle de conformidade para os processos de despesas realizadas?

Despesa Pública

Ord. Estágios Conceitos

1º Fixação ou 
programação

Visa assegurar que as despesas autorizadas não sejam superiores a previsão de
receitas. Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos
concedidos.

2º Empenho

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria
para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de
condição.

3º Liquidação
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito.

4º Pagamento Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente,
determinando que a despesa seja paga.



Liquidação da Despesa

Lei 4320/64 – Art. 63. A liquidação da despesa consiste na
verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação
efetiva do serviço.

Despesa Pública



Liquidação da Despesa
Lei 8666/93 - Art. 67. A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administração especialmente designado, permitida a
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.

A liquidação é feita somente com base nas notas fiscais sem a verificação da efetiva
entrega do material ou da prestação do serviço?

O controle interno fiscaliza se o fiscal do contrato/almoxarife realmente recebeu o
material ou serviço contratado?

Despesa Pública



Pagamento de Despesa

Lei 4320/64 – Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por

autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. Parágrafo único. A

ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos

serviços de contabilidade.

Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria

regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados.

Despesa Pública



Sugestão: Adotar a sistemática prevista Decreto 7.507/11 para o pagamento de

todos os fornecedores e prestadores de serviço do município mediante

crédito em conta corrente.

Esse Decreto dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a

Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2º [...] § 1º A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente

por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos

fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados.

Despesa Pública



Despesa Pública

Classificação da despesa pública orçamentária:

1 - Classificação Institucional

2 - Classificação Funcional

4 - Classificação da Despesa Orçamentária por Natureza



Despesa Pública

Classificação Institucional
Órgão orçamentário e unidade orçamentária. 

- Unidade orçamentária: agrupamento de serviços 
subordinados ao mesmo órgão ou repartição

- Órgãos orçamentários: correspondem a agrupamentos 
de unidades orçamentárias. 

Ex: Órgão: Ministério da Educação
Unidade Orçamentária: Universidade Federal de Goiás



Despesa Pública

Classificação Funcional (Portaria nº 42/1999)
Segrega as dotações orçamentárias em funções e 
subfunções (em que área)

- Função: maior nível de agregação (ex. cultura, educação, 
Saúde).
- Subfunção: inferior à função (ex. ensino médio).
Ex: função (12): Educação

subfunção: Educação de Jovens e Adultos (366).



Despesa Pública

Classificação da Despesa Orçamentária por
Natureza (Portaria nº 163/2001)

a. Categoria Econômica
b. Grupo de Natureza da Despesa
c. Elemento de Despesa



Despesa Pública

Classificação da Despesa Orçamentária por
Natureza (Portaria nº 163/2001)

Estrutura: “c.g.mm.ee.dd”, onde:
“c” - representa a categoria econômica;
“g” - o grupo de natureza da despesa;
“mm” - a modalidade de aplicação;
“ee” - o elemento de despesa; e
“dd” - o desdobramento do elemento de
despesa.



Despesa Pública

Classificação da Despesa Orçamentária por
Natureza (Portaria nº 163/2001)

Categoria Econômica:
3 – Despesas Correntes: não contribuem para a formação 

ou aquisição de um bem de capital

4 – Despesas de Capital: contribuem para a formação ou 
aquisição de um bem de capital



Despesa Pública

Classificação da Despesa Orçamentária por
Natureza (Portaria nº 163/2001)

Grupo de Natureza da Despesa:
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida



Despesa Pública

Classificação da Despesa Orçamentária por
Natureza (Portaria nº 163/2001)

Modalidade de Aplicação: indicar se os recursos são 
aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito
da mesma esfera de Governo ou por outro ente da 
Federação.
Mais comuns: 
90 - Aplicações Diretas
91 - Despesas orçamentárias decorrentes de operação entre 
Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social no âmbito da mesma esfera de Governo



Despesa Pública

Classificação da Despesa Orçamentária por
Natureza (Portaria nº 163/2001)

Elemento de Despesa Orçamentária: finalidade do gasto
Exemplos: 
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
13 - Obrigações Patronais
30 - Material de consumo
51 - Obras e Instalações
52 - Equipamentos e Material Permanente
71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado



Despesa Pública

IN 08/15 - Anexo VIII: tabela de codificação das despesas
Exemplos elemento e seu desdobramento: 

