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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 
 
 

 
 

DECRETO Nº 22.913 de 29 de maio de 2012 
 

 
 
Dispõe sobre a aprovação do Manual de Execução 
Orçamentária e Financeira do Município e dá outras 
providências.  

 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso V do artigo 52 da Lei Orgânica do Município e em face das 
disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

 
Considerando a necessidade de compatibilizar os gastos do Município com a efetiva 

arrecadação de receitas, com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal; 
 
Considerando as regras e limites impostos pela Lei Complementar nº 101/00 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal); 
 
Considerando ser competência da Controladoria Geral do Município do Salvador, na condição 

de Órgão Central do Sistema Integrado de Controle Interno, sistematizar, normatizar e padronizar os 
procedimentos operacionais dos órgãos e entidades da Administração Pública, visando principalmente alcançar 
uniformidade de entendimentos e disciplinar as atividades no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal; 

 
Considerando ser competência do Controle Interno auxiliar o Controle Externo no exercício 

de sua missão institucional;  e 
 
Considerando que o Manual é um instrumento normativo que busca promover o 

desenvolvimento conceitual da Execução Orçamentária e Financeira com o objetivo de orientar os gestores 
públicos e ordenadores de despesas quanto a observância das normas e limites que asseguram o equilíbrio das 
finanças públicas, assim como auxiliar os técnicos da área contábil, administrativa e financeira no 
aprimoramento dos processos de geração/execução da despesa e no acompanhamento da efetiva arrecadação 
da receita. 

 
 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º Fica aprovado o Manual de Execução Orçamentária e Financeira, no âmbito da 

Administração Pública Direta e Indireta do Município do Salvador. 
 
Art. 2º À Controladoria Geral do Município – CGM, órgão central do Sistema de Controle 

Interno, por intermédio da Coordenadoria de Normas, Planejamento e Informações Gerenciais, compete a 
coordenação e a execução do processo de atualização permanente do Manual de Execução Orçamentária e 
Financeira, as quais deverão ser procedidas mediante Portaria do Secretário da Fazenda. 
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Art. 3º O presente manual será inserido no Manual de Normas e Procedimentos do Sistema 

Integrado de Controle Interno, no módulo de Execução Orçamentária e Financeira disponível no endereço 
eletrônico: http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br . 

 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 29 de maio de 2012. 

 
 

JOÃO HENRIQUE  
Prefeito 

 
 
 
 

GERALDO DIAS ABBEHUSEN 
Chefe da Casa Civil 

 
 

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES 
Secretário Municipal da Fazenda 

OSCIMAR ALVES TORRES 
Secretário Municipal de Planejamento, 

Tecnologia e Gestão 
 
 

MARCELO GONÇALVES DE ABREU 
Secretário Municipal de Serviços Públicos e 

Prevenção à Violência 

JOSÉ DA SILVA MATTOS NETO 
Secretário Municipal dos Transportes 

Urbanos e Infraestrutura 
 
 

JOÃO CARLOS BACELAR BATISTA 
Secretário Municipal da Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer 

TATIANA MARIA PARAISO 
Secretária Municipal da Saúde 

 
 

ANDRÉ NASCIMENTO CURVELLO 
Secretário Municipal de Comunicação 

PAULO SÉRGIO DAMASCENO SILVA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, Habitação e Meio Ambiente 
 

AILTON DOS SANTOS FERREIRA 
Secretário Municipal da Reparação 

 
 

VIRGINIA MARIA MAIA BAPTISTA 
Secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social  

e Direitos do Cidadão, em exercício 
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Em razão da atribuição regimental da Controladoria Geral do Município, órgão responsável pela prestação de 

apoio técnico às unidades do município, no que tange às disposições legais relativas às finanças públicas, tendo 

em mira sempre a responsabilidade na gestão fiscal, maior controle sobre os gastos públicos e transparência, 

servimo-nos do presente manual como instrumento para o aprimoramento da execução orçamentária e 

financeira a ser observado pelos gestores dos órgãos e entidades municipais. 

 

As orientações constantes deste documento foram elaboradas com base no que determinam a Constituição 

Federal e a Lei nº 4.320/64, que apresentam uma abordagem fundamental e relevante sobre o orçamento 

público, além da Lei de Responsabilidade Fiscal que veio dar início a uma mudança cultural na administração 

dos recursos públicos, utilizando o orçamento e o acompanhamento da execução orçamentária e financeira 

como peças essenciais. 

 

Com a publicação deste documento, que será inserido no Manual Integrado de Controle Interno, estamos dando 

continuidade a ações que intentam educar, orientar, capacitar e uniformizar entendimento dos conceitos e 

regras estabelecidas na legislação. Nesse esteio, entendemos que para ser eficaz o controle deve exigir medidas 

de desempenho e ações corretivas, bem como ser exercido antes da prática do ato administrativo, e assim 

contribuir para a redução de falhas e irregularidades administrativas, daí a importância da normatização. 

 

O objetivo do Manual é facilitar o entendimento do gestor acerca das normas existentes que regem as finanças 

públicas, alertando a respeito das regras (para a receita e despesa, por exemplo) e limites (para a despesa com 

pessoal, dívida consolidada líquida, restos a pagar, etc.) a serem observados, as medidas que devem ser 

adotadas e as penalidades aplicadas em caso de descumprimento. 

 

Por fim, tratando-se de um instrumento normativo que busca promover o desenvolvimento conceitual da 

Execução Orçamentária e Financeira, visa, também, auxiliar os técnicos que trabalham na área administrativa 

financeira e contábil, alem de servir como meio de treinamento para novos colaboradores que não tenham 

conhecimento da matéria. 

 

 

 

PAULO ANDRÉ GUIMARÃES PINHEIRO 

Controlador Geral 
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“A maior recompensa do nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que 
ele nos transforma.” 

 
(John Ruskin) 
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11..  PPRROOCCEESSSSOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIOO  
 

 

As regras para o processo orçamentário encontram-se na Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, 

Lei 4.320/64 que dispõe sobre normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 

e balanços, e legislações correlatas.  

 

A Constituição consagra uma seção específica às finanças públicas e ao orçamento, estabelecida nos arts. 165 a 

169 as leis de iniciativa do Poder Executivo bem como o processo orçamentário composto pelo PPA (Plano 

Plurianual, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual). Pode-se dizer, contudo, 

que esse ordenamento se inicia já no primeiro artigo da Constituição, o qual estabelece que "todo poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente..." e se consagra no art. 37, 

onde são estabelecidos os princípios da administração pública. 

 

Dentre esses princípios inclui-se o da legalidade, que significa que o administrador público, embora detenha o 

poder de administrar recursos públicos, não age segundo a sua própria vontade, mas executa todas as suas 

atividades seguindo as decisões impostas pelos representantes do povo, por meio de lei. Tal princípio deve ser 

interpretado de forma restritiva, posta que a nenhum gestor público é dado o direito de fazer senão o que 

esteja autorizado por lei. Então, o primeiro ensinamento é que, antes de qualquer ato, o gestor público deve 

informar-se sobre o que a sociedade já decidiu sobre o assunto. 

 

Nas finanças públicas, o princípio da legalidade é aplicável em duas dimensões: receita e despesa. A cobrança 

de tributos só poderá ocorrer se houver previsão legal aprovada pelos representantes da sociedade. Por outro 

lado, para aplicação dos recursos arrecadados pelo governo deverão ser observadas as leis que compõem o 

planejamento da despesa pública. 
 

 O PPA, a LDO e a LOA, leis que compõem o planejamento da despesa pública e que, embora tenham, cada 

qual, objetivos e matérias específicas, devem trabalhar de forma integrada entre si, e também com a execução 

financeira e as demais regras e limites fiscais. Assim, a LRF determina que o projeto de LOA guarde 

compatibilidade com o PPA e com a LDO e com as demais normas da LRF, portanto, com todas as regras e 

limites. A geração de despesas, por sua vez, deve ser também compatível com o PPA e com a LDO e ter 

adequação orçamentária e financeira com a LOA. O simples fato de determinada despesa ter previsão 

orçamentária não significa que foram cumpridos limites constitucionais e legais. Contudo, na elaboração do 

PPA, LDO e LOA, bem como na execução financeira, devem ser considerados esses limites, prevendo-se os 

ajustes necessários para o cumprimento das trajetórias caso haja necessidade de enquadramento gradual. Esse 

aspecto é particularmente importante no que se refere aos limites de dívida consolidada, operações de crédito, 

despesas com pessoal, saúde, educação e restos a pagar. 

 

 

11..11    PPLLAANNOO  PPLLUURRIIAANNUUAALL  ––PPPPAA 

 

O PPA é um instrumento de planejamento estratégico das ações do governo para um período de quatro anos, 

identificado com um "plano de governo" que deve espelhar e materializar, de forma bem concreta, as 

promessas do candidato eleito. Sua lógica, embora não seja propriamente a de um planejamento de longo 

prazo, tem um horizonte mais longo que o orçamento. Como se trata de uma peça complexa, não e possível 

iniciar o governo com o PPA já aprovado e, para impedir descontinuidade administrativa, a Constituição 

determina que a vigência do PPA compreenda o segundo ano do mandato até o primeiro ano do mandato do 

sucessor. 
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Segundo o Instituto de Estudos Sócio Econômicos - INESC, os principais objetivos do Plano Plurianual são: 

 

a. Organizar, em programas, as ações e os projetos que resultem em bens e serviços para atender as 

demandas da sociedade; 

b. Estabelecer a relação entre os programas a serem desenvolvidos e a orientação estratégica de governo; 

c. Integrar ações desenvolvidas pela União, pelo Estado e pelo Município; 

d. Estabelecer, quando necessário, a regionalização de metas e gastos governamentais e; 

e. Orientar a alocação de recursos nos orçamentos anuais de forma compatível com as metas e receitas. 

  

  

11..22    LLEEII  DDEE  DDIIRREETTRRIIZZEESS  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAASS  --  LLDDOO    

  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO compreende as metas e prioridades da Administração Pública, 

incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orienta a elaboração da lei 

orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento, na forma estabelecida no § 2º do artigo 165 da Constituição Federal. 

Tem como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de 

investimentos do Poder Público, incluindo, no caso dos Municípios, os poderes Executivo e Legislativo, bem 

como as empresas e autarquias. Sua finalidade é interligar a Lei Orçamentária Anual - LOA com o Plano 

Plurianual, de modo a proporcionar o atendimento das diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública 

anteriormente planejadas. O seu projeto de lei, apresentado na câmara legislativa, não poderá ser rejeitado 

sendo, portanto, obrigatória a sua aprovação.  

 

Com a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), além do disposto na 

Constituição, a LDO passou a dispor sobre: 

 

• Equilíbrio entre receitas e despesas; 

• Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas seguintes hipóteses: 

� 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; ou 

� Enquanto perdurar o excesso de dívida consolidada de ente da Federação que tenha ultrapassado o 

respectivo limite ao final de um quadrimestre. 

• Normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com 

recursos dos orçamentos; 

• Demais condições e exigências para a transferência de recursos as entidades públicas e privadas;  

• Condições para autorizar o município a auxiliar no custeio de despesas próprias dos Estados ou União; 

• Critérios para inicio de novos projetos, após o adequado atendimento dos que estão em andamento; 

• Dispor sobre critérios de Programação Financeira mensal para todo Município e Câmara; 

• Percentual sobre a RCL retida para reserva de contingência; 

• Concessão a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra de renúncia de 

receitas. 
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• Anexo de Metas Fiscais - AMF, 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. No momento da publicação da LDO (e do Anexo de 

Metas Fiscais), o administrador estará assumindo um compromisso público, que deverá ser buscado, 

mesmo que para isso tenha de recorrer à limitação de empenho prevista no artigo 9º da LRF; 

A apuração do resultado primário tem por objetivo avaliar a capacidade dos governos em gerar receitas em 

volume suficiente para pagar suas contas usuais (despesas correntes e investimento), sem que seja 

comprometida a capacidade de administrar a dívida existente. 

O Resultado Primário indica se os níveis de gastos são compatíveis com a arrecadação, ou seja, se as receitas 

não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras. 

O Resultado Nominal indica o volume de recursos que o governo buscou junto ao mercado para financiar suas 

despesas, inclusive os juros da dívida. Trata-se de uma medida que avalia a tendência de crescimento nominal 

da dívida. 

Tendo em vista o cumprimento das metas contidas no Anexo de Metas Fiscais, o artigo 9º  da LRF determina 

que o acompanhamento do desempenho das receitas ocorra a cada bimestre, de forma a manter o 

desempenho das metas estabelecidas. Além disso, somente com a recuperação das receitas ao longo do ano, o 

ente público poderá realizar novos empenhos ou aqueles que foram limitados ou mesmo. O § 2º do artigo 9º 

estabelece que as despesas de caráter obrigatório (constitucionais e legais), as do serviço da dívida e as 

ressalvadas na LDO, não serão objeto de limitações.  

As metas fiscais destacadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO serão apresentada pelo Poder Executivo em 

relatórios quadrimestrais, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro. No caso dos Estados e 

Municípios, a avaliação será feita em audiência pública nas respectivas Casas Legislativas.  

• Anexo de Riscos Fiscais - ARF, onde deverá constar uma provisão para as despesas eventuais e incertas que 

poderão ocorrer ao longo do exercício financeiro, ou seja, serão avaliados os riscos orçamentários e de 

dívidas capazes de afetar as contas públicas, por exemplo: 

� Ações judiciais em trânsito conhecidas pela Administração, 

� Cobrança de fornecedores por serviços prestados cujas despesas não foram empenhadas na época 

oportuna, contrariando a Lei nº 4.320/64, 

� Frustração de arrecadação, 

� Restituição de tributos a maior, 

� Taxas de inflação e de câmbio, 

� Nível de atividade econômica. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias cumpre papel de balanceamento entre a estratégia traçada no início de um 

governo e as reais possibilidades que vão se apresentando ao longo dos anos de implementação do plano 

plurianual. 

Conforme o art. 169, inciso II, parágrafo 1º da Constituição Federal, a LDO também tem como atribuição 

autorizar a concessão de vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, alteração da estrutura de 
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carreira, admissão e contratação de pessoal por qualquer das entidades da administração Pública direta e 

indireta, as despesas as quais deverão ter dotação orçamentária suficiente. 

O Anexo de Prioridades e Metas específica as despesas que terão precedência na alocação recursos no projeto 

e na Lei Orçamentária do exercício subseqüente, bem como em sua execução. 

A LDO, na ausência da Lei Complementar definida no § 9º do artigo 165 da Constituição Federal, assume a 

responsabilidade adicional de preencher as lacunas da legislação e passa a incluir também em seu texto a 

definição da estrutura e da organização dos Orçamentos, assim como normas gerais de gestão orçamentária e 

financeira. 

 

11..33    LLEEII  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  AANNUUAALL  --  LLOOAA  

  

A Lei Orçamentária Anual - LOA compreende a estimativa de todas as receitas e a fixação de todos os gastos 

dos Municípios, Estados ou da União, para o exercício seguinte englobando os orçamentos fiscais, da 

seguridade social e de investimento das estatais, de acordo com a estrutura administrativa do ente. É 

elaborada por iniciativa do chefe do poder executivo devendo a proposta ser enviada ao legislativo para 

aprovação. 

A LOA dispõe sobre a estimativa da receita, a fixação da despesa, a autorização para a abertura de créditos 

suplementares e para a contratação de operações de crédito e contêm a programação orçamentária que 

permite verificar como serão alocados os recursos públicos incluindo os investimentos do PPA priorizados pela 

LDO. Ressalta-se que as receitas e despesas serão apresentadas em valores financeiros sem a necessidade de 

informar as metas para o ano, uma vez que já foram definidas pela LDO. 

 

11..33..11    PPRRIINNCCÍÍPPIIOOSS  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIOOSS  

  

Os Princípios Orçamentários são regras fundamentais que funcionam como norteadoras da prática 

orçamentária. É um conjunto de premissas que devem ser observadas durante cada etapa da elaboração 

orçamentária. 

Um sentido mais rigoroso para esse conceito foi expresso por SANCHES (1997): 

"É um conjunto de proposições orientadoras que balizam os processos e as práticas orçamentárias, com 

vistas a dar-lhe estabilidade e consistência, sobretudo ao que se refere a sua transparência e ao seu controle 

pelo Poder Legislativo e demais instituições da sociedade...". 