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
11.01 Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB)
11.02 Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)
11.03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exclusive FUNDEB
11.04 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exclusive FUNDEB
11.05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB
11.06 Subsídio Vereador
11.07 Subsídio Prefeito
11.08 Subsídio Vice-Prefeito
11.09 Subsídio Secretário Municipal
11.10 Subsídio Presidente da Câmara
11.99 Outros

71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
71.01 Principal da Dívida por Contrato - Interna



Despesa Pública

Despesa Extraorçamentária:

Saídas compensatórias de recursos de terceiros, tais como:

Devolução de cauções

Recolhimento de consignações em folha de pagamento

Recolhimento da contribuição previdenciária retida dos servidores



Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão

Ausência de Extrato Bancário e/ou conciliação
Ex. 

Instituição 
Financeira

Conta
Saldo do 
Relatório 
(SICOM)

Saldo da 
documentação 
FÍSICA (Extrato 
ou Conciliação 

Bancária)

Divergência Observação

CEF 000064-9 13.166,02 0,00 13.166,02 Extrato Ausente
CEF 647007-8 100.812,30 13.062,30 87.750,00 fl. 197/200 - vol.3

100.916,02

Comparativo entre o Saldo de 31/12/16 Registrado no SICOM e os Extratos e Conciliações

                   Total de divergência por conta.



Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão

Depósitos e Consignações 
Ex. 

Código Conta Receita (A) Despesa (B)
Divergência 

superior a 10%  
[C]

Percentual 
(C/A)

1 INSS 237.102,95 187.717,12 49.385,83 20,83%
2 RPPS 230.228,65 50.756,59 179.472,06 77,95%
3 IRRF 194.541,53 157.130,88 37.410,65 19,23%
4 ISSQN 24.453,91 5.107,64 19.346,27 79,11%

16 EMPRÉSTIMO CEF 290.972,88 204.156,01 86.816,87 29,84%
45 EMPRÉSTIMO ITAÚ 109.080,36 88.514,64 20.565,72 18,85%

1.086.380,28 693.382,88Total

Comparativo dos Depósitos e Consignações (Exercício 2016)*



Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão

Contribuição patronal
Ex. 1

-                                                        
1.824.880,93                                     

-                                                        

A) Contribuição patronal                          (Alíquota 17,13 %) 312.602,10                                         
13,86%

269.274,19                                         
269.274,19                                         

-                                                        
C) Valor pago
D) Diferença (B-C)

Contribuição Patronal - RPPS

A Base de cálculo do Quadro Demonstrativo não guarda correlação com os dados do SICOM, portanto,
na análise foi utilizada como Base de calculo o valor empenhado no elemento destinado ao pagamento
de vantagem fixas - servidor efetivo - RPPS

Elemento de despesa 31901103

B) Valor empenhado

Base de Cálculo apresentada no Quadro Demonstrativo 

Percentual (A-C)/A



Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão

Contribuição patronal
Ex. 2

34.847.104,00                                   
48.329.202,76                                   
15.272.692,94                                   
33.056.509,82                                   

A) Contribuição patronal                          (Alíquota 11 %) 3.833.181,44                                     
-0,16%

3.840.666,86                                     
3.839.465,56                                     

1.201,30                                             
C) Valor pago
D) Diferença (B-C)

Contribuição Patronal - RPPS

A Base de cálculo, apresentada no Quadro Demonstrativo fornecido pelo gestor, é compatível com os
dados enviados a este TCM, portanto, foi utilizada na presente análise

Elemento de despesa 31901103
Vantagens temporárias informada ao SCGP

B) Valor empenhado

Base de Cálculo apresentada no Quadro Demonstrativo 

Totalização: Elemento de despesa, excluidas vantagens temporárias

Percentual (A-C)/A
O percentual, apurado acima, encontra-se dentro do limite de flexibilidade adotado por esta Secretaria.



DN 015/2012

5 – O parcelamento de débitos previdenciários que ultrapasse
o mandato regulariza a situação do município, mas não afasta
a responsabilização do causador da dívida, podendo acarretar
na irregularidade das contas, salvo demonstrada força maior
ou grave queda na arrecadação.

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



Inadimplemento parcelamento RPPS

Durante o exercício de 2016, o Poder Executivo pagou o

montante de R$688.863,17 contabilizado no elemento

4.6.90.71.01. Todavia, considerando os parcelamentos

previdenciários em vigor no município com parcelas vencidas

em 2016, deveria ter empenhado e pago, no mínimo, o

montante de R$3.133.572,96.

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



Fundeb
-Aplicação 60% e 40%

-Transferência de recursos ao Poder Executivo

- Despesas indevidas (art. 23 da Lei nº 11.494/07; art.70 e 71
da Lei nº 9.394/1996)

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



FMS
Aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde – FMS.
(arts. 2º, 3º e 4º da Lei Complementar nº 141/2012)

- Despesas realizadas não relacionadas à ações e serviços públicos de saúde

custeadas com recursos do FMS.

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



FME
Aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Educação –
FME (arts. 70 e 71 da Lei 9.394/1996)

- Despesas realizadas não relacionadas à manutenção e desenvolvimento do

ensino custeadas com recursos do FME.

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



FMAS
Despesas não vinculadas à política de assistência social (Lei 8.742/93; Resolução 

CNAS nº. 039/10).

Art. 1º Afirmar que não são provisões da política de assistência social os itens

referentes a órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre

outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde,

bem como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para

tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de

prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso.

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00018/2017

O pagamento de despesas com o transporte de pessoas em tratamento de
saúde não deve ser realizado com recursos da Assistência Social, já que tal
dispêndio não se constitui em provisão da política de assistência social,
conforme disposto na Resolução n.º 039/2010 do Conselho Nacional de
Assistência Social;

“4. O transporte de pessoas em situação não emergencial para realização
de consultas, internações ou exames, sem encaminhamento pactuado pelo
Sistema Municipal de Saúde, deverá ser custeado com recursos ordinários
do município, não sendo computado na apuração do piso constitucional 
da saúde.”

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



FMS
O transporte de pessoas em situação emergencial para atendimento na
rede pública de saúde ou em situação não emergencial para realização de
consultas, internações ou exames com o encaminhamento pactuado

pelo Sistema Municipal de Saúde;

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



FMS - Ações e serviços públicos de saúde
IN em discussão
O apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município por meio
das tradicionais “casas de apoio a pacientes”, com o objetivo de oferecer
estadia, alimentação, encaminhamento e transporte de pessoas para o

atendimento na rede pública de saúde, cujo encaminhamento a outro
município esteja pactuado pelo Sistema Municipal de Saúde;

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



FMS - Ações e serviços públicos de saúde

IN em discussão

- Leites de prescrição especial, desde que explicitados no Plano de Saúde 
do Município;

- Fraldas geriátricas destinadas à utilização por pacientes internados nos
hospitais da rede municipal de saúde.

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



Assessoria Contábil
As despesas com assessoria contábil dos fundos da
administração pública direta municipal, exceto as do Regime
Próprio de Previdência Social, devem ser fixadas no Órgão
Orçamentário Poder Executivo na Lei Orçamentária Anual e
devem ser custeadas com recursos ordinários do Poder
Executivo.

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



Assessoria Jurídica
As despesas com assessoria jurídica dos fundos da
administração pública direta municipal, exceto as do Regime
Próprio de Previdência Social, voltadas para as atividades
meio da administração pública devem ser fixadas no Órgão
Orçamentário Poder Executivo na Lei Orçamentária Anual e
devem ser custeadas com recursos ordinários do Poder
Executivo.

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



- Intempestividade na prestação de contas

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



Certidão do Controle Interno
Art. 3º, XXIV, da IN TCMGO nº 008/2015
- Pertinente a todo o exercício;
- Documentos contábeis originais encontram-se sob sua 
guarda, devidamente arquivados;
- Demonstrações contábeis refletem fatos reais;
- Sistema de Controle Interno executa todos os controles
constantes da Resolução Normativa n º 004/2001 TCM/GO,
informando ainda, as medidas tomadas para saneamento
das irregularidades acaso encontradas

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



Certidões do Conselho Municipal de Saúde
Art. 6º, "a", IN TCMGO nº 08/2015
Certidão de cada mês do Exercício,contendo nome e 
assinatura de todos os membros, certificando a regularidade
das receitas, que as despesas foram realizadas conforme os 
ditames legais, no âmbito da saúde e dentro dos seus 
respectivos programas

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



Certidão do Conselho de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB
Art. 5º, "a", IN TCMGO nº 08/2015
Para cada mês, certificando a regularidade das receitas e da
aplicação dos recursos, especialmente que os servidores
pagos com recursos do FUNDEB estão em efetivo exercício, e
que somente professores estão sendo pagos dentro da Folha
de Pagamento dos Professores (60%).