São eles: 

• Princípio da Unidade: cada ente da Federação deve ter apenas um orçamento para cada exercício.  

•  Princípio da Universalidade: o orçamento deve abranger todas as receitas e despesas do ente da 

Federação, dividindo-se em: 

I. O orçamento fiscal referente aos Poderes, fundos, órgãos e entidades da administração direta e 

indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público; 
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II. O orçamento de investimento das empresas em que o ente da Federação direta ou indiretamente 

detenha a maioria do capital social com direito a voto e; 

III. O orçamento da seguridade, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 

direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. 

• Princípio do Orçamento Bruto: Todas as receitas e despesas devem aparecer no orçamento em seus 

valores brutos, visando à transparência da gestão fiscal; 

• Princípio da Anualidade: o orçamento deve ser elaborado e autorizado para o período de um ano, 

coincidindo com o exercício financeiro; 

• Princípio da Não-afetação das Receitas: Nenhuma parcela da receita de impostos poderá ser reservada ou 

comprometida para atender determinados gastos, salvo nos casos previstos na Constituição, como a 

repartição de receitas com outros entes da Federação, a vinculação de recursos para a educação e a saúde, 

a prestação de garantias as operações de crédito por antecipação de receita e a prestação de garantia ou 

contra-garantia à União, o pagamento de débitos com a União, e a realização de atividades da 

administração tributária.  O objetivo é garantir a flexibilidade na alocação de recursos para atender as 

despesas de acordo com as prioridades que cada circunstância requer; 

• Princípio da Discriminação ou Especialização: As receitas e as despesas devem aparecer no orçamento 

pelos seus totais, com a discriminação necessária para assegurar a transparência da gestão fiscal são 

vedadas quaisquer deduções; 

• Princípio da Exclusividade: A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da 

despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e 

contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.  O objetivo é 

limitar o conteúdo da LOA, em virtude do curto prazo para sua elaboração, aprovação e vigência, 

impedindo que sejam inseridos e aprovados dispositivos que necessitam de maior tempo para análise; 

• Princípio do Equilíbrio Orçamentário: toda despesa orçamentária será acompanhada da indicação da 

receita orçamentária específica e suficiente para arcar com o seu custeio, ressalvada a abertura de créditos 

extraordinários; 

•  Princípio da Legalidade: a LOA seguirá necessariamente os ritos da aprovação por lei, sendo vedada à 

adoção de medida provisória ou decreto, ressalvada a abertura de créditos extraordinários e; 

•  Princípio da Reserva Legal: A iniciativa para propor os projetos de lei de PPA, LDO e LOA é do Poder 

Executivo.  

 

11..33..22  VVEEDDAAÇÇÕÕEESS  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAAIISS  

 

Conforme artigos 166 e 167 da CF 88 são vedados: 

� Início de programas ou projetos não incluídos na LOA, ou inclusão na LOA de investimentos em ações, cuja 

manutenção não foi prevista e assegurada no PPA e LDO; 

� Despesas ou assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais; 

� Realização de operações de crédito 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; 
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� Abertura de créditos suplementares ou especiais sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 

recursos correspondentes, respeitadas as fontes de recursos correspondentes; 

� Créditos ilimitados; 

� Transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra 

ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa; 

� Abertura de créditos suplementares ou especiais sem indicação da fonte de recursos; 

� Utilização de créditos para cobertura de déficit de empresas, fundações e fundos, sem autorização 

legislativa específica; 

� Instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa; 

� Transferência voluntária de recursos e concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, 

pelos Governos Federal e Estadual e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal 

ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

� Utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais para a realização de despesas distintas do 

pagamento de benefícios do regime geral de previdência social. 

 

11..33..33    VVEEDDAAÇÇÕÕEESS  DDIISSCCIIPPLLIINNAADDAASS  PPEELLAA  LLRRFF  

 

Algumas das vedações Constitucionais já foram disciplinadas pela LRF. Destacando-se a proibição de: 
 

� Consignar, na lei orçamentária, crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada; 

� Gerar despesa sem compatibilidade com a LOA, a LDO e o PPA; e 

�  Destinar recursos públicos para cobrir déficits de pessoas jurídicas ou necessidades de pessoas físicas sem 

autorização de lei específica.  

Ademais, algumas destas vedações são crimes como, por exemplo, o início de programas ou projetos não 

incluídos na lei orçamentária anual, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam 

os créditos orçamentários ou adicionais, e a ordenação de despesa não autorizada por lei. 

  

11..33..44    QQUUAADDRROO  DDEE  DDEETTAALLHHAAMMEENNTTOO  DDAA  DDEESSPPEESSAA  --  QQDDDD  

 

Instrumento que detalha, operacionalmente, os projetos, as atividades e as operações especiais constantes da 

Lei Orçamentária Anual (LOA). Especifica os elementos de despesa e respectivos desdobramentos, sendo 

considerado o ponto de partida para a execução orçamentária. Os empenhos por estimativa, globais e aqueles 

normais cuja competência da despesa inicia-se antes da publicação do QDD não são considerados a posterior. 

 

� Alterações de QDD.  

As alterações dos “QDDs” são destinadas ao reforço de dotações orçamentárias dentro do mesmo 

grupo/modalidade de aplicação e do mesmo projeto/atividade. Tais alterações serão efetivadas através de 
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Decreto dos titulares dos órgãos da administração direta, sendo que as vinculadas encaminharão ao órgão a 

que estão ligadas, as informações necessárias para o mesmo procedimento.  

� Publicação do QDD 

A publicação do QDD é feita através de Decreto no Diário Oficial do Município e deverá obedecer ao prazo 

estipulado no Decreto municipal de abertura do exercício. 

 A competência relacionada à elaboração das diretrizes orçamentárias e da proposta geral do orçamento anual 

e plurianual, com base nos planos e metas governamentais é da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Tecnologia e Gestão – SEPLAG. 

  

11..33..55    CCRRÉÉDDIITTOOSS  AADDIICCIIOONNAAIISS  
 

Uma vez sancionada a LOA, podem ocorrer fatos novos que provocam o surgimento de novas necessidades e 

reduzem ou ampliam as existentes, ou seja, há necessidade de se redimensionar o planejamento anterior, 

definindo novas autorizações para a execução dos programas de trabalho. Essas novas autorizações, que vão 

alterar a lei existente, são conhecidas como créditos adicionais ou mecanismos retificadores do orçamento. 

De acordo com artigo 40 da Lei n° 4.320/64, os créditos adicionais são autorizações de despesas não 

computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. 

Pelo artigo 41 desta mesma lei, pode-se conhecer a classificação dos créditos adicionais, que é a seguinte: 

I. Suplementares, os destinados a reforços de dotação orçamentária; 

II. Especiais, os destinados para as despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica e; 

III. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina 

ou calamidade pública. 

 

Está vedada na Constituição Federal a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 

excedam os créditos orçamentários ou adicionais (artigo 167, item II), bem como a realização de operações de 

crédito que excedam ao montante das despesas de capital, ressalvadas aquelas autorizadas mediante créditos 

suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta 

(artigo 167, item III). 

Pelo artigo 42 da Lei n° 4.320/64, os créditos suplementares e especiais deverão ser autorizados por lei e 

abertos por decreto executivo. Por outro lado, a Constituição Federal no artigo 167 item V, impõe vedação à 

abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos 

correspondentes. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos 

disponíveis para suportar a despesa e será precedida de exposição justificada (artigo 43 da Lei n° 4.320/64). 
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A Constituição Federal, em seu artigo 167 parágrafo terceiro estabelece quanto aos créditos extraordinários, 

que sua abertura somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as 

decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 5°, inciso III dispõe que a lei de orçamento anual deverá conter 

reserva de contingência para atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

Dessa forma, os créditos extraordinários contam com uma fonte de recursos para seu financiamento. 

 

� Fontes de Recursos Disponíveis 

Os principais recursos disponíveis para abertura de créditos suplementares e especiais estão listados no 

parágrafo primeiro do artigo 43 da Lei n° 4.320/64, no artigo 91 do Decreto-Lei n° 200/67 e no parágrafo 

oitavo do artigo 166 da Constituição Federal: 

� O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, entendido como a 

diferença positiva entre o ativo e o passivo financeiro, conjugando-se os saldos dos créditos adicionais 

transferidos (especiais e extraordinários) e as operações de crédito a eles  vinculadas; 

� Somente poderão ser transferidos para o exercício seguinte (reabertos) os créditos especiais e 

extraordinários cuja lei de autorização tenha sido promulgada nos últimos quatro meses do exercício 

anterior. 

� Os provenientes de excesso de arrecadação, entendido como o saldo positivo das diferenças, 

acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se a tendência do 

exercício, devendo ser deduzidos os créditos extraordinários abertos no exercício; 

� A tendência do exercício é uma expressão que se refere aos fatores que poderão interferir no nível de 

arrecadação em algum período de tempo do exercício financeiro, projetando o aumento ou 

diminuição no nível de arrecadação ou mesmo mantendo-o constante. Esse fator deve ser 

considerado na definição do excesso de arrecadação. 

� Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais; 

� O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder 

Executivo realizá-las; 

� A dotação global não especificamente destinada a órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria 

econômica, denominada de reserva de contingência; e 

� Os recursos que ficarem sem despesas correspondentes, em decorrência de veto, emenda ou rejeição 

do projeto de lei orçamentária anual. 
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As últimas Leis Orçamentárias de Salvador tem autorizado o Poder Executivo a abrir créditos adicionais 

suplementares, por intermédio de decreto, observado as seguintes condições: 

I – superávit financeiro, até o limite do total apurado; 

II – excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fonte de recursos, de programas 

especiais, convênios destinados à educação, à saúde, à assistência social e assemelhados, não previstos na 

receita do orçamento, até o limite efetivamente ocorrido, desde que respeitados os objetivos e metas da 

programação aprovada nesta lei; 

III – excesso de arrecadação de recursos ordinários, individualizados por fonte de recursos, até o limite de 

100% efetivamente ocorrido, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada na lei 

orçamentária; 

IV – anulação parcial ou total de dotação, até o limite de 25% de cada orçamento aprovado por esta lei para 

ajustar os custos de atividades e projetos integrantes dos seus orçamentos, desde que respeitados os objetivos 

e metas da programação aprovada na lei orçamentária; 

V – em até 25% de cada orçamento destinado ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e à Administração 

Indireta, para suprir insuficiências de dotações relativas a: 

a.  pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas e demais despesas relacionadas à folha de pagamento, 

durante o exercício, inclusive em consequência de reajustes concedidos e/ou decisão judicial; 

b.  dívida pública, honras de aval, débitos de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida; 

c. despesas à conta de receitas vinculadas ou de recursos próprios de entidades da administração 

descentralizada municipal. 

 

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!  
 

É oportuno lembrar que a autorização para abertura de crédito suplementar poderá, até 

determinada importância, estar contida na própria lei de orçamento, conforme Constituição Federal 

artigo 165, parágrafo oitavo e Lei n° 4.320/64 artigo sétimo, inciso I. 
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11..44    DDIIFFEERREENNÇÇAASS  BBÁÁSSIICCAASS  EENNTTRREE  OO  PPPPAA,,  LLDDOO  EE  LLOOAA  

 

FATOR 

DIFERENCIADOR 

 

PPA 

 

LDO 

 

LOA 

 

 

Objetivos 
principais 

Estabelecer as diretrizes, 
objetivos e metas da 

administração municipal 
(estabelece diretrizes de 

governo). 

Estabelecer as metas e 
prioridades da administração 

municipal e orientar a elaboração 
da LOA (estabelece diretrizes 

para organização e estruturação 
do orçamento anual). 

 

Estimar a receita 
e fixar a despesa 

 

Tempo de 
vigência 

4 anos (definido em função do 
mandato do Chefe do Poder 
Executivo, com um ano de 

lapso temporal). 

12 meses (orientando a execução 
e alteração da LOA) 

1 ano (exercício 
financeiro) 

 

Metas Fiscais e 
Financeiras 

 

As metas fiscais e financeiras 
abrangem o período de 4 

anos. 

As metas fiscais alcançam apenas 
um ano. 

Não estabelece metas 
financeiras. 

As metas fiscais e 
financeiras 
alcançam o 

período de um 
ano. 

Espécies de 
Planejamento 

Representa o planejamento 
estratégico. 

Representa o planejamento 
tático. 

Representa o 
planejamento 
operacional. 
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EEXXEECCUUÇÇÃÃOO    
OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  //  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  

  

  
  

  

  

  
  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A maneira de se conseguir boa reputação reside no esforço  

em se ser aquilo que se deseja parecer" 

Sócrates” 
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22..  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  //  DDEESSCCEENNTTRRAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOOSS  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIOOSS  

  

Por intermédio da elaboração orçamentária estima-se a receita e fixa-se a despesa para um determinado 

exercício. Depois de elaborada, consolidada, aprovada, sancionada e publicada, a LOA permite que os recursos 

nela previstos sejam aplicados com vistas ao alcance dos objetivos e metas definidos na fase de programação. 

A partir daí, começa a fase de execução do orçamento. 

 

A execução orçamentária poderá processar- se mediante descentralização de créditos orçamentários que 
ocorrem quando for efetuada movimentação de parte do orçamento para outras unidades administrativas 
executar a despesa. 
 
 Os créditos orçamentários descentralizado deverão ser empregados obrigatória e integralmente na 
consecução do objeto previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitada fielmente a classificação 
funcional programática e econômica da despesa orçamentária. 
 
Quando a descentralização envolver unidades gestoras de um mesmo órgão tem-se a descentralização interna, 
também chamada provisão. Se ocorrer entre unidades gestoras de órgãos ou entidades de estrutura diferente, 
ter-se-á uma descentralização externa, também denominada de destaque. 
 
 

22..11    EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  //  FFIINNAANNCCEEIIRRAA 

 

 

Pode-se definir a Execução Orçamentária como sendo a utilização dos créditos consignados no orçamento. Já a 

Execução Financeira representa a utilização dos recursos financeiros, visando atender a realização das ações 

orçamentárias atribuídas a cada unidade. A Contabilidade cuida de registrar esses fatos, consolidando e 

demonstrando os resultados nas peças contábeis. 

 

No contexto da técnica orçamentária, os termos Crédito e Recurso têm significados distintos. Crédito designa o 

lado orçamentário, representando a dotação ou autorização de gasto. Já Recurso refere-se ao lado financeiro, 

indicando dinheiro ou saldo financeiro. Neste sentido, diz-se que ambos são faces de uma mesma moeda. 

 

Publicada a LOA e o QDD, bem como a programação orçamentária e financeira, instrumento que busca a 
compatibilização temporal (cronograma) entre a realização da receita e a execução da despesa pública, e 
observadas as normas de execução estabelecidas para o exercício, pode-se iniciar a execução 
orçamentária/financeira. 
 

 

22..11..11    PPRROOGGRRAAMMAAÇÇÃÃOO  DDAA  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  EE  FFIINNAANNCCEEIIRRAA      

 

A lei de responsabilidade fiscal incorporou o entendimento de que, para se garantir que o nível de execução do 

orçamento seja efetivamente ajustado às novas estimativas de arrecadação, além da programação do fluxo de 

caixa deverá ser também objeto de programação a parcela de orçamento que cada órgão poderá 

comprometer. Por conseguinte, a lei determina em seu artigo 8°, que o poder executivo estabeleça a 

programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até trinta dias depois de 

publicados os orçamentos, nos termos dispostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, prosseguindo, no artigo 

9° estabelece que, ao final de cada bimestre, caso novas estimativas indiquem a possibilidade de frustração da 

receita anteriormente prevista, e não comportem o cumprimento da meta de resultado primário, os três 

poderes editarão atos para impor a redução da execução orçamentária mediante limitação do volume da 

despesa a ser empenhada. 
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Esse procedimento é efetivado por meio da elaboração de um Decreto de Programação Financeira do 

Executivo, o qual regulamenta a programação para a realização das ações de governo, ou seja,estabelece a 

forma e o montante dos dispêndios mensais de gastos do poder público. 

A Programação Financeira do Município do exercício de 2012 foi aprovada pelo Decreto nº 22.560 de 26 de 

janeiro de 2012 fazendo constar no seu art. 2º o acompanhamento de que trata o art. 9º da LRF;  

 “Art. 2º A execução da despesa bem como as disposições estabelecidas no Decreto municipal nº 22.547 de 

19 de janeiro de 2012”. 