Irregularidades recorrentes nas Contas de 
Gestão



Geração de Despesa

CF/88 - Art. 167. São vedados:

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

anual;

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

excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

LC 101/00 - 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.

Da legalidade dos atos de que resultem a 
realização da despesa



Geração de Despesa

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.

Da legalidade dos atos de que resultem a 
realização da despesa



Geração de Despesa

Art. 16, § 1º [...] 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;

Tal norma se constitui como condição prévia para o empenho da despesa e licitação de

serviços, fornecimento de bens ou execução de obras, com exceção das despesas

consideradas irrelevantes, conforme disposição na LDO.

Obras Inacabadas X Escolas sem Condição de Funcionamento após a Inauguração...

As despesas relevantes do município são objeto de planejamento e de previsão de

impacto, nos termo da LRF?

Da legalidade dos atos de que resultem a 
realização da despesa



Da legalidade dos atos de que resultem no 
nascimento ou a extinção de direitos e obrigações

Despesas 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.



Da legalidade dos atos de que resultem no 
nascimento ou a extinção de direitos e obrigações

Despesas de Caráter Continuado x Despesas 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;

Art. 169 CF/88 - § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de

remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de

carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título [...]só

poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de

despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;



Da legalidade dos atos de que resultem no 
nascimento ou a extinção de direitos e obrigações

Despesas de Caráter Continuado x Despesas com Pessoal

Excesso de Gastos com Folha de Pagamento x Governabilidade

Um município que gasta 80% de sua receita com folha de pagamento pode
prestar serviços públicos de qualidade?

Os aumentos de gastos com pessoal no município obedecem ao disposto no
art. 17 da LRF?

A criação de cargos cumpre as exigências do §1º do art. 169?

Por que os municípios não conseguem pagar a folha de pagamento?

Determinado aumento em plano de cargos pode ser considerado uma despesa
não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público?



Empenho da Despesa x Despesa de Exercícios Anteriores

Regra: A despesa e a assunção de compromisso – empenho - serão registradas segundo o

regime de competência.

Exceção: Despesa de exercícios anteriores.

LRF - Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das

contas públicas observará as seguintes:

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;

Lei 4320/64 - Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas;

II - as despesas nele legalmente empenhadas.

Da legalidade dos atos de que resultem a 
realização da despesa



Despesa de Exercícios Anteriores 

Lei 4320/64 - Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o

orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para

atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os

Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos

após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de

dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos,

obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Da legalidade dos atos de que resultem a 
realização da despesa



Despesa de Exercícios Anteriores 

a) As despesas de exercícios encerrados que não se tenham processado na época própria

Segundo o Decreto nº 93.872/1986, que regulamenta o art. 37 da Lei nº 4.320/1964 no âmbito da
União, despesas que não se tenham processado na época própria são aquelas cujo empenho
tenha sido considerado insubsistente ou anulado no encerramento do exercício correspondente,
mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação.

Ex.: Fornecedor entregou o material e a administração anulou o empenho indevidamente, seja
por falha na gestão ou por interesse em burlar o art. 42 da LRF. Nesse caso, o fornecedor não
pode ser prejudicado para não se caracterizar enriquecimento ilícito da administração.

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

Da legalidade dos atos de que resultem a 
realização da despesa



Despesa de Exercícios Anteriores 
b) Restos a Pagar com prescrição interrompida:

O Decreto nº 93.872/1986 dispõe que restos a pagar com prescrição interrompida são as despesas

cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda esteja vigente o direito do

credor.

Ex.: Resto a Pagar Processado cancelado antes do prazo prescricional de 5 anos.

O fornecedor não pode ser prejudicado por ato de gestão ilegal e ilegítimo da administração.

Cancelamento de Restos a Pagar Processado caracteriza enriquecimento ilícito da administração e o

responsável pode ser processado por ato de improbidade administrativa.

c) Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente:

De acordo com o Decreto nº 93.872/1986, consideram-se compromissos reconhecidos após o

encerramento do exercício as obrigações de pagamento criadas em virtude de lei, mas somente

reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente.

Ex.: Servidor reclama o pagamento de gratificação prevista em lei no ano de 2016 e a

administração somente reconhece esse direito em 2017.