 A Programação Financeira do Município anual deverá ser desdobrada em programações bimestrais, aprovadas 

por decretos, com a indicação dos projetos e das atividades contemplados, considerando o fluxo da receita 

estimada em cada mês, fazendo constar, portanto, o acompanhamento de que trata o art.9º da LRF: 

 

O cronograma aprovado poderá ser alterado em decorrência de acréscimos pela abertura de créditos 

adicionais em face do cumprimento das metas fiscais estabelecidas, ou, excepcionalmente, no interesse da 

Administração, pela ocorrência de fatos supervenientes.” 

 

A programação anual da execução orçamentária e financeira se encontra instituída na LRF nos seguintes 

termos: 

“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 da execução mensal de desembolso.” 

“Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização de 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 critérios fixados pela Lei de 

diretrizes orçamentárias.” 

 

� PAB 

Conforme determina a LRF, a cada dois meses deverão ser reavaliadas as estimativas de receita e despesa e 

a perspectiva de resultados, realizando-se novos ajustes nos limites de empenho e no cronograma mensal 

de desembolso, se necessário. 

Para atendimento dos dispositivos da LRF, que estabelece o cronograma mensal de desembolso de cada 

órgão/Entidade, o Município de Salvador publica bimestralmente o Plano de Aplicação Bimestral – PAB.                                                                                                                         

 O PAB, aprovado por Decreto, elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda, disciplina a execução da 

despesa especificando os projetos e atividades contempladas e a fonte de recursos correspondente. Os 

Órgãos e Entidades só poderão liquidar suas despesas até o último dia útil do bimestre a que o PAB se 

refere. 

O PAB é elaborado considerando a reavaliação da estimativa da receita e o fluxo de caixa do Município por 

fonte de ingresso dos recursos. 
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RREECCEEIITTAA  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  

  

  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A sabedoria do peregrino consiste não em chegar depressa a seu destino 

mas em apreciar as belezas do caminho.” 

 

(provérbio oriental) 
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33..  RREECCEEIITTAA  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  

 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte I, p. 11, conceitua receita orçamentária da seguinte 

forma: 

 

"São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem 

elemento novo para patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas 

públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja 

finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade." 

 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte I, p. 12, conceitua os ingressos receita extra-

orçamentária da seguinte forma: 

 

 “São recursos financeiros de caráter temporário e não integram a Lei Orçamentária Anual. O Estado é mero 

depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à 

autorização legislativa. Exemplos: Depósitos em caução, Fianças, Operações de Crédito por Antecipação de 

Receita Orçamentária – ARO, Emissão de moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo 

financeiros” 

 

IINNGGRREESSSSOOSS  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  FFIINNAANNCCEEIIRROOSS    

  

  

  

  

33..11    EETTAAPPAASS  DDAA  RREECCEEIITTAA  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  

 

A receita orçamentária possui duas etapas: planejamento e execução. 

A etapa do planejamento compreende a previsão da receita constante na LOA. A etapa referente à execução 

compreende três estágios: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. 
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� Previsão é a estimativa do que se espera arrecadar durante o exercício e que constará na Lei Orçamentária 

Anual. Consiste na organização e no estabelecimento da metodologia de elaboração da estimativa segundo 

parâmetros macroeconômicos definidos. 

O Lançamento tem a finalidade de:  

a) Verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação; 

b) Calcular o montante do tributo devido;  

c) Identificar o sujeito passivo e  

d) Conforme o caso, propor a penalidade cabível. 

� Arrecadação é o momento em que os contribuintes comparecem perante os agentes arrecadadores, 

geralmente por meio de estabelecimentos bancários devidamente credenciados, a fim de liquidarem suas 

obrigações para com o Estado. 

� Recolhimento caracteriza-se pela entrega do produto da arrecadação efetuado pelos agentes 

arrecadadores diretamente ao caixa do Tesouro Nacional, Estadual, Distrital ou Municipal. Só por meio do 

recolhimento, em conta específica, os recursos se tornarão disponíveis para a utilização pelos gestores 

financeiros, em nome do ente federado. 

 

 

33..22  CCOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREECCEEIITTAA  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  

 

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte I, 4º edição, p. 13, conceitua receita 

orçamentária da seguinte forma: 

C O E R AA SS 

Categoria 

Econômica 

Origem  Espécie Rubrica Alínea Sub-alínea 
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Onde: 

1º Nível – A Categoria Econômica - utilizado para mensurar o impacto das decisões do Governo na economia 

nacional (formação de capital, custeio, investimentos etc.). 

1 - Receitas Correntes 

2 - Receitas de Capital 

3 - Receitas Corrente Intraorçamentárias 

4 - Receitas de Capital Intraorçamentárias 

NOTA: De acordo com o § 2o do art. 2 da Portaria Interministerial STN/SOF nº 338, de 26 de abril de 2006, que 
incluiu as classificações “Receitas Correntes Intraorçamentárias” e “Receitas de Capital Intraorçamentárias”, 
essas classificações não constituem novas categorias econômicas de receita, mas apenas especificações das 
Categorias Econômicas “Receita Corrente” e “Receita de Capital”.  
 

2º Nível – O – Origem – Identifica a procedência dos recursos públicos, em relação ao fato gerador dos 

ingressos das receitas (derivada, originária, transferências e outras). É a subdivisão das Categorias Econômicas, 

que tem por objetivo identificar a origem das receitas, no momento em que as mesmas ingressam no 

patrimônio público. No caso das receitas correntes, tal classificação serve para identificar se as receitas são 

compulsórias (tributos e contribuições), provenientes das atividades em que o Estado atua diretamente na 

produção (agropecuárias, industriais ou de prestação de serviços), da exploração do seu próprio patrimônio 

(patrimoniais), se proveniente de transferências destinadas ao atendimento de despesas correntes, ou ainda, 

de outros ingressos. No caso das receitas de capital, distinguem-se as provenientes de operações de crédito, da 

alienação de bens, da amortização dos empréstimos, das transferências destinadas ao atendimento de 

despesas de capital, ou ainda, de outros ingressos de capital. 

� Correntes: 1.1 - Receita Tributária; 1.2 - Receita de Contribuições; 1.3 – Receita Patrimonial; 1.4 - Receita 

Agropecuária; 1.5 - Receita Industrial; 1.6 - Receita de Serviços; 1.7 - Transferências Correntes; 1.9 - Outras 

Receitas Correntes; 

� Capital: 2.1 - Operações de Crédito; 2.2 - Alienação de Bens; 2.3 – Amortização de Empréstimos 

Concedidos; 2.4 - Transferências de Capital; 2.5 - Outras Receitas de Capital. 

 

3° Nível - E - Espécie - É o nível de classificação vinculado à Origem, composto por títulos que permitem 

qualificar com maior detalhe o fato gerador dos ingressos de tais receitas. 

Por exemplo, dentro da Origem Receita Tributária (receita proveniente de tributos), podemos identificar as 

suas espécies, tais como impostos, taxas e contribuições de melhoria (conforme definido na Constituição 

Federal de 1988 e no Código Tributário Nacional), sendo cada uma dessas receitas uma espécie de tributo 

diferente das demais. 

4° Nível - R - Rubrica - É o detalhamento das espécies de receita. A rubrica busca identificar dentro de cada 

espécie de receita uma qualificação mais específica. Agrega determinadas receitas com características próprias 

e semelhantes entre si. 

5° Nível - AA -Alínea - Funciona como uma qualificação da rubrica. Apresenta o nome da receita propriamente 

dita e que recebe o registro pela entrada de recursos financeiros. 
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6° Nível - SS - Subalínea - Constitui o nível mais analítico da receita, o qual recebe o registro de valor, pela 

entrada do recurso financeiro, quando houver necessidade de maior detalhamento da alínea. 

Assim, tomando-se como exemplo a natureza da receita 1113.01.03 – Imposto sobre Produtos Industrializados 

de Automóveis, temos: 

1 - Receitas Correntes (Categoria Econômica) 

1 - Receitas Tributárias (Origem) 

1 - Imposto (Espécie) 

3 - Imposto sobre a Produção e Circulação (Rubrica) 

01 - Imposto sobre Produtos Industrializados (Alínea) 

03 - Imposto sobre Produtos Industrializados de Automóveis (Subalínea) 

 

 

33..33    DDEESSTTIINNAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREECCEEIITTAA  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  

 

A classificação por natureza da receita busca identificar a origem do recurso segundo seu fato gerador. No 

entanto existe a necessidade de classificar a receita conforme a destinação legal dos recursos arrecadados. 

Assim, foi instituído pelo Governo Federal um mecanismo denominado “fontes de recursos”. As fontes de 

recursos constituem-se de determinados agrupamentos de naturezas de receitas, atendendo a uma 

determinada regra de destinação legal, e servem para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias. 

Entende-se por fonte de recurso a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos em uma 

determinada finalidade. É necessário, portanto, individualizar esses recursos de modo a evidenciar sua 

aplicação segundo a determinação legal. 

Dessa forma, ao ingressar no caixa a receita deve ser classificada sob dois aspectos: 

a) Quanto à origem - Natureza da receita - que implica informar a receita arrecadada, como Imposto de 

Renda, PIS/PASEP, COFINS, etc.; 

b) Quanto à Destinação - Destinação da receita - que implica indicar em quê deverão ser utilizados os 

recursos arrecadados, como por exemplo: Saúde, Educação, Previdência e outros. 

Uma receita poderá ter uma ou mais destinações, que é o processo pelo qual os recursos originários de receitas 

orçamentárias públicas são vinculados a uma despesa específica ou a qualquer que seja a aplicação de 

recursos. 

Esse processo demonstra para a sociedade a destinação da receita desde a previsão até o efetivo pagamento 

das despesas constantes dos programas e ações governamentais. Facilita, ainda, a fiscalização por parte do 

legislativo, bem como dos órgãos de controle, do cumprimento das vinculações constitucionais e legais 

previstas. 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional, 4º edição, parte I. 

119, estabelece que a destinação de Receita Orçamentária, para fins de aplicação, é dividida em: 
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a) Destinação Vinculada - é o processo de vinculação de fonte de receita para aplicação nas finalidades 

específicas estabelecidas pela legislação vigente. Exemplo: COFINS; 

b) Destinação Ordinária - é o processo de alocação livre de fonte, parcial ou totalmente, para atender às 

finalidades gerais do ente. Neste caso, diz-se que a destinação não é vinculada e que os recursos podem 

ser utilizados livremente, ou seja, em qualquer finalidade. Exemplo: A parcela dos impostos não 

vinculada pela Constituição. 

A própria Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, por meio do parágrafo único do artigo 8º, preocupou-se ainda 

em garantir que os eventuais saldos de caixa de recursos legalmente vinculados somente sejam utilizados no 

objeto de sua vinculação. 

”Art. 8º - 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." 

Além disso, o artigo 50 da LRF determina que a escrituração contábil das disponibilidades de caixa deverão ser 

obrigatoriamente identificadas e escrituradas de forma individualizada: 

”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;" 

 

 

A fonte de recursos é um mecanismo integrador entre receita e despesa, que consiste em um código de 

destinação de recursos, exercendo dois papéis fundamentais na execução orçamentária. Para receita 

orçamentária, este código indica a destinação de recursos para executar determinadas despesas, e, para a 

despesa, é identificada a origem dos recursos que serão aplicados.  

Ao identificar a receita orçamentária por meio de um código de destinação, garante-se a reserva desse recurso 

para a despesa correspondente, possibilitando o atendimento do Parágrafo único do artigo 8º da LRF e o artigo 

50, inciso I da mesma Lei.  

Em anexo encontra-se a tabela de fonte de receita do município do exercício de 2012, assim como a tabela com 

os códigos das destinações praticadas pelo Município.   

RES UMIND O!  
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DDEESSPPEESSAA  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  
  
  
  
  

  

  

  
  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Não se pode ensinar tudo a alguém, 

 pode-se apenas ajudá-lo a encontrar por si mesmo." 

 

( Galileu Galilei ) 
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 44  ..    DDEESSPPEESSAA  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  

 

A despesa pública corresponde à aplicação de certa quantia, em dinheiro, ou ao reconhecimento de uma dívida 

por parte da autoridade ou agente público competente, dentro de uma autorização legislativa (orçamento) 

visando a uma finalidade de interesse público. 

 

O orçamento público deve ser estruturado segundo critérios classificatórios que apresentem utilidade e 

finalidade e que possam permitir a compreensão das ações do setor público. 

 

A despesa pública, no modelo orçamentário brasileiro, obedece à seguinte classificação: 

 

� Institucional; 

� Funcional; 

� Estrutura Programática. 
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CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

� Compreende o seu desdobramento em unidades orçamentárias correspondentes aos poderes da união, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, neles incluídos os seus fundos, órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público. 

 

� Permite, entre outras finalidades, comparar as dotações e créditos consignados aos diversos órgãos e, 

quando combinada à classificação funcional, permite focalizar a unidade responsável pela execução de 

determinados programas e ações governamentais. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

 

� Constitui-se na mais moderna das classificações orçamentárias; 

 

� Tem por finalidade básica evidenciar as realizações do governo e o resultado final do seu trabalho; 

 

� É um aperfeiçoamento da classificação funcional-programática consagrada no Anexo V da Lei 4.320/64 que 

sofreu consideráveis alterações através da Portaria 042 de 14.04.1999, publicada no DOU de 15.04.99 

 

 

CONCEITOS BÁSICOS – PORTARIA 042/99 

 

• Função – constitui-se no maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor 

público. 

 

• Subfunção – representa uma partida da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do 

setor público; 

 

• Programa – instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos 

pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. 

 

• Projeto – instrumento de programação para alcançar o Objetivo de um programa, envolvendo um conjunto 

de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou 

aperfeiçoamento da ação de governo; 

 

• Atividade – instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 

conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto 

necessário à manutenção da ação de governo. 

 

• Outras Ações – ações que contribuem para consecução do objetivo do programa e não demanda recursos 

do orçamento; 

 

• Operações Especiais – são as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das 

quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços, 

representando, geralmente o detalhamento da função “Encargos Especiais”. 



_________________________________________________________________________________________________________________

44..11    CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTT

 

C L A S S I F I C A Ç Õ E S  O R Ç A M E N T Á R I A S  D A  D E S P E S A

PERGUNTAS RESPOSTAS

Para que serão 
gastos os recursos? 

Por Programas

Em que serão gastos 
os recursos? 

Funcional

Quem é o 
responsável pela 

programação? 

Institucional

Qual a origem dos 
recursos? 

Fonte de 
Recursos

Qual o efeito 
econômico da 

despesa? 

Categoria 
Econômica

Como será realizada 
a despesa? 

Modalidade 
de Aplicação

O que será adquirido 
ou o que será pago? 

Elemento de 
Despesa

 

  

  

44..22    EESSTTRRUUTTUURRAA  DDAA  NNAATTUURREEZZAA  

 

Os arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320/1964, tratam da classificação da despesa orçamentária por categoria 

econômica e elementos. Assim como na receita orçamentária, o art. 8º estabelece que os itens da 

discriminação da despesa orçamentária, mencionados no art. 

decimal, na forma do Anexo IV daquela Lei, atualmente consubstanciados na Portaria Interministerial STN/SOF 

nº 163/2001.  

 

O conjunto de informações que constitui a natureza de despesa orçamentária forma um códi

que agrega a categoria econômica, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento. Essa estrutura deve ser 

observada na execução orçamentária de todas as esferas de governo.

 

O código da natureza de despesa orçamentária é composto por seis d

elemento ou, opcionalmente, por oito, contemplando o desdobramento facultativo do elemento:
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TTÁÁRRIIAA  DDAA  DDEESSPPEESSAA  

C L A S S I F I C A Ç Õ E S  O R Ç A M E N T Á R I A S  D A  D E S P E S A  

RESPOSTAS EX EMP LO 

Por Programas XXX – EDUCAÇÃO PARA TODOS 

Funcional 12- Educação 

361 – Ensino Fundamental 

Institucional X – Executivo 

XX – Secretária Munic. Educação 

XXX – Fundo Munic. Educação 

Fonte de 
Recursos 

01 – Receita de Impostos e Transferências de 
Impostos – Educação – 25%  

19 – Transferências – FUNDEB (aplicação em outras 
despesas de Educação Básica) 

Categoria 
Econômica 

3XXXXX 

Modalidade 
de Aplicação 

XX90XX 

Elemento de 
Despesa 

XXXX30 

  DDAA  DDEESSPPEESSAA  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  

Os arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320/1964, tratam da classificação da despesa orçamentária por categoria 

econômica e elementos. Assim como na receita orçamentária, o art. 8º estabelece que os itens da 

discriminação da despesa orçamentária, mencionados no art. 13 serão identificados por números de código 

decimal, na forma do Anexo IV daquela Lei, atualmente consubstanciados na Portaria Interministerial STN/SOF 

O conjunto de informações que constitui a natureza de despesa orçamentária forma um códi

que agrega a categoria econômica, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento. Essa estrutura deve ser 

observada na execução orçamentária de todas as esferas de governo. 

O código da natureza de despesa orçamentária é composto por seis dígitos, desdobrado até o nível de 

elemento ou, opcionalmente, por oito, contemplando o desdobramento facultativo do elemento:

 

BAS E 
LEGAL 

PPA 

Portaria 
42/99 

Lei e 
Regimento 

FUNDEB (aplicação em outras 

Res. 
1268/08 – 

TCM 

Portaria 
163/01 

Portaria 
163/01 

Portaria 
163/01 

Os arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320/1964, tratam da classificação da despesa orçamentária por categoria 

econômica e elementos. Assim como na receita orçamentária, o art. 8º estabelece que os itens da 

13 serão identificados por números de código 

decimal, na forma do Anexo IV daquela Lei, atualmente consubstanciados na Portaria Interministerial STN/SOF 

O conjunto de informações que constitui a natureza de despesa orçamentária forma um código estruturado 

que agrega a categoria econômica, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento. Essa estrutura deve ser 

ígitos, desdobrado até o nível de 

elemento ou, opcionalmente, por oito, contemplando o desdobramento facultativo do elemento: 
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A classificação da Reserva de Contingência bem como a Reserva do Regime Próprio de Previdência Social, 

quanto à natureza da despesa orçamentária, serão identificadas com o código “9.9.99.99”, conforme 

estabelece o parágrafo único do art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001. 

 

  

44..22..11    CCAATTEEGGOORRIIAA  EECCOONNÔÔMMIICCAA  
 

A despesa, assim como a receita, é classificada em duas categorias econômicas, com os seguintes códigos: 

• 3 - Despesas Correntes  

• 4 - Despesas de Capital 

� Despesas Correntes: Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, 

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. 

� Despesas de Capital: Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, 

para a formação ou aquisição de um bem de capital. 

 

 

44..22..22    GGRRUUPPOO  DDEE  NNAATTUURREEZZAA  DDAA  DDEESSPPEESSAA  --  GGNNDD  
 

É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme 

discriminado a seguir: 

 

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 

 

44..22..33    MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  
 

A modalidade de aplicação tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou 

entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas 

entidades. Indica se os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito ou mediante 

transferência para entidades públicas ou privadas. A modalidade também permite a eliminação de dupla 

contagem no orçamento. 

 

Observa-se que o termo “transferências”, utilizado nos artigos 16 e 21 da Lei nº 4.320/1964, compreende as 

subvenções, auxílios e contribuições que atualmente são identificados em nível de elementos na classificação 

da natureza da despesa. Não se confundem com as transferências de recursos financeiros, representadas pelas 

modalidades de aplicação, e são registradas na modalidade de aplicação constante da seguinte codificação 

atual: 
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20  Transferências à União 

22  Execução Orçamentária Delegada à União 

30  Transferências a Estados e ao Distrito Federal 

31  Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo 

32  Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal 

40  Transferências a Municípios 

41  Transferências a Municípios - Fundo a Fundo 

42  Execução Orçamentária Delegada a Municípios 

50  Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 

60  Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 

70  Transferências a Instituições Multigovernamentais 

71  Transferências a Consórcios Públicos 

72  Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos 

80  Transferências ao Exterior 

90  Aplicações Diretas 

91  Aplicação Direta decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

 93  Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe. 

94  Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe. 

99 A Definir 

  

44..22..44    EELLEEMMEENNTTOO  DDEE  DDEESSPPEESSAA  

Tem por finalidade identificar os objetos de gasto tais como: despesa com pessoal, material, serviços e outros 

meios de que se serve a Administração pública para a consecução de seus fins. A Controladoria Geral do 

Município  - CGM  identifica a classificação orçamentária do gasto a ser realizado, no momento da solicitação 

da despesa,  com base no estabelecido no  Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, da Secretaria 

do Tesouro Nacional. 

Visando uniformizar entendimento quanto a classificação das despesas nos elementos de despesas: (30) - 

Material de Consumo, (36) - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, (39) – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica e (52) – Equipamentos e Material Permanente,  foi expedida pela Secretaria do Tesouro 

Nacional  a Portaria 448/02  que divulga o detalhamento das naturezas de despesas no elementos citados. A 

Controladoria ao analisar a tela de solicitação de despesa, através do SGF, aprova a classificação orçamentária 

dessas despesas de acordo com o estabelecido no citado normativo.  

A Portaria da STN  448/02 está disponível no endereço eletrônico:  

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Port_448_2002.pdf 
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44..22..55    SSUUBBEELLEEMMEENNTTOO  DDAA  DDEESSPPEESSAA  

Constitui-se em desdobramento do elemento de despesa para seu maior detalhamento em consonância com a 

Resolução TCM 1293/10. A tabela de subelemento de Salvador está de acordo com o estabelecido pelo TCM, 

acrescida de outros desdobramentos dos elementos de despesa a fim de atender as peculiaridades das 

despesas do Município, e encontra-se disponível no Sistema de Gestão Fiscal – SGF.  

  

44..22..66    CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  SSEEGGUUNNDDOO  AA  OORRIIGGEEMM  DDAA  FFOONNTTEE  DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS  

Esta classificação identifica a procedência da receita a ser aplicada no comprometimento da despesa.  

Vimos que o mesmo código utilizado para controle das destinações da receita orçamentária também é utilizado 

na despesa, para controle das fontes financiadoras da despesa orçamentária. A codificação utilizada para 

controle das fontes de recursos é aquele definida na Resolução nº 1268/08 do Tribunal de Contas do Município 

utilizada para controle das destinações de recursos da receita 

O controle das disponibilidades financeiras por fonte de recursos deve ser feito desde a elaboração do 

orçamento, até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos 

orçamentários. Ao se fixar a despesa orçamentária deve-se incluir na sua classificação a fonte de recursos que 

irá financiá-la, juntamente com a natureza da despesa orçamentária, função, subfunção, programa e outras 

classificações necessárias para estabelecer uma interligação entre um determinado gasto com o recurso que irá 

financiá-lo. 

  

44..33    GGEERRAAÇÇÃÃOO  //  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAA  DDEESSPPEESSAA 

A Constituição Federal de 1988, a Lei n° 4.320/1964, a Lei n° 8.666/1993 (Lei das Licitações) e a Lei 

Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), mais especificamente nos artigos 16 e 17, 

constituem o que se pode chamar de "ordenamento orçamentário e financeiro" do setor público brasileiro. 

Esse ordenamento é necessário para que haja uma separação muito clara entre o que é público e o que é 

privado. Quando um cidadão gasta seu próprio dinheiro, é conveniente que planeje como irá fazê-lo, mas em 

caso de mau uso dos recursos, tenderá a prejudicar somente a si próprio. Com o dinheiro público, o prejuízo 

recai sobre toda a sociedade, por isso a legislação estabelece todo o ordenamento a ser cumprido. 

O "ordenamento orçamentário e financeiro" não se restringe à existência de um ordenamento jurídico, com, 

requisitos que precisam ser atendidos. Refere-se também a uma seqüência específica, predeterminada e 

ordenada de requisitos. O § 4° do artigo 16 da LRF, por exemplo, estabelece que a "declaração do ordenador 

de despesa" e o impacto orçamentário financeiro são condições prévias para empenho e licitação de serviços, 

fornecimento de bens ou execução de obras e desapropriação de imóveis urbanos. Assim, a ordem dos 

procedimentos não é mero detalhe formal. 
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PPA ���� LDO ���� LOA 

↓ 

PROGRAMACÃO FINANCEIRA 

↓ 

DECLARACÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 

(+ IMPACTO ORCAMENTÁRIO E FINANCEIRO, + COMPENSACÃO, SE NECESSÁRIO - ARTIGO 17) 

↓ 

             RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA����LICITAÇÃO 

↓ 

               ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA����EMPENHO ���� CONTRATO 

↓ 

                                                                                        LIQUIDAÇÃO���� RETENÇÃO TRIBUTÁRIA 

↓ 

         VALIDAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO    ���� PAGAMENTO ���� RECOLHIMENTO 

 
 

� Primeiro passo: a despesa deve fazer parte de um programa do PPA e não pode contrariar nenhuma das 

disposições da LOA, além de estar de acordo com suas diretrizes, objetivos e prioridades, incluindo os Anexos 

da LOA, que também devem ser respeitados. Cabe verificar se aquela despesa está autorizada pelo Orçamento 

ou por seus créditos adicionais. Isso quer dizer que deve haver no Orçamento uma dotação suficiente, no caso 

de uma despesa específica. Se a despesa for abrangida por um credito genérico, então, a soma de todas as 

despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, não deve ultrapassar a dotação prevista para aquele 

programa de trabalho naquele exercício. É como se, a cada despesa, o ordenador fizesse o controle do "saldo 

orçamentário", exatamente como se faz no controle da conta bancária particular, anotando no canhoto do 

talão de cheques, Assim, evita-se que a soma das despesas supere a autorização orçamentária. Lembre-se que 

um dos princípios do Orçamento é o da universalidade: nenhuma despesa pode ser realizada fora do 

Orçamento. 

 

� Segundo passo: depois de aprovado e publicado o Orçamento, deve ser elaborada programação financeira 

e orçamentária, que é o planejamento da própria execução naquele exercício, em função da previsão de 

receitas. O órgão central de programação financeira faz seu planejamento em valores globais, mas os órgãos 

setoriais devem planejar a execução no âmbito de cada unidade administrativa, inclusive suas unidades 

supervisionadas, abrangendo também as receitas próprias. 

 

� Terceiro passo: é importante que previamente a assunção de compromissos entre as partes (fornecedor e 

governo), toda despesa seja acompanhada de "declaração do ordenador de despesa" de que todos os 

requisitos foram respeitados. Além disso, de acordo com o artigo 16 da LRF, toda criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa deverá estar acompanhada de 

uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entram em vigor e nos dois seguintes. 

E, de acordo com o artigo 17 desta mesma legislação, se a despesa for obrigatória, de duração continuada, 

deve-se indicar o mecanismo de compensação. 

 

A LRF estabelece condicionantes para a "geração da despesa", definida como a criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, nos seguintes termos: 
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Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de 

despesa ou assunção de obrigação que não atendam ao 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. 

§ 1° - 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 previstas nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas 

disposições. 

§ 2º - A estimativa de que trata a inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de 

cálculo utilizado. 

§ 3º - Ressalva-se do disposto neste artigo à despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a 

lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 4°- 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 a § 3° do art. 182 da Constituição" 

 

� Quarto passo: a reserva de dotação orçamentária para abertura dos procedimentos licitatórios, qualquer 

que seja a sua modalidade tornou-se obrigatória após a publicação do Decreto Municipal nº 22.542, de 04 de 

janeiro de 2012, que dispõe sobre os procedimentos para a abertura do Exercício Financeiro de 2012, 

estabelece limitação das despesas no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, que  

no seu art. 6º determina: 

Art. 6º As unidades financeiras dos órgãos e entidades da Administração Pública devem programar, 

previamente, através do Sistema de Gestão Fiscal – SGF, reserva de dotação orçamentária para abertura 

dos procedimentos licitatórios, qualquer que seja a sua modalidade, para os casos de contratação direta, 

mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, para a formalização de convênios e para outras situações 

que gerem despesa. 

§1º Entende-se por reserva de dotação a rotina destinada a bloquear a dotação orçamentária com vistas a 

garantir a anterioridade do empenho e os recursos orçamentários para a despesa que se pretende executar. 

§2º Somente será admitido o desbloqueio da dotação orçamentária se for apresentada justificativa legal 

por parte da autoridade competente. 
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� Quinto passo: deve-se verificar se a despesa deve ser licitada. Neste sentido, convém observar todas as 

determinações da Lei n° 8.666/1993, em particular, as condições de inexigibilidade e dispensa de licitação. 

Observe, no entanto, que todos os passos até aqui apresentados são pré-requisitos de licitação. Somente                 

se pode licitar após a certeza de que se trata de uma despesa autorizada, Por essa razão, a "declaração                        

do ordenador de despesa" deve constar do processo licitatório, A Lei n° 8.666/1993 menciona, no seu                  

artigo 7°, § 2°: 

“As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de 

obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 

cronograma; 

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata 

o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso." 

E mais adiante, no artigo 14: 

"Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 

orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver lhe dado 

causa". 

Se houve licitação, ou mesmo nos casos de inexigibilidade ou dispensa, formaliza-se também a obrigação de 

despesa através de um contrato administrativo. Nesse sentido, observa-se novamente a exigência de condições 

prévias quando o artigo 55, inciso V, da Lei n° 8.666/1993 exige que conste dos contratos "o crédito pelo qual 

correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica". 

 

 

 

Quando se tratar de dispensa e inexigibilidade de licitação deve o ordenador de despesa observar ainda regra 

formalizada no art. 27 do Decreto 22.542/2012, a saber: 

Art. 27 - As situações de dispensa elencadas nos incisos IV, VII, XII, XIII e XX do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e as 

de inexigibilidade de licitação devem ser submetidas à apreciação da Representação da Procuradoria Geral 

do Município nas Secretarias e, no caso das entidades da Administração Pública Indireta, à assessoria 

jurídica correspondente, com posterior encaminhamento, em ambos os casos, ao Procurador Geral do 

Município, com a antecedência capaz de permitir a realização do procedimento licitatório caso se entenda 

não se encontrar configurada a situação de dispensa ou de inexigibilidade. 

 Parágrafo único. As demais situações de dispensa de licitação previstas no art. 24 e aquelas previstas no 

art. 17, ambos da Lei nº 8.666/93, devem ser submetidas à apreciação da Representação da Procuradoria 

Geral do Município nas Secretarias, no caso da Administração Pública, e à Assessoria Jurídica, no caso da 

Administração Pública Indireta. 

 

• Sexto passo: A solicitação de despesa é um registro prévio do empenho para análise da conformidade da 

despesa solicitada de acordo com a Lei Orçamentária Anual, Lei nº 4.320/1964 e demais normas legais 

vigentes. É feita, através do SGF, pelos órgãos e entidades cabendo a Controladoria analisar a tela de 

solicitação de despesa. A Nota de Empenho (NE) para o Órgão solicitador da despesa só será emitida se a 

IMPORTANTE!  
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solicitação de despesa for aprovada pela CGM. Os procedimentos para solicitação de despesa estão detalhados 

na INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 06 DE 28/06/2011. 

 

• Sétimo passo: Emissão da nota de empenho, ato administrativo que implica a reserva de parcela do 
orçamento para a execução da despesa específica. Representa a garantia do governo ao fornecedor, de que a 
despesa conta com dotação orçamentária suficiente ao atendimento do compromisso;  
 

� Oitavo passo: Assinatura de contrato, ato formal que implica a efetiva assunção de compromisso entre as 

partes envolvidas na realização da despesa - governo e fornecedor. Somente pode ser realizado após a emissão 

do empenho respectivo; 

 

� Nono passo: Produção e entrega dos bens ou serviços, pelas partes contratadas, que pode ocorrer muitas 

vezes em prazo que se estende para além do exercício correspondente, situação em que a despesa 

correspondente será inscrita, ao final do exercício, em restos a pagar; 
 

� Décimo passo: Liquidação da despesa, ato administrativo que implica o reconhecimento formal de que o 

fornecedor entregou o produto em conformidade com as especificações constantes do contrato. Por esse 

registro, a despesa é lançada na contabilidade (concretiza-se a fase final da execução orçamentária) e, quando 

não paga de imediato, terá seu valor lançado em conta de passivo. 
 