Da legalidade dos atos de que resultem a 
realização da despesa



Fraudes x Segregação de Funções X Controle Interno 
A segregação de funções é um princípio básico do sistema de controle interno que
consiste na separação de funções de autorização, aprovação, execução, controle
e contabilização das operações.

Ninguém deve ter sob sua responsabilidade todas as fases inerentes a uma
operação as quais devem ser executadas por pessoas e setores independentes
entre si.

O princípio da segregação tem como benefício a prevenção de fraudes e o uso
não autorizado de ativos.

A pessoa que empenha uma despesa no município é a mesma que liquida?
A pessoa que liquida uma despesa é a mesma que paga?
Quem garante que o material pago foi entregue?
Existe transparência dessas informações?

Da legalidade dos atos de que resultem a 
realização da despesa



Pagamento da Despesa x  Ordem Cronológica x Endividamento 

Lei 8666/93 - Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como

expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei,

devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao

fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer,

para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas

exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante

prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.

O fato de existir saldo a pagar de restos a pagar processados de anos anteriores ao final do

exercício (fonte de recurso ordinária) comprova o descumprimento da ordem cronológica?

Da legalidade dos atos de que resultem a 
realização da despesa



Controle da Folha de Pagamento

A folha de pagamento informada para o TCM corresponde a folha do município?

Os servidores estão no Portal da Transparência?

O total empenhado com folha de pagamento corresponde ao total da folha?

Os agentes políticos estão sendo informados corretamente?

Todos os servidores que estão na folha de pagamento realmente trabalham no

município?

Os médicos realmente cumprem a carga horária contratada?

Existe nepotismo no município?

Os subsídios pagos estão em conformidade com os valores registrados no Tribunal?

Da legalidade dos atos de que resultem a 
realização da despesa



Despesas Previdenciárias

Os valores retidos são repassados?

A parte patronal está sendo paga corretamente?

As alíquotas estão sendo obedecidas?

O total empenhado e pago corresponde as guias de previdências?

Os parcelamentos estão sendo pagos?

O município possui Certificado de Regularidade Previdenciária- CRP?

Da legalidade dos atos de que resultem a 
realização da despesa



Despesas com Educação e FUNDEB

De acordo com o Art. 22. da Lei nº 11.494/2007, PELO MENOS 60% (sessenta por

cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da

remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício

na rede pública.

A Parcela de até 40% do Fundo, CUMPRIDA A EXIGÊNCIA MÍNIMA RELACIONADA À

GARANTIA DE 60% PARA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO, deve ser direcionada para

despesas diversas consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

(MDE), realizadas na educação básica, na forma prevista no artigo 70 da Lei nº

9.394/96 (LDB)

Os recursos vinculados da Educação são utilizados para outras finalidades?

Da legalidade dos atos de que resultem a 
realização da despesa



Da fidelidade funcional dos agentes da administração, 
responsáveis por bens e valores públicos

Gastos com Diárias

De acordo com Hely Lopes Meirelles (2012), as diárias são indenizações que devem estar

previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos em razão da função. Seus

valores podem ser fixados em lei ou em decreto, se a lei permitir. As diárias indenizam as

despesas com passagem e estadia em razão de prestação de serviço em outra sede e em

caráter eventual [...].

Requisitos indispensáveis do atos autorizativos: 

- valor (suficiente para fazer face às despesas, em serviço, com alimentação e pousada); 

- forma de pagamento; 

- motivação da real necessidade e interesse público, que justifiquem seu pagamento; 

- existência de dotação própria na lei do orçamento; sua finalidade e destino; 

- a natureza eventual transitória e indenizatória de seu pagamento, que deverá ser efetuado 

mediante comprovação por documentos hábeis (RC 022/02)



Da fidelidade funcional dos agentes da administração, 
responsáveis por bens e valores públicos

Gastos com Diárias

Principais Irregularidades constatadas: Atos autorizativos com motivação genérica. Não

comprovação de que a viajem foi realizada. Pagamento de valores sem regulamentação.

Cabe ao Controle Interno a exigência da comprovação de que o deslocamento ocorreu e

que os serviços foram realizados (RC 06/07). Uma despesa pode ser legal

(formalmente), porém pode ser ilegítima caso não atenda ao interesse público!