� Décimo primeiro passo: Validação da liquidação, análise e verificação documental, de acordo com as 

normas legais vigentes, dos processos de pagamento liquidados pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal. Todos os processos de pagamento do município são analisados pelo Setor de Análise da 

Execução da Despesa da Controladoria. Após verificação da conformidade da documentação exigida na 

legislação vigente, são validados no Sistema de Gestão Fiscal – SGF ficando, a partir da validação, 

disponibilizados para pagamento pela Secretaria Municipal da Fazenda quando se tratar da fonte tesouro e 

pelos órgãos e entidades quando se tratar de fonte própria.   
 

� Décimo segundo  passo: Retenção de tributos, nos casos em que a legislação define o órgão público como 

substituto tributário na operação. Nos casos da despesa de pessoal, há também retenções (consignações em 

folha) autorizadas pelos beneficiários.  

 

� Décimo terceiro passo: Efetivação do pagamento ao beneficiário e recolhimento dos valores retidos - 

tributos e consignações (concretiza-se a execução financeira). A fase de pagamento se submete, a uma 

programação de fluxo de caixa, devendo ser efetuada pela Secretaria Municipal da Fazenda quando se tratar 

da fonte tesouro e pelos órgãos e entidades quando se tratar de fonte própria. 

É importante ressaltar que, dentre as diversas etapas mencionadas, a Lei n° 4.320/1964 menciona tacitamente 

apenas o empenho, a liquidação e o pagamento. 
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• DECRETO Nº 22.542 DE 04/01/2012 

Dispõe sobre os procedimentos para a abertura do Exercício Financeiro de 2012, estabelece limitação das 

despesas no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal e dá outras providências. 

 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 06 DE 28/06/2011  

Dispõe sobre a sistemática a ser adotada para emissão de empenho de despesa nos órgãos/entidades que 

integram a administração direta e indireta da Prefeitura Municipal do Salvador. 

 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01 DE 28/06/2011. 

Dispõe sobre procedimentos a serem observados na liquidação da despesa e relaciona a documentação 

necessária para elaboração de processo de pagamento. 

 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01 DE 19/05/2009 

Disciplina procedimentos para validação da liquidação das despesas dos processos de pagamento efetuada 

pelos órgãos e entidades da administração direta e Indireta da Prefeitura Municipal do Salvador. 

 

• Cartilha sobre o atesto de serviços, obras e compras e sobre a liquidação da despesa. 

 

• Cartilha sobre a elaboração de processos de pagamentos de despesas  

 

Os Normativos citados, estão incluídos no Manual de Normas e Procedimentos do Sistema Integrados de 

Controle Interno / módulo Execução Orçamentária e Financeira no endereço eletrônico: 

http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/index.php/cgm 

  

   

AATTEENNÇÇÃÃOO!!!!!!  

A Controladoria Geral do Município – CGM publicou os Normativos abaixo relacionados que 

disciplinam os procedimentos da execução orçamentária da despesa no âmbito do Município. 

 



Manual de Execução Orçamentária 
 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Controladoria Geral do Município - CGM 

 

 

  
  
  

  

LLIIMMIITTEESS  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAAIISS  
  
  
  
  

  

  

  

  
  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Só aqueles que têm paciência para fazer coisas simples com perfeição 

 é que irão adquirir habilidade para fazer coisas difíceis com facilidade.” 

                                        

(Johann Christoph Von Schiller)” 
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55..    LLIIMMIITTEESS  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAAIISS  
 

A Constituição Federal determina que os municípios estão obrigados a cumprir limites com despesa de pessoal, 

com endividamento, devendo ainda,  aplicar 25% das receitas resultantes de impostos, inclusive as de 

transferências, com o desenvolvimento do ensino e 15% dessa mesma receitas, em ações voltadas para área de 

saúde. 

  Além da observância dos limites acima citados o Chefe do Poder Executivo Municipal é o responsável pelo 

repasse de recursos à Câmara Municipal nos termos do § 2º do artigo 29-A da Constituição Federal. 

 

55..11    DDOO  LLIIMMIITTEE  DDEE  GGAASSTTOOSS  CCOOMM  SSAAÚÚDDEE  

Segundo a Constituição Federal no seu artigo 198, § 2º, inciso III, os municípios têm de aplicar em ações e 

serviços públicos de saúde recursos, anualmente, pelo menos, 15% do produto da arrecadação dos impostos a 

que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b  e § 3º a saber: 

Art. 156 da C.F.: 

� IPTU, inclusive multa e juros de mora; 

� ITIV; 

� ISSQN. 

Art. 158 da C.F.: 

� O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente 

na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas autarquias e pelas fundações que 

instituírem e mantiverem; 

� 50% (Cinqüenta por cento) do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade 

territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a 

que se refere o art. 153, § 4°, III (IPTR quando fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, 

na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renuncia 

fiscal); 

� 50% (Cinqüenta por cento) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de 

veículos automotores licenciados em seus territórios; 

� 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas 

a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 

e de comunicação. 

Art. 159, Inciso  I, alínea b e § 3° da C.F.: 

� Fundo de Participação dos Municípios oriundos da União; 

� Fundo de Participação dos Municípios oriundos do Estado da Bahia. 
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55..11..11  DDAASS  AAÇÇÕÕEESS  EE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

A Constituição Federal exige a edição de Lei Complementar para disciplinar as questões relativas às despesas 

que devem ser consideradas no cumprimento do limite de gasto com saúde, inclusive definindo o conceito de 

“ações e serviços de saúde”. Na ausência da publicação da LC o Conselho Nacional de Saúde – CNS –, editou a 

Resolução nº 322, de 8 de maio de 2003, aprovando diretrizes para a matéria em questão, especialmente 

quanto aquelas despesas que podem ou não ser consideradas para fins de atingimento dos percentuais 

exigidos na Constituição Federal. Seguindo esta linha, diversos outros entes da federação editaram normas 

regulando tal matéria seguindo as diretrizes emanadas da resolução do CNS, notadamente no que tange ao 

que se deve considerar ou não como despesas em serviços de saúde. Assim, coube ao Tribunal de Contas dos 

Municípios da Bahia a edição da Resolução 1.277/08, que nos artigos 3º, 4º e 5º regula a aludida matéria em 

face da ausência de lei complementar.  

 

55..11..22  DDAA  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  EEMM  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  SSAAÚÚDDEE    

Segundo a Resolução nº 1.277/08 do TCM no seus arts. 11 e 12 serão consideradas como despesas aplicadas 

em serviços de saúde aquelas que em até 31 de dezembro de cada exercício estiverem efetivamente pagas e 

liquidadas, inscritas em restos a pagar, desde que respaldadas em correspondente saldo financeiro devendo 

ainda, a despesa estar identificada por fonte de aplicação. 

“Art. 11 - Para efeito da apuração do valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde, serão 

consideradas pelo TCM as despesas efetivamente pagas e liquidadas até 31 de dezembro de cada exercício, 

inscritas em restos a pagar, desde que respaldadas em correspondente saldo financeiro. 

§ 1º - As despesas liquidadas a que se refere o caput deste artigo deverão ser pagas com recursos 

provenientes da conta de que trata o inciso III do art. 8º desta Resolução. 

§ 2º - Os recursos provenientes do cancelamento de restos a pagar, inscritos na forma deste artigo, deverão 

ser, necessariamente, aplicados em ações e serviços de saúde até o término do exercício seguinte ao do 

cancelamento dos respectivos restos a pagar, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício 

correspondente. 

Art. 12 - Na execução orçamentária, a despesa deverá estar identificada por fonte de aplicação, conforme 

estabelecido na Resolução TCM nº 1268/08, evidenciando a conta bancária utilizada para o seu 

pagamento.” 

 

55..11..33  BBAASSEE  DDEE  CCAALLCCUULLOO  PPAARRAA  DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS  MMÍÍNNIIMMOOSS  AA  SSEERREEMM  AAPPLLIICCAADDOOSS  EEMM  

SSAAÚÚDDEE  

(Segundo Resolução 322, de 08 de maio 2003) 

Base de Cálculo Municipal 

• Total das receitas de impostos municipais: 

 ISS, IPTU, ITBI 

• (+) Receitas de transferências da União: 

 Quota-Parte do FPM 

 Quota-Parte do ITR 
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 Quota-Parte da Lei Complementar n º 87/96 (Lei Kandir) 

• (+) Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 

• (+) Receitas de transferências do Estado: 

 Quota-Parte do ICMS 

 Quota-Parte do IPVA 

 Quota-Parte do IPI – Exportação 

• (+) Outras Receitas Correntes: 

 Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos, Multas, Juros de Mora e Correção Monetária 

 

 

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS 15% EM SAÚDE 

(Segundo metodologia de cálculo da Secretaria do Tesouro Nacional) 

 

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 

Receitas de Impostos  

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais  

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS  

15% DO TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS  

Despesas Liquidadas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Fundo Municipal de Saúde   

SMES - Fonte 14  

SMES - Fonte 07   

(-) Cancelamento, no exercício, dos Restos a Pagar das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de 
Saúde 

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE  

% APLICADO EM SAÚDE  
 

Fonte: Dem. da Rec. Analítica e Dem. da Execução da Despesa - SMS, extraído do SGF.  

  

  

55..11..44    DDEEMMOOSSTTRRAATTIIVVOO  DDAA  DDEESSPPEESSAA  CCOOMM  SSAAÚÚDDEE  

  

O art.52 da LRF determina que o Poder público elabore Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. 

O Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Saúde (em anexo) é parte 

integrante do RREO.  

O RREO constitui em instrumento de acompanhamento das atividades financeiras e de gestão do município e é 

elaborado, bimestralmente, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, Volume II, 3º edição, 

da Secretaria do Tesouro Nacional. 

O Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Saúde do município de Salvador 

está disponível no Portal de Transparência de Salvador no endereço eletrônico:  

http://transparencia.sefaz.salvador.ba.gov.br 
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55..22    DDOO  LLIIMMIITTEE  DDEE  GGAASSTTOOSS  CCOOMM  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

 

Para garantir o padrão mínimo nacional do ensino público, o artigo 212 da Constituição obriga a união a aplicar 

em manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE dezoito por cento (18%) e os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios vinte e cinco por cento (25%) da receita líquida dos impostos. Nas esferas estaduais e 

municipais, a receita dos impostos deve ser somada as transferências constitucionais decorrentes da repartição 

de receita dos impostos previstas nos artigos 153, § 5°, 157, 158 e 159, deduzida, tão-somente, a parcela de 

imposto transferida aos entes das demais esferas a titulo de repartição de receita (na União e nos Estados). 

Esta vinculação constitucional existe independentemente da chamada “política de fundos”, representada 

atualmente pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB. Os recursos que compõem este Fundo formam parte daquela vinculação, 

mas não desobrigam os entes federados de seu cumprimento. Por isso, mesmo a receita não vinculada ao 

FUNDEB deve ser aplicada obrigatoriamente em manutenção e desenvolvimento do ensino público 

 

55..22..11    FFUUNNDDEEBB  

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo 

Decreto nº 6.253/20071, em substituição ao Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. Trata-se de fundo especial, 

de natureza contábil e de âmbito estadual (um Fundo por Estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete 

Fundos), formado por parcela financeira de recursos federais e por recursos provenientes dos impostos e das 

transferências dos Estados,Distrito Federal e Municípios vinculados à educação por força do disposto no art. 

212 da Constituição Federal. Independentemente da fonte de origem, todo o recurso gerado é redistribuído 

para aplicação exclusiva na educação básica. 

O FUNDEB foi criado como mecanismo de ampla redistribuição de recursos vinculados à educação no país com 

base no número de alunos matriculados, concorrendo, dessa forma, para a ampliação do atendimento e a 

melhoria qualitativa do ensino oferecido. 

� ORIGEM DOS RECURSOS 

O percentual de contribuição dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a formação do Fundo é de 20%, 

calculado sobre as seguintes fontes de impostos e de transferências constitucionais: 

� Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 

� Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços (ICMS); 

� Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp); 

� Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e doações de quaisquer bens ou direitos (ITCMD); 

� Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 

� Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (cota-parte dos Municípios) (ITRm); 

� recursos relativos à desoneração de exportações de que trata a LC nº 87/96; 
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� arrecadação de imposto que a União eventualmente instituir no exercício de sua competência 

� (cotas-partes dos Estados, Distrito Federal e Municípios); 

� receita da dívida ativa tributária, juros e multas relativas aos impostos acima relacionados. 

Além desses recursos, originários dos entes estaduais e municipais, recursos federais também integram a 

composição do FUNDEB, a título de complementação financeira, com o objetivo de assegurar o valor 

mínimo nacional por aluno/ano a cada Estado ou Distrito Federal, em que este limite mínimo não for 

alcançado com os recursos dos próprios governos. 

� UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS  

Os recursos do FUNDEB devem ser empregados exclusivamente em ações de manutenção e de 

desenvolvimento da educação básica pública, particularmente na valorização do magistério, devendo ser 

subdivididos para aplicação, da seguinte forma: 

� Parcela mínima de 60% do FUNDEB 

� Calculada sobre o montante anual dos recursos creditados na conta no exercício, a parcela mínima 

de 60% do Fundo deve ser destinada à remuneração dos profissionais do magistério em efetivo 

exercício na educação básica pública, com vínculo contratual em caráter permanente ou temporário 

com o Estado, Distrito Federal ou Município, regido tanto por regime jurídico específico do ente 

governamental contratante quanto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

� Parcela de até 40% do Fundo 

� Cumprida a exigência mínima relacionada à garantia de 60% para remuneração do magistério, os 

recursos restantes (de até 40% do total) devem ser direcionados 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). 

  

55..22..22    DDAASS  AAÇÇÕÕEESS  EE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

 

As despesas consideradas para fins de apuração de MDE foram explicitamente definidas pelo artigo 70 da 

LDB, assim como as que não podem ser consideradas para fins de mínimo (artigo 71). Também, o Tribunal 

de Contas dos Municípios da Bahia publicou a Resolução 1.276/08, que nos artigos 4º e 5º regula a aludida 

matéria.  

  

55..22..33    DDAA  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  DDEESSPPEESSAASS  CCOOMM  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

 

A Resolução do TCM nº 1276/08  disciplina nos seus arts. 23 a 25: 

“Art. 23 - Para efeito da apuração do valor aplicado na manutenção e desenvolvimento da educação básica 

pública serão consideradas as despesas pagas e liquidadas até 31 de dezembro de cada exercício, inscritas 

em restos a pagar, desde que respaldadas em correspondente saldo financeiro. 
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§ 1º - As despesas liquidadas a que se refere o caput deste artigo deverão ser pagas com recursos 

provenientes: 

I - da conta única e específica do MDE; 

II – da conta bancária, única e específica do FUNDEB. 

§ 2º - Os recursos provenientes do cancelamento de restos a pagar, inscritos na forma deste artigo, deverão 

ser necessariamente aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública até o término 

do exercício seguinte ao do cancelamento dos respectivos restos a pagar, sem prejuízo do percentual 

mínimo a ser aplicado no exercício correspondente. 

Art. 24 - As folhas de pagamento do pessoal vinculado à área educacional deverão ser elaboradas 

separadamente, distinguindo-se os profissionais do magistério dos profissionais do setor administrativo, 

discriminando-se o nome, CPF, cargo e função, regime de trabalho, data de ingresso, jornada de trabalho, 

nível, classe e lotação por unidade escolar. 

Art. 25 - As retenções efetuadas a título de ISS e IRRF sobre despesas realizadas na aplicação dos recursos 

das contas referidas no art. 23, § 1º, I e II, desta  norma, não incorporarão os valores do MDE e FUNDEB, 

devendo ser recolhidas ao Tesouro Municipal.” 

 

55..22..44    AA  RREECCEEIITTAA  DDEE  IIMMPPOOSSTTOOSS  VVIINNCCUULLAADDAASS  ÀÀ  MMDDEE  
 

As receitas municipais consideradas na base de cálculo do mínimo da educação estão detalhadas no SIOPE com 

os seguintes desdobramentos: 

 

RECEITAS DE IMPOSTOS 

� Total das receitas de impostos municipais: 

ISS, IPTU, ITBI 

� (+) Receitas de transferências da União: 

Quota-Parte do FPM 

Quota-Parte do ITR 

Quota-Parte do IOF - OURO 

� (+) Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 

� (+) Receitas de transferências do Estado: 

Quota-Parte do ICMS 

Quota-Parte do IPVA 

Quota-Parte do IPI – Exportação 

ICMS – Desoneração – L.C. nº 87/1996 

� (+) Outras Receitas Correntes: 

Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos, Multas, Juros de Mora e Correção Monetária 
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DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS 25% EM EDUCAÇÃO 
 

(Segundo metodologia de cálculo da Secretaria do Tesouro Nacional) 
 

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS  

Receitas de Impostos  

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais  

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS  

25% DO TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS  
 

Despesas Liquidadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e pelo 
Fundo Municipal de Educação  
 

 

(+) SECULT - Fonte 001   

(+) SECULT - Fonte 007  
(+) SECULT - Fonte 018 e 019 

 
 

(-) Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB 
  

(-) Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no Exercício 
  

(-) Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de  
Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 

 

(-) Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB 
 

(-) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  
  

TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  

    % APLICADO EM EDUCAÇÃO  

SALDO A APLICAR REFERENTE AO PERÍODO  XXXXXXX                           -    
 

Fonte:Dem. da Rec. Analítica e Dem. da Execução da Despesa - SMEC, extraído do SGF 

 

 
(Segundo metodologia de cálculo do TCM) 

 

CÁLCULO PADRÃO TCM - ÍNDICE  

(Desconsideradas as Glosas e a Indisponibilidade Financeira)  Realizado 

A - Receitas de Impostos e Transferências x 25%                       -    

B - Cotas Transferidas para o FUNDEB                      -    

C - Participação Mínima  do Tesouro para Aplicação em MDE                       -    

D - Cotas Recebidas do FUNDEB                      -    

E - Total de Receitas para Aplicação em MDE (25% + Receitas FUNDEB)                      -    

F - Despesas Pagas ou Liquidadas com suficiência financeira (fontes tesouro)**                      -    

G - Despesas Pagas ou Liquidadas com suficiência financeira (fontes FUNDEB)                      -    

H - Total de Despesas com MDE                      -    

I - Limite de Aplicação*  

* Considerando a existência de saldo financeiro para toda a despesa liquidada 
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55..22..55      DDEEMMOONNSSTTRRAATTIIVVOO  DDAA  DDEESSPPEESSAA  CCOOMM  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO    

 

A verificação do cumprimento do limite constitucional é feita por meio de demonstrativo específico. O artigo 

72 da Lei  de Diretrizes e Base  da Educação – LDB (Lei n° 9.394/96),  prevê a publicação das receitas e despesas 

da educação nos relatórios expressos na Constituição. O artigo 165 da Constituição, por sua vez, determina a 

publicação ate trinta dias após o encerramento de cada bimestre do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (RREO). Adicionalmente, o artigo 52 da LC n° 101/2000, reafirma o prazo bimestral de publicação 

e informa a sua abrangência, sem mencionar o artigo 72 da LDB. 
 

O artigo 72 da LDB prevê que o RREO conterá Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE, por meio do 

qual são evidenciados os recursos públicos destinados a educação provenientes da receita resultante de 

impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com MDE por vinculação de receita, os acréscimos 

ou decréscimos nas transferências do FUNDEB, o cumprimento dos limites constitucionais e outras 

informações para controle financeiro. 
 

O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino do município de 

Salvador, parte integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO,  está disponível no Portal 

de Transparência de Salvador no endereço eletrônico: http://transparencia.sefaz.salvador.ba.gov.br/ 

  

  

55..33      PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOOSS  LLIIMMIITTEESS  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAAIISS  SSAAÚÚDDEE  EE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

 

Para o cumprimento dos mínimos de educação e saúde é importante o gestor municipal controlar de perto a 

execução do orçamento, com a finalidade de evitar riscos e corrigir potenciais desvios no que tange a aplicação 

dos valores correspondentes aos mínimos. 

Um dos instrumentos que pode auxiliar o gestor nessa tarefa é a elaboração e acompanhamento da 

programação orçamentária e financeira específica do setor de saúde e educação. Dada à similitude dos 

normativos constitucionais que direcionam essas duas áreas sociais pode-se adotar os seguintes passos: 

 

1° Passo: Reunir as Informações específicas da Educação e Saúde 

É recomendável que a elaboração da programação financeira do exercício da despesa seja amparada em um 

demonstrativo de todo o fluxo financeiro previsto para cada mês do ano, o qual, por sua vez, consolide as 

seguintes informações: 

• Re-estimativa do ingresso efetivo, mês a mês, das receitas de impostos municipais e transferências 

constitucionais que integram a base de cálculo do mínimo de educação e de saúde compreendendo 

eventuais restituições e renúncias; 

• Previsão de todos os pagamentos a serem realizados a cada mês, compreendendo os valores a serem 

empenhados no exercício e os restos a pagar, para os principais itens de despesa. 

2° Passo: Comparar resultados e propor ajustes necessários  

O demonstrativo do fluxo financeiro anual, elaborado com as informações referentes às receitas e despesas, 

permitirá uma nova avaliação dos resultados a serem alcançados periodicamente e ao final do exercício. 

É evidente que, desconsideradas eventuais falhas nas estimativas de arrecadação, as diferenças entre as novas 

estimativas de resultado e aquelas adotadas para elaboração da LOA serão decorrentes das modificações nas 

previsões de receitas e de despesas, motivadas por novos fatos como: 
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• Mudanças da conjuntura econômica, com impacto nos índices inflacionários e no crescimento da 

economia e, conseqüentemente, com efeitos sobre o valor da base de arrecadação;  

•  mudanças na legislação que produzam impacto sobre as receitas dos impostos, para mais e para menos; 

• programas de Recuperação Fiscal; 

• necessidades de gastos adicionais não previstos na LOA. 

 

Caso as novas estimativas indiquem perspectiva de gastos maiores que os estabelecidos na LOA, será 

necessário adotar as medidas de ajuste, como abertura de créditos com a finalidade de garantir a aplicação do 

mínimo constitucional. 

3° Passo: Limitação ou de Empenho  

 As despesas decorrentes de determinação constitucional, como a aplicação dos mínimos de educação e saúde, 

não se sujeitam à limitação de empenho por força do artigo 9°, § 2° da LC n° 101/2000. 

4° Passo: Programação de desembolsos mensais  

A elaboração da programação de desembolsos mensais terá como suporte o quadro do fluxo de ingressos e 

saídas de caixa, mencionado no 1° passo. 

Dessa forma, a programação de desembolso se constituirá de quadros que conterão os valores a serem pagos 

mensalmente pelas unidades de educação e saúde, distinguindo-se as despesas de pessoal e de custeio e 

investimento, assim como outras que vierem a ser consideradas relevantes pela administração. 

5° Passo: Acompanhamento e Ajustes Bimestrais  

A cada dois meses deverão ser reavaliadas as estimativas de receita de impostos e transferências 

constitucionais e das despesas com educação e saúde, realizando se novos ajustes se necessária, com vistas a 

dar cumprimento ao mínimo constitucional. Essa é a forma de evitar surpresas na apuração anual do limite da 

educação e saúde. 

  

55..44      PPEENNAALLIIDDAADDEESS  NNOO  DDEESSCCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOOSS  LLIIMMIITTEESS  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAAIISS  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  EE  SSAAÚÚDDEE  
 

 

As medidas constitucionais e legais podem ser assim sintetizadas: 
 
 

MEDIDAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ADOTADAS NOS 

CASOS DE DESCUMPRIMENTO DO LIMITE  

FUNDAMENTO 

Intervenção Federal no Estado e no Distrito Federal. Artigo 34, inciso VII, alínea ”e“ da Constituição. 

Intervenção do Estado no respectivo Município. Artigo 35, inciso III da Constituição. 

Bloqueio pela União do Fundo de Participação dos 
Estados e dos Municípios (FPE e FPM) e demais 
repasses previstos no artigo 159 da Constituição. 

Artigo 160, parágrafo único, inciso I da 
Constituição. 

Bloqueio, pelo Estado, dos repasses decorrentes da 
repartição dos impostos estaduais previstos no artigo 
158 da Constituição. 

Artigo 160, parágrafo único, inciso II da 
Constituição. 

Impossibilidade de receber transferência voluntária da 
União e no Estado. 

Artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea ”b“ da Lei 
Complementar nº 101/2000. 

Impossibilidade de obter garantia da União para 
realização de operações de crédito externas. 

Artigo 40, § 2º da Lei Complementar nº 101/2000. 
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55..55  --  GGAASSTTOO  CCOOMM  PPEESSSSOOAALL  

 

O conceito de despesa com  pessoal foi estabelecido pela Lei Complementar n°101, de 2000, art. 18 e § 1. 

Compreende todos os gastos com ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, 

funções, 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 as entidades de previdência e, ainda, terceirização de mão-de-obra 

que substitua servidores e empregados públicos. 

• Não são consideradas como despesa de pessoal as terceirizações de mão-de-obra que se destinem a 

execução indireta de atividades que, simultaneamente: 

• Sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência 

legal do órgão ou entidade (atividades – meio): Conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, 

informática – quando esta não for atividade-fim do órgão ou Entidade - copeiragem, recepção, reprografia, 

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações;  

• Não caracterizem relação direta de emprego (estagiários). 

• Não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão 

ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou seja, relativas a cargo ou categoria extintos, 

total ou parcialmente e; 

  

DEFINIÇÃO IMPORTANTE 

 

• Receita Corrente Líquida- RCL - Terminologia dada ao parâmetro destinado a estabelecer limites legais 

definidos pela LRF. Conforme estabelece o art. 2º, IV e §§1º, 2º e 3º. 

IV – receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 

agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidos : c) na União, 

nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência 

social e as receitas de 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. 

§3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas nos mês em referência e 

nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 

A RCL é o somatório no período dos onze meses anteriores mais o mês de referência  das receitas tributárias, 

de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras 

receitas correntes, consideradas as deduções previstas na LRF, art. 2º, IV §§1º, 2º e 3º.  
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55..55..11    LLIIMMIITTEE  DDEE  GGAASSTTOO  CCOOMM  PPEESSSSOOAALL  

 

A LRF revogou a Lei Camata II, que estabelecia limites apenas para os entes da Federação, para fazer também a 

distribuição desses limites por Poder ou órgão autônomo nos termos da Constituição. (Ver LRF, caput dos arts. 

19 e 20). 

 

 

LIMITES MÁXIMOS EM PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 

 

ESFERA DE 

GOVERNO/PODER 

NOVA 

LEI CAMATA 

 

LRF 

UNIÃO 50,0 50,0 

Executivo   37,9 

GDF e Ex-territórios  3,0 

MPU  0,6 

Legislativo  2,5 

Judiciário  6,0 

ESTADOS 60,0 60,0 

Executivo  49,0 ou 48,6 (*) 

Ministério Público  2,0 

Legislativo  3,0 ou 3,4 (*) 

Judiciário  6,0 

MUNICÍPIOS 60,0 60,0 

Executivo  54,0 

Legislativo  6,0 

(*)BA, CE, GO e PA. 

 

 

Além dos limites máximos, há um limite prudencial, que e de 95% do limite máximo. Não confundir com o 

alerta dos tribunais de contas, que e dado quando a DTP atinge 90% do máximo. Quando o limite prudencial 

for excedido, ficam suspensos: 

•  Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, salvo os derivados de sentença 

judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual, na mesma data e sem 

distinção de índices;  

•  Criação de cargo, emprego ou função; 

•  Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

•  Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal, ressalvada a reposição decorrente de 

aposentadoria ou falecimento nas áreas de educação, saúde e segurança e 

•  Contratação de hora extra, ressalvadas situações previstas na LDO.  
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55..55..22    MMEEDDIIDDAASS  AA  SSEERREEMM  AADDOOTTAADDAASS  QQUUAANNDDOO  NNOO  DDEESSCCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOO  LLIIMMIITTEE  

 

O que se deve fazer quando e ultrapassado o limite máximo? A regra permanente da LRF determina que, se 

ultrapassado o limite máximo no quadrimestre, o excedente deve ser eliminado em 2 quadrimestres (sendo 

1/3 no 1°).  

 

A Constituição Federal determina algumas medidas que devem ser adotadas: 

� Redução em pelo menos 20% das despesas com funções de confiança; 

� Exoneração de pessoal não estável e 

� A emissão de pessoal estável, observada as condições do art. 169 § 4° da CF/1988. 

�  

 
 

 

Vale lembrar que nem sempre será preciso adotar as medidas previstas na Constituição. O melhor é não 

contratar em excesso para nunca precisar demitir. Isso dependerá da prudência do gestor quanto ao 

equilíbrio das contas Públicas. Observe-se de que a trajetória da gestão responsável começa no planejamento 

(LRF, art. 1°). Além disso, vale lembrar que o denominador do limite e importante: quanto maior a Receita 

Corrente Líquida, menor a necessidade de ajuste.  

 

É a Constituição que determina que a LDO contenha autorização específica para admissão, planos de carreira, 

concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções. Essa é uma das 

atribuições da LDO (ver CF, art. 169 § 1) – tratar das alterações da política de pessoal, justamente para evitar 

AATTEENNÇÇÃÃOO!!!!!!  

Deverá ser aberto processo administrativo para todo ato administrativo que provoque aumento da 

despesa com pessoal e encaminhado à Controladoria Geral do Município para projeção da despesa em 

relação ao limite prudencial. 
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contratações excessivas – e será também o momento ideal para estabelecer critérios de ajustes aos limites da 

LRF, caso necessário. A LRF estabelece que o ato não cumprir essa exigência é nulo de pleno direito (ver LRF, 

art. 21, I).  

  

  

55..55..33    PPEENNAALLIIDDAADDEESS  QQUUAANNDDOO  NNOO  DDEESSCCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOO  LLIIMMIITTEE  

 

O que acontece se os limites da Despesa com Pessoal estabelecidos pela LRF forem descumpridos?  
 

Enquanto perdurar o excesso, ou se houver excesso no 1° quadrimestre do último ano de mandato, ficam 

suspensas: 

� Transferências voluntárias; 

� Obtenção de garantias e  

� Contratação de operações de crédito, exceto para refinanciamento da dívida e redução das despesas com 

pessoal. 
 

Além disso, se o chefe do Poder ou Órgão deixar de reduzir a despesa de pessoal, o Tribunal de Contas poderá 

aplicar uma multa de ate 30% dos vencimentos anuais. (Ver Lei 10.028/00 - Lei de Crimes Fiscais). 

Se o chefe do Poder ou Órgão aumentar a despesa de pessoal 180 dias antes do fim de mandato, estará sujeito 

a pena de reclusão de 1 a 4 anos, conforme CP, art. 359-D. 

O que acontece se os limites para o Poder Legislativo dos municípios estabelecidos pela Emenda Constitucional 

n° 25 forem descumpridos? O descumprimento da Emenda Constitucional n° 25 e crime de responsabilidade do 

Prefeito e do Presidente da Câmara de Vereadores, podendo acarretar perda de mandato. 

  

55..55..44      DDEEMMOONNSSTTRRAATTIIVVOO  DDAA  DDEESSPPEESSAA  CCOOMM  PPEESSSSOOAALL    

 

A LRF determina que o Poder público elabore o demonstrativo da despesa com pessoal (anexo). Esse 

demonstrativo é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.  

 

Os demonstrativos que compõem o RGF são consolidados pela Controladoria Geral do 

Município/Coordenadoria de contabilidade, a partir das informações registradas no Sistema de Gestão Fiscal – 

SGF pelos órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal. 

 

O RGF deverá ser elaborado de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, Volume III, 3º edição da  

Secretaria do Tesouro Nacional – STN.  O RGF é publicado quadrimestralmente e disponibilizado ao acesso 

público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do quadrimestre. Assim sendo, como 

o demonstrativo da despesa com pessoal é parte integrante do RGF, as informações acerca da despesa com 

pessoal estarão disponíveis no mesmo período.  

 

O Demonstrativo da Despesa com Pessoal do município de Salvador está disponível no Portal de Transparência 

de Salvador no endereço eletrônico: http://transparencia.sefaz.salvador.ba.gov.br 
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55..66      DDÍÍVVIIDDAA  EE  EENNDDIIVVIIDDAAMMEENNTTOO  PPÚÚBBLLIICCOO  

  

Visando atender o art. 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, o Senado Federal - a quem compete, nos 

termos da Constituição Federal, definir limites de endividamento e condições para contratação de operações 

de crédito - editou em dezembro de 2001 as Resoluções nº 40 e nº 43 versando sobre limites globais para o 

montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária do Distrito Federal, dos Estados e dos 

Municípios e sobre limites e condições para contratação de operações de crédito e concessão de garantias, 

respectivamente. 