As diárias estão sendo concedidas com a finalidade de atender ao interesse público ou

estão sendo concedidas indevidamente somente para fins de complementação salarial?

O agente realmente viajou? Fez o que deveria ser feito? A quantidade de dias

concedida foi superestimada? Se o agente voltou antes da data prevista, ele devolveu o

dinheiro recebido? Quem e fato fiscaliza esse processo no município?



Do cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 
monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

DL 200/67 - Art. 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa, que

pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte

e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual.

MTO 2017 - O programa de trabalho, que define qualitativamente a programação

orçamentária, deve responder, de maneira clara e objetiva as principais informações

do Programa e da Ação.

Quem realiza o acompanhamento dos principais programas de trabalho do município?

Exemplos: Combate à Dengue, Merenda Escolar etc

Os recursos alocados no orçamento são suficientes?

As metas forma atingidas?

Os indicadores melhoraram?



Do cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 
monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

Programação de Trabalho Qualitativa: 



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.

Controle da Gestão Orçamentária e Financeira 
com base na LC 101/00 - LRF 



Anexo de Metas Fiscais da LDO 
Art. 9. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá

não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público

promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias

subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os

critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

Meta de Resultado: Superávit ou Déficit Primário.

Se a execução de despesas não acompanhar a arrecadação de receitas

ocorre a limitação de empenho no município?

Do atingimento das metas estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias



Anexo de Metas Fiscais da LDO 

O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as

despesas primárias (não financeiras).

Superávits primários: A formação de superávit primário serve para

garantir recursos para pagar os juros da dívida pública e reduzir o

endividamento do governo no médio e longo prazos.

Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da

dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que

ultrapassam as receitas não financeiras.

O Resultado Nominal representa a variação da dívida fiscal líquida num

determinado período.

Do atingimento das metas estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias



Do atingimento das metas estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias

Controle arrecadação x execução x Limitação de Empenho

Quem faz esse controle no município? 
Os gastos são feitos aleatoriamente?



Dos limites e condições para realização de 
operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar.

Operações de Crédito
CF/88 - Art. 167. São vedados: III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das

despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com

finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; (regra de ouro)

LC 101/00 - 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;

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;

IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a

posteriori de bens e serviços.
Limites em Relação à RCL - Res. Senado 40/01, 43/01 e 48/07 - Municípios

Dívida Consolidada 120%

Concessão de Operações de Crédito 16%

Concessão de Garantias 22%

Pagamento do Serviços da Dívida 11,50%

Contratações de ARO 7%



Dos limites e condições para realização de operações 
de crédito e inscrição em Restos a Pagar.

Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

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.

O município já fez ARO?

As exigências do art. 38 foram cumpridas?



Das providências tomadas para recondução dos montantes 
das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites.

Dívida LRF x Recondução

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.



Das providências tomadas para recondução dos montantes 
das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites.

Desequilíbrio Fiscal mesmo dentro dos Limites de Endividamento da LRF:

Problemas com Fluxo de Caixa;

Atraso no Pagamento de Servidores e Fornecedores;

Descumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos;

Não repasse de valores retidos extra orçamentariamente;

Apropriação Indébita de Recursos Previdenciários;

Dívidas para a Gestão Seguinte (art. 42, LRF);

Não pagamento das Obrigações Previdenciárias etc

Controle arrecadação x execução x Limitação de Empenho

Priorização, Planejamento e Projeção de Despesas x Equilíbrio Fiscal



Das providências tomadas para recondução dos montantes 
das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites.

Desequilíbrio Fiscal mesmo dentro dos Limites de Endividamento da LRF:

Art. 1º § 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.

Equilíbrio fiscal por órgão, por exercício ----> Regularidade Fiscal



Despesas com Pessoal x Verificação

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 

19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Gastos Pessoal x RCL: 6% PL,  54% PE e 60% no Município 

Qual é o índice de gastos com pessoal do município?

Das medidas adotadas para o retorno da despesa total com 
pessoal ao respectivo limite.



Despesas com Pessoal X Limites 

Limite de alerta 90% x Medidas Impopulares x Controle

Limite Prudencial 95%  ->  Proibições Legais

Art. 22, 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:

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 (revisão geral anual);

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 [...]

Das medidas adotadas para o retorno da despesa total com 
pessoal ao respectivo limite.