 

No item 6 trataremos mais especificamente desse tema. 

 

 

55..77    DDUUOODDEECCIIMMOO  

  

O total da despesa do Poder Legislativo do município do Salvador, incluídos os subsídios dos Vereadores e 

excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar ao percentual de 4,5% (quatro inteiros e cinco 

décimos por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo quinto do 

artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Abaixo quadro demonstrativo 

da base de cálculo do duodécimo: 

 

 

DUODÉCIMO 2012 – Cálculo CCT/CGM 

    

Base de Cálculo (Art 29 A CF) 
Receita Realizada 2011 

4,5% da Rec. 
Realizada 2011 

Receita Tributária (a)   

IPTU   

IRRF   

ITIV   

ISS   

Taxas   

Outras Receitas Tributárias   

Transferências   

Cota Parte IOF Ouro   

Cota Parte ITR   

Cota Parte IPVA   

Cota parte ICMS**   

ICMS Desoneração   

Cota parte FPM**   

Cota Parte IPI   

CIDE   

Outras Receitas Tributárias   

Multa e juros de mora de Tributos   

Multa e juros da D.A. dos Tributos   

Receita de Dívida Ativa de Tributos   

Total Base de cálculo/ Total a ser repassado em 
2011   

Total a ser repassado por mês   
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DDÍÍVVIIDDAA  PPÚÚBBLLIICCAA  
  
  

  
  

  

  

  
  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A maior recompensa do nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, 

mas aquilo em que ele nos transforma”. 

 

(John Ruskin) 
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66  ..  DDÍÍVVIIDDAA  PPÚÚBBLLIICCAA    

 

 

Conforme a Lei nº 4.320/64, artigos 92, 98 e seu parágrafo único, a dívida pública brasileira divide-se em 

fundada ou consolidada e flutuante.  

 

• Dívida consolidada ou fundada - montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do 

ente da Federação assumidas em virtude de leis, contratos, convênios, tratados, da realização de operações de 

crédito para amortização em prazo superior a doze meses, ou com prazo inferior a doze meses cujas receitas 

tenham constado do orçamento e os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos 

durante a execução orçamento em que houverem sido incluídos (art. 29, I e § 3° e art. 30, § r da LRF e art. 2°, III 

da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal). 

Cumpre ressaltar que o conceito de dívida fundada do art. 98 da Lei n° 4320/64 não esta mais em vigor, pois foi 

substituído pelo conceito introduzido pela LRF. Embora a Lei n° 4320/64 não tenha sido revogada, este é um 

dos casos em que houve sobreposição conceitual, valendo a lei mais recente. Dívida consolidada (denominação 

utilizada na Constituição Federal) e dívida fundada (denominação originalmente utilizada na Lei n° 4320/64) 

são sinônimos na LRF. 

 

• Dívida consolidada líquida - é a dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa, as 

aplicações financeiras e os demais haveres financeiros, conforme definição do art. 2°, V da RSF 43/01. Das 

disponibilidades de caixa, devem ser deduzidos os Restos a Pagar Processados, conforme estabelece o art. 42 

da LRF, em seu parágrafo único: "Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos 

e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício".  

 

• Dívida Flutuante - é a dívida de curto prazo destinada ao suprimento de insuficiências momentâneas de 

caixa - classificada no passivo financeiro - podem estar autorizadas na lei de orçamento (LOA). Segundo 

disposição de ordem legal, a dívida flutuante esta prevista no art. 92, Lei 4320/64, tendo as seguintes 

características: 

a) não depende de autorização legislativa; 

b) só pode ser interna e; 

c) dívida de curto prazo. 

 

• A Dívida Flutuante compreende 

a) despesa extra-orçamentária; 

b) restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; 

c) os serviços da dívida a pagar; 

d) os depósitos e 

e) débitos de tesouraria. 

É importante mencionar que o registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as 

despesas processadas das não processadas. (art. 92, par. único, Lei 4.3230/64). A dívida flutuante quando é 

anulada dentro do exercício reverte à dotação original (art. 38, Lei 4320/1964) e quando anulada após o 
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encerramento do exercício: contabiliza-se como receita do exercício em que se efetivar a anulação (art. 38, Lei 

4320/1964). 

Uma outra forma de conceituar a dívida flutuante seria, por exclusão, considerar flutuante a dívida que não é 

fundada, o que compreenderia os restos a pagar, as antecipações de receita orçamentária - ARO, os depósitos 

e os débitos de tesouraria, isto e, o montante das obrigações assumidas para amortização em prazo inferior a 

doze meses e cujas receitas não constaram no orçamento. 

 

Do art. 92 da Lei n° 4320/64 apenas o serviço da dívida não seria dívida flutuante, pois estaria incluído no 

conceito de dívida fundada da LRF, ainda que demonstrado separadamente no orçamento, conforme art. 5°, 

§1° e 2º da LRF. O serviço da dívida foi incluído no conceito para integrar os limites da dívida consolidada ou 

fundada. 

 

66..11    LLIIMMIITTEESS  DDEE  EENNDDIIVVIIDDAAMMEENNTTOO  

O artigo 52 da Constituição Federal atribui ao Senado Federal a definição dos limites de endividamento e das 
condições para contratação de operações de créditos.  

O Senado Federal expediu, em 20 de dezembro de 2001 , a Resolução nº40, que fixou o limites globais para o 

montante da dívida pública, e para dívida imobiliária dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, e 

posteriormente editou a Resolução nº 43/01 que trata sobre limites e condições para contratação de 

operações de crédito e concessão de garantias. 

 

� ESTABELECE A RESOLUÇÃO Nº 40 DO SENADO FEDERAL: 

• A dívida consolidada líquida dos Estados e do Distrito Federal terá por limite 2 vezes a sua RCL, calculada na 

forma do art. 2º, § 3º da LRF (receita de 12 meses); 

• A dívida consolidada líquida dos Municípios terá um limite igual a 1,2 vezes (ou 120%) a RCL, calculada na 

forma do art. 2º, § 3º da LRF (receita de 12 meses) e; 

• A observação desses limites valerá a partir de dezembro de 2001, sendo que os entes que estavam acima 

dos limites legais (Estados acima de 2 vezes a RCL e Municípios acima de 1,2 vezes) nessa data, e apenas eles, 

terão um prazo de 15 anos para retorno ao limite dentro de uma trajetória decrescente, na proporção de 1/15 

avos por ano; 
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LEMBRETE! 
 

No demonstrativo da  Dívida Consolidada Líquida , parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal 

exigido pela LRF, deverá ser deduzido do cálculo da dívida consolidada  a disponibilidade de 

caixa, os demais haveres financeiros e os restos a  pagar não processados conforme abaixo: 

 

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") 

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 
Dívida Mobiliária  
Dívida Contratual  
   Interna  
   Externa  
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos  
Demais Dívidas 
DEDUÇÕES (II)¹  
Disponibilidade de Caixa Bruta  
Demais Haveres Financeiros  
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)  
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)  
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)  
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)  
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> 
Nota: 
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos 
Demais Haveres Financeiros for menor  que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado 
nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da 
Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" 
(traço) nessa linha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De acordo com a Resolução do Senado Federal n° 40/01, até quinze anos após a sanção dessa Resolução os 

entes públicos estarão sujeitos às seguintes normas:  

� O limite máximo de endividamento para os Estados corresponderá a duas vezes a sua RCL anual;  

� Para os Municípios, este limite máximo corresponderá a 1,2 vezes a RCL anual;  

 

� ESTABELECE A RESOLUÇÃO Nº 43 DO SENADO FEDERAL: 

• A contratação de operações de crédito para Estados e Municípios, dentro de um exercício financeiro, 

deverá observar o limite de 16% da RCL; 

IMPORTANTE!!! 
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RESUMINDO!  
 

•  O comprometimento anual com o serviço da dívida (encargos mais amortizações), não poderá ultrapassar a 

11,5% da RCL. Ressalte-se que, para aqueles contratos e mandamento (cujo pagamento de dívidas supere os 

limites da Resolução nº 43), valerão as regras contratuais; 

• O saldo global das garantias concedidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios será o equivalente a 

22% da RCL, podendo chegar a 32% da RCL, nas condições previstas na Resolução nº 43; 

•  O saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (aro´s) não poderá 

ultrapassar, no exercício em que estiver sendo apurada, a 7% da RCL; 

 

 

 

 

 

 

Os limites aplicáveis a operações de credito, serviço da dívida, ARO´s e garantias foram estabelecidos, através 

de percentuais sobre a RCL, para Estados e Municípios, pela Resolução n° 43/2001 do Senado Federal são: 

 

 
 

As novas regras para contratação de operações de crédito estão dispostas no Manual de Instrução de Pleitos - 

MIP editado pelo Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda substituiu o Banco Central nas análises dos 

pleitos para a contratação de operações de crédito estaduais e municipais. 

  

CCOONNCCEEIITTOOSS::  

• OPERAÇÃO DE CRÉDITO - levantamento de empréstimo pelas entidades da administração pública, com 

o objetivo de financiar seus projetos e/ou atividades, podendo ser interna ou externa. 

• SERVIÇO DA DÍVIDA - compreende as amortizações e os juros pagos. Quando o período abrange dois 

exercícios financeiros, isto é, ultrapassa o mês de dezembro, o serviço da dívida deve ser calculado “pró rata 

tempore” e empenhado referente a cada exercício. Os débitos da dívida fundada em atraso não devem ser 

inscritos em restos a pagar, serão lançados em título próprio denominado Serviço da Dívida a Pagar (inciso II, 

artigo 92, Lei Federal 4.320/64). O lançamento em separado facilita a análise e o conhecimento do total da 

dívida no balanço patrimonial.  

• ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO) – são empréstimos realizados com o objetivo de 

atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro. 

• CONCESSÃO DE GARANTIA -  compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual 

assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. 
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66..22      RREECCOONNDDUUÇÇÃÃOO  DDAA  DDÍÍVVIIDDAA  AAOOSS  LLIIMMIITTEESS    

 A LRF estabelece prazos e condições rígidas para os entes que ultrapassarem os respectivos limites de 

endividamento. Se verificada a ultrapassagem dos seus limites ao final de um quadrimestre, a eles deverão 

retornar nos três quadrimestres seguintes, eliminando pelo menos 25% já no primeiro quadrimestre.  

  

66..33    PPEENNAALLIIDDAADDEESS  QQUUAANNDDOO  NNOO  DDEESSCCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOO  LLIIMMIITTEE  

 

• O não cumprimento dos limites e a falta de medidas saneadoras, nos prazos e condições estabelecidos em 

lei, sujeitam o titular do Poder ou órgão às seguintes punições:  

• Obrigatoriedade de obtenção de superávit primário para redução do excesso, inclusive através de limitação 

de empenho;  

• Proibição de realizar operação de crédito e de obtenção de garantias para sua contratação – art. 32, §1º, 

inciso I, c/c art. 40, da LRF;  

• Impedimento da entidade para o recebimento de transferências voluntárias, caso não eliminado o excesso 

no prazo previsto e enquanto durar o mesmo – art. 25, § 1º, inciso IV, alínea “c”, da LRF;  

• Pagamento de multa pessoal (equivalente a 30% dos vencimentos anuais) do agente que lhe der causa – 

art. 5º, § 1º, da Lei 10.028/00;  

• Inabilitação para o exercício da função pública por um período de até cinco anos - Lei 8.429/92 – Lei de 

improbidade administrativa e  

• Perda do cargo público; Lei 8.429/92 – Lei de improbidade administrativa; Cassação de mandato – Decreto-

Lei nº 201/67 e Lei 1.079/50 Reclusão de 1 a 2 anos – art. 359-A, do Decreto-Lei nº 2.848/40  

  

66..44    DDEEMMOONNSSTTRRAATTIIVVOO  DDAA  DDÍÍVVIIDDAA  PPÚÚBBLLIICCAA    

A LRF determina que o Poder público elabore o demonstrativo da dívida consolidada. Esse demonstrativo é 

parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.  

O RGF deverá ser elaborado de acordo com o Manual de Elaboração do Relatório de Gestão Fiscal da Secretaria 

do Tesouro Nacional – STN  e aprovado por meio de Decreto.  O RGF deverá ser elaborado quadrimestralmente 

e disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do 

quadrimestre . Assim sendo, como o Demonstrativo da Dívida Consolidada é parte integrante do RGF, as 

informações acerca da dívida consolidada estarão disponíveis no mesmo período.  

A finalidade de se elaborar o demonstrativo da dívida consolidada é para assegurar a transparência das 

obrigações contraídas pelos entes da Federação e verificar os limites de endividamento previstos na LRF.  

O Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do município de Salvador, parte integrante do Relatório de 

Gestão Fiscal, está disponível no Portal de Transparência de Salvador no endereço eletrônico 

http://transparencia.sefaz.salvador.ba.gov.br/ 
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EENNCCEERRRRAAMMEENNTTOO  DDOO  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  

  
  
  

  

  
  

  
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“O mais importante da vida não é a situação em que estamos,  

mas a direção para a qual nos movemos. 

 

(Oliver Wendell Holmes) 
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7.   EENNCCEERRRRAAMMEENNTTOO  DDOO  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  

 

 

Visando subsidiar a elaboração da Prestação de Contas Anual do Poder Executivo e o levantamento do 

Balanço Geral do Município do Salvador, de suas autarquias, fundações, fundos especiais e empresas 

municipais dependentes, a Controladoria Geral do Município – CGM estabelece , anualmente,  procedimentos 

para o encerramento do exercício financeiro que deverão ser cumpridos pelos Órgãos e Entidades do 

município. Esses procedimentos são publicados sob a forma de Decreto no Diário Oficial do Município. 

 

A seguir tabela exemplificativa de atividades e respectivos prazos , conforme Decreto  nº 22.208/11 que 

dispõe sobre os procedimentos para o encerramento do exercício financeiro de 2011: 

 

 

QUADRO DE PRAZOS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 

DECRETO Nº 22.208/11 

 

PRAZO 

Prazo para empenho de despesa. 11/nov 

Prazo para liquidação de despesa. 02/dez 

Encaminhamento à CGM dos processos liquidados. 05/dez 

Prazo para pagamento de despesa. 15/dez 

Prazo para empenho e liquidação das despesas relativas a gastos com pessoal, estagiários, 
jetons, obrigações sociais, encargos e amortizações da dívida pública, convênios, operações 
de crédito e realização, promoção e apoio a eventos e festas populares realizados pela 
Empresa Salvador Turismo - SALTUR, bem como aquelas referentes ao Fundo Municipal de 
Saúde - FMS, ao Fundo Municipal de Educação - FME e ao Fundo Municipal de Assistência 
Social- FMAS. 
 

21/dez 

 

 

 

Encaminhamento à CGM dos processos liquidados específicos da SALTUR, FMS, FME e FMAS. 

22/dez 

 

Prestação de contas dos adiantamentos concedidos. 23/dez 

Prazo para pagamento das despesas relativas a gastos com pessoal, estagiários, jetons, 
obrigações sociais, encargos e amortizações da dívida pública, convênios, operações de 
crédito e realização, promoção e apoio a eventos e festas populares realizados pela Empresa 
Salvador Turismo - SALTUR, bem como aquelas referentes ao Fundo Municipal de Saúde - 
FMS, ao Fundo Municipal de Educação - FME e ao Fundo Municipal de Assistência Social- 
FMAS. 

29/dez 

 

 

 

Anulação de empenho. 30/dez 

Envio pela Coordenadoria de Informações Econômicas da SEFAZ à CGM do relatório de 
resultado do programa de recuperação de crédito. 30/dez 

Cancelamento das despesas relativas ao exercício de 2010 inscritas em “RESTOS A PAGAR 
NÃO PROCESSADOS” e que não tenham sido liquidados até 31/12. 

31/dez 

 

Envio à CGM pela Casa Civil do Relatório da Gestão. 31/dez 
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Envio pelas unidades responsáveis pela gestão orçamentária e administrativa à Controladoria 
Geral do Município – CGM de relatório descritivo da origem dos saldos e das providências em 
curso para recebimento, pagamento ou baixa dos valores sem movimentação. 
 

 

03/jan 

 

 

Inscrição em Restos a Pagar. Envio à CGM de relação final de restos a pagar processados e 
não processados por credor e fonte de recurso a serem inscritos no Sistema de Gestão Fiscal 
- SGF, distinguindo-se Fonte Tesouro, Fonte Própria e Outras Fontes. 