Despesas com Pessoal X Limite Máximo 100%

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 da Constituição. §§ 3º e 4º do art. 169

§ 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.

Das medidas adotadas para o retorno da despesa total com 
pessoal ao respectivo limite.



Medidas para o retorno da despesa total ao limite - Art. 169 da CF/88

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante

o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em

comissão e funções de confiança;

II - exoneração dos servidores não estáveis.

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem

suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar

referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato

normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o

órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Das medidas adotadas para o retorno da despesa total com 
pessoal ao respectivo limite.



Dos limites e condições para realização de operações de 
crédito e inscrição em Restos a Pagar.

Restos a Pagar x Disponibilidade de Caixa x Equilíbrio Fiscal (art. 1º, LRF)

Equilíbrio fiscal por órgão, por exercício ----> Regularidade Fiscal 

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

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

Os empenhos cujos fornecedores cumpriram com suas obrigações deixam de ser liquidados
no sistema da adm para serem cancelados indevidamente?

Os empenhos liquidados são cancelados indevidamente para não serem inscritos em restos a
pagar?

Todos os empenhos não liquidados são inscritos em restos a pagar?

Existe controle da inscrição de restos a pagar?



Da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos.

Controle dos recursos obtidos com a alienação de ativos

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.

Arrecadação:

Receita de Capital (2200.00.00)-> Alienação de Bens: 2200.00.00

Fonte de Recursos: 92 (Móveis) ou 93 (Imóveis)

Empenho da Despesa:

Regra: proibido Categoria Econômica 3 – despesa correntes; realizar investimentos. Ex.:

4.4.90.51 (Obras) ou 4.4.90.52 (Mat. Permanente)

Utilizar a fonte de recurso correta: 92 ou 93 (alienação de bens).

Existe controle por fonte de recursos dessas receitas?



Do cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais

Gastos com Duodécimos x LOA x 70% com Folha de Pagamento.

Art. 167. São vedados: II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações

diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos

os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes

Legislativo [...] ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimo [...]

§ 2o Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;

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



Do cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais

Gastos com Duodécimos x LOA x 70% com Folha de Pagamento.
Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos

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

percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §

5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

§ 1o A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de

pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.



Exercícios
Interpretação de Balancetes Financeiros

Poder Órgão
Balancete Financeiro Poder Legislativo
Balancete Financeiro Órgão Executivo

Quanto foi arrecadado?
Quanto foi empenhado?
Em quais subfunções?
Quanto foi pago?
O que foi retido foi repassado?
Quais foram as transferências financeiras realizadas
Quanto havia de disponibilidade financeira no exercício
anterior?
Quanto passou para o exercício seguinte?



Exercícios de Avaliação de Aprendizado.

Responda Certo ou Errado:
1. ( ) Na fase do empenho, a despesa pública torna-se uma obrigação para o

município.

2. ( ) A anulação de um empenho aumenta a disponibilidade financeira da

respectiva dotação.

3.( ) As despesas não liquidadas poderão ser pagas no exercício corrente se

houver disponibilidade financeira suficiente justamente para não serem inscritas

em restos a pagar.

4. ( ) A receita pública somente pode ser considerada orçamentária se estiver

incluída na lei orçamentária anual.

5. ( ) Recursos legalmente vinculados à finalidade específica permanecem

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



Exercícios de Avaliação de Aprendizado.

Responda Certo ou Errado:
6. ( ) Considera-se renúncia de receita a anistia de caráter geral e isenção de

caráter não geral.

7. ( ) A câmara pode gastar mais de 70% com folha de pagamento, desde que

não ultrapasse o limite de duodécimos.

8.( ) A prefeitura pode alienar um veículo inservível para custear a aquisição de

combustível para transporte escolar.

9. ( ) O gestor que não paga restos a pagar processados de anos anteriores por

fonte de recursos descumpre a ordem cronológica dos pagamentos exigida na Lei

8.666/93.

10. ( ) O aumento da remuneração de professores sem a previsão de impacto

orçamentário para o exercício financeiro subsequente é irregular e lesivo ao

patrimônio público.



Considerações Finais

“O juiz não é nomeado para fazer favores com a 
justiça, mas para julgar segundo as leis.”

(Platão)

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Luís Eduardo Píres de Oliveira Vieira
luis.eduardo@tcm.go.gov.br

(62) 3216-6258