06/jan 

 

 

Envio à CGM pela Coordenadoria do Tesouro deverá encaminhar o demonstrativo da dívida 
fundada existente em 31/12/2001. 06/jan 

Envio à CGM pela Coordenadoria Central de Arrecadação da SEFAZ e entidades da 
Administração Pública Indireta de relatório contendo o lançamento de todas as receitas 
arrecadadas até 31/12/2011. 
 

06/jan 

 

 

Confirmação dos responsáveis por adiantamentos, devolução e inutilização de cartões 
corporativos não habilitados para o exercício seguinte. 

10/jan 

 

Encaminhamento à CGM pela SEPLAG das informações sobre almoxarifado, bens móveis, 
bens imóveis, orçamento e gastos com pessoal. 

13/jan 

 

Encaminhamento à CGM pela Procuradoria Geral do Município das informações da dívida 
ativa e precatórios. 

13/jan 

 

Lançamentos e ajustes contábeis necessários ao encerramento do exercício financeiro de 
2011. 

13/jan 

 

Envio à Controladoria Geral do Município da documentação que integrará a prestação de 
contas consolidada do Poder Executivo. 13/jan 

Envio à CGM pelos fundos especiais e as entidades da Administração Pública de relatório de 
conciliação bancária. 13/jan 

Envio pelas unidades à CGM da prestação de contas. 20/jan 

Encaminhamento à CGM das informações referentes a transferências de recursos via 
convênios por parte dos Órgãos. 24/jan 

Envio à CGM pela Casa Civil do Relatório da Gestão. 31/jan 

Envio à CGM pelos gestores dos fundos especiais de cópia do ofício de encaminhamento da 
documentação prevista na Resolução n º 297/96, do TCM. 

03/fev 
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RREEGGRRAASS  PPAARRAA    
OO  FFIINNAALL  DDEE  MMAANNDDAATTOO  

  

  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Muitas das coisas mais importantes do mundo foram conseguidas  

por pessoas que continuaram tentando quando parecia não haver  

mais nenhuma esperança de sucesso.” 

                                                    

(Dale Carnegie). 
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88..  RREEGGRRAASS  PPAARRAA  OO  FFIINNAALL  DDEE  MMAANNDDAATTOO  
 

A Lei complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal dita algumas regras que devem ser mantidas para 

o final de mandato. 

 

 

88..11    DDEESSPPEESSAA  CCOOMM  PPEESSSSOOAALL  

 

Quanto a despesas com pessoal no parágrafo único do art. 21 a referida lei considera que é nulo 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. 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.  

(...) § 3º Não alcançada à 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. 

 

  

88..22    GGAASSTTOOSS  CCOOMM  PPUUBBLLIICCIIDDAADDEE  
 

 Nos termos da Lei nº 9.504/97, em seu art. 73, VII, os agentes públicos não poderão realizar despesas com 

publicidade dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média 

dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição, 

prevalecendo o que for menor. 

 

  

88..33    LLIIMMIITTEE  DDEE  EENNDDIIVVIIDDAAMMEENNTTOO  
 

Na recondução da dívida aos limites o art. 31 traz que 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 subsequentes, 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. 

(...) § 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. 
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88..44    DDAASS  OOPPEERRAAÇÇÕÕEESS  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOO  PPOORR  AANNTTEECCIIPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREECCEEIITTAA  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA 

 

Quanto às operações de crédito por antecipação de receita orçamentária a LRF no art. 38 declara que 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, onde o inciso IV ressalta que estará proibida no 

último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito. 

 

 

88..55    RREESSTTOOSS  AA  PPAAGGAARR  
 

O artigo 42 dispõe, sobretudo, sobre a inscrição de despesas em restos a pagar, sendo vedado ao titular do 

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.” 

 

Deste modo, o prefeito fica proibido de nos seus últimos oito meses de mandato assumir uma obrigação de 

despesa que não possa ser paga até o final do ano e, se ficar uma parte a ser paga no ano seguinte, 

obrigatoriamente, deverá ser deixado o dinheiro em caixa suficiente para pagar essas parcelas. 

 

Portanto, as despesas decorrentes de obrigações contraídas nos últimos oito meses do último ano de mandato 

devem ser pagas até o dia 31 de dezembro, ou serem inscritas em Restos a Pagar com a concomitante provisão 

de recursos financeiros para saldá-las no exercício seguinte. 

 

Desse modo, o art. 42 da LRF determina que a assunção de obrigações de despesas nos últimos oito meses do 

último ano de mandato tenha não apenas respaldo na lei orçamentária, mas também a necessária 

contrapartida de recursos financeiros suficientes para pagá-las até o final de exercício, ou no ano seguinte, se 

inscritas em Restos a Pagar. 

 

Visando o cumprimento do art. 42 da LRF no último ano de mandato, o  Município , através do Decreto 

Municipal 22.542/2012 no seu  art. 22, estabeleceu os procedimentos abaixo  elencados que deverão ser  

observados  pelos órgãos e  Entidades: 
 

 “Art. 22 Para a manutenção do equilíbrio fiscal do Município e em cumprimento do art. 42 da Lei 

Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), devem ser observados neste último ano de 

mandato os seguintes procedimentos: 

I – a escrituração das contas públicas e as demonstrações contábeis devem obedecer ao disposto nos 

incisos I e III, do Art. 50 da Lei Complementar n° 101/00 – LRF; 

II – os recursos legalmente vinculados à finalidade específica devem ser utilizados exclusivamente para 

atender ao objetivo de sua vinculação, ainda que em conformidade com o disposto no parágrafo único 

do art. 8º da Lei Complementar n° 101/00 – LRF; 

III – as determinações do art. 9º da Lei complementar n° 101/00 – LRF, que prevê a limitação de 

empenho e movimentação financeira, caso o fluxo de entrada de recurso seja incompatível com as 

metas fixadas; 
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IV – a elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal em conformidade com o que determina o art. 55 da Lei 

complementar n°101/00 – LRF e orientações da Portaria da Secretária do Tesouro Nacional – STN; 

V – os dados inseridos no Sistema Integrado de Gestão e Auditoria eletrônica, do Tribunal de Contas dos 

Municípios – TCM, deve observar às exigências da Resolução TCM 1268/08, permitindo a verificação da 

vinculação da disponibilidade de caixa com as respectivas despesas; 

VI – o Ativo Financeiro Disponível deve demonstrar que todos os saldos registrados em Caixa, Bancos e 

Correspondentes, segregando os recursos vinculados dos não vinculados (próprio) e o Realizável 

evidenciando todos os Créditos e Valores realizáveis em curto prazo; 

VII – o Passivo Financeiro deve demonstrar todas as Obrigações de curto prazo como: Depósitos, 

Consignações/Retenções, Restos a Pagar do exercício e exercícios anteriores, segregando as vinculadas 

das não vinculadas; 

VIII – a relação do Passivo Financeiro, se incluindo os Restos a Pagar, deve obedecer todas as exigências 

dispostas na Instrução Cameral nº 05/2011 – 1ª C do TCM, indicando as fontes de recursos, 

possibilitando assim a vinculação da disponibilidade com a respectiva despesa; 

IX – os órgãos e entidades da Administração Pública devem apurar a consistência dos saldos dos seus 

ativos e passivos financeiros. 

X – o cancelamento de Restos a Pagar, quando for o caso, dependerá de processo administrativo 

devidamente fundamentado e instruído com os documentos necessários; 

XI – os empenhos que atendam as condições para a inscrição em Restos a Pagar não poderão ser 

anulados; 

XII – a inscrição de restos a pagar deve ser precedida do saldo financeiro por fonte de recursos.” 

 

 

88..66    DDOO  EENNCCEERRRRAAMMEENNTTOO  DDOO  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  EE  DDOO  MMAANNDDAATTOO  

 

A conclusão e o encerramento do mandato exigem do gestor a adoção de algumas medidas tal qual, entre 

outras, a de determinar a todos os setores da administração a elaboração de relatórios referentes às atividades 

desenvolvidas no período que está se encerrando. 

Essa determinação decorre do direito assegurado aos novos gestores de receber todas as informações de que 

necessitam para que possam familiarizar-se com os assuntos e comecem efetivamente a trabalhar em 

benefício da comunidade. 

Para tanto, deverão obter do gestor que está de saída, e de todo o corpo funcional, independentemente de cor 

política, o auxílio e apoio demandado, facilitando, dessa forma, o acesso aos dados e fornecendo as explicações 

julgadas necessárias ao exercício do cargo. 

Além dessas providências, há de ser criada uma Comissão de Transmissão de Governo, cuja composição, 

competência e presidência são sugeridas pela Instrução TCM nº 02/04, norma que, além disso, versa sobre 

outras medidas como a posse de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, instalação das Câmaras e Mesas de 

Câmaras, bem como sobre a transmissão do cargo de Prefeito e obrigações do Prefeito recém empossado, 

dentre outras informações necessárias. 
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IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  
DDAA  GGEESSTTÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA    

EE  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  
  
  

  

  

  
  

  
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As coisas são sempre as mesmas, o que as diferenciam são as mãos que as controem.” 

(Glória Cunha)
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99..  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  DDAA  GGEESSTTÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA  EE  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  

  

Tendo em vista o cumprimento de  exigências legais e o equilíbrio das Contas Públicas, o Município de Salvador  

regulamenta a execução orçamentária e financeira no decorrer do exercício financeiro através da publicação de 

Decretos que visam maior controle dos gastos públicos.. 

 

� DECRETO DO PAB 

Conforme determina a LRF, a cada dois meses deverão ser reavaliadas as estimativas de receita e despesa e 

a perspectiva de resultados, realizando-se novos ajustes nos limites de empenho e no cronograma mensal 

de desembolso, se necessário. 

Para atendimento dos dispositivos da LRF, que estabelece o cronograma mensal de desembolso de cada 

órgão/Entidade, o Município de Salvador publica bimestralmente o Plano de Aplicação Bimestral – PAB.                                                                                                                      

 O PAB, aprovado por Decreto, elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda, disciplina a execução da 

despesa especificando os projetos e atividades contempladas e a fonte de recursos correspondente. Os 

Órgãos e Entidades só poderão liquidar suas despesas até o último dia útil do bimestre a que o PAB se 

refere. 

O PAB é elaborado considerando a reavaliação da estimativa da receita e o fluxo de caixa do Município. 

� DECRETO DE CONTINGENCIAMENTO 

Nos últimos anos, tem ocorrido publicação dos chamados Decretos de Contingenciamento, que limitam e 

restringem a movimentação orçamentária e financeira e impõem um novo limite sobre o gasto autorizado 

na Lei Orçamentária. Se ocorrer o restabelecimento da receita prevista na LOA, ainda que parcialmente, as 

dotações devem ser recompostas, desde que se preserve o cumprimento da meta fiscal no final do 

exercício. 

 

� DECRETO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO 

Considerando a necessidade de compatibilizar os gastos do Município com a efetiva arrecadação de 

receitas, com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal e atender as exigências da Lei de Responsabilidade 

Fiscal , o Município de Salvador publicou o Decreto de Abertura de Exercício com vigência a partir de janeiro 

de 2012. 

 

� DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 

Este Decreto, publicado anualmente, dispõe sobre os procedimentos de encerramento do exercício 

financeiro , no âmbito da Administração Pública Municipal,  subsidia a elaboração da Prestação de Contas 

Anual do Poder Executivo, ficando a Controladoria Geral do Município – CGM  responsável por exercer a 

coordenação e orientação das normas e informações técnicas e verificar o cumprimento dos limites 

constitucionais e legais, conforme as disposições estabelecidas. 

Os Decretos que tratam sobre os assuntos acima citados estão incluídos no Manual de Normas e 

Procedimentos do Sistema Integrados de Controle Interno / módulo Execução Orçamentária e Financeira no 

endereço eletrônico: http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/portalantigo/sistema/CGM/Manual/anexos.html 
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A melhor maneira para se ter uma boa reputação é empenhar-se 

 em ser aquilo que se deseja aparentar. 

(Sócrates)  
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RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  EE  BBAASSEE  LLEEGGAALL  

  

�  DECRETO LEI 200/67. 

� CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

� LEI FEDERAL n 4320/1.964.  

� LEI COMPLEMENTAR n 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).  

� LEI n 10.028/00 (Leis de Crimes Fiscais). 

� RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL Nº 40, de 2001, publicada no DOU de 21.12.2001 e republicada no DOU 
de 10.4.2002. 

� RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL Nº 43, publicada na DOU 21.12.2001 e republicada no DOU 10.04.2002. 

� RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE Nº 3.222, de 08 de maio de 2003 . 

� RESOLUÇÃO DO TCM Nº 1.277/2008. 

� RESOLUÇÃO DO TCM Nº 1.276/2008. 

� RESOLUÇÃO DO TCM Nº 1.270/2008. 

� PORTARIA INTERMINISTERIAL – STN/SOF Nº 163/2001. 

� ALBUQUERQUE, Claudiano, MEDEIROS, Marcio Bastos &SILVA, Paulo Henrique Feijó - Gestão de 
Finanças Públicas. 2º edição Brasília, 2008. 

� MOTA, Francisco Glauber Lima - Contabilidade Aplicada ao setor Público. 1ª edição Brasília, 2009. 

� IN: NUNES, Selene Peres, org. Manual Básico de Treinamento para Municípios - Programa Nacional de 
Treinamento, 2a. Ed, caps. 2. Brasília: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, BNDES e 
Caixa Econômica Federal, 2002. 

� GUIA DE ORIENTAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS – ENCERRAMENTO DE MANDATAO, 2008 – 
TCM/BA 

� MANUAL DE CONTROLE INTERNO – TCM/ BA. 

� MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - STN. 

� MANUAL PARA INSTRUÇÃO DE PLEITOS – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS – Maio 
2010. 

� DECRETO MUNICIPAL 22.542/2012. 

� DECRETO MUNICIPAL 22.208/2011 
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"As vezes é preciso parar e olhar para longe, 

para podermos enxergar o que está diante de nós." 

(John Kennedy) 
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TABELA DE FONTE DE RECEITA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2012 

 

Código Descrição Origem 

000 Tesouro Tesouro 

001 Recurso de Impostos e Transferências de Impostos – Educação Tesouro 

002 Recurso de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde Tesouro 

003 Outras Fontes Outras Fontes 

004 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação Outras Fontes 

005 Recursos do SUS Outras Fontes 

006 Contribuição IPS (Lei Complementar Nº 05/91) Tesouro 

007 Contra – Partida Tesouro 

009 Outras Fontes – EMTURSA Outras Fontes 

010 Outras Fontes – FCBA Outras Fontes 

011 Outras Fontes – FMDCA Outras Fontes 

012 TRSD - Taxa de Remoção de Resíduos Sólidos e Domiciliares Tesouro 

013 ODC - Outorga Onerosa do Direito de Construir Outras Fontes 

014 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Outras Fontes 

015 
Transferência de Recursos do Fundo Nacional Desenvolvimento Educação - 

FNDE 
Outras Fontes 

016 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE Tesouro 

017 COSIP - Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública Outras Fontes 

018 Transferência FUNDEB (Aplicação Remuneração dos Profiss. Educação) Outras Fontes 

019 Transferência FUNDEB (Outras Despesas da Educação Básica) Outras Fontes 

022 Transferências de Convênio – Educação Outras Fontes 

023 Transferências de Convênio - Saúde  Outras Fontes 

024 Transferências de Convênio – Outros Outras Fontes 

030 Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social – FIES Tesouro 

42 Royalties / Fundo esp. Petróleo /Comp. Finan. Exp. Rec. Minerais Tesouro 

050 Receita Própria de Entidades de Administração Indireta Própria 

051 Convênio de Entidades de Administração Indireta Própria 

052 Outras Fontes de Entidades de Administração Indireta Própria 

090 Operações de Crédito Internas Outras Fontes 

099 Reserva de Contingência  Tesouro 
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ANEXO  
 

DESTINAÇÃO – PLANO DE CONTAS 
 

 
1.1.6. ATIVO REALIVÁVEL CURTO PRAZO COD REDUZIDO 
1.1.6.7. CRÉDITOS A RECEBER 
1.1.6.7.01 Créditos a Receber 
1.1.6.7.01.01 Créditos Tributários a Receber 
1.1.6.7.01.01.01 Créditos Tributários de ISS a Receber 
1.1.6.7.01.01.01.001 ISS 2012 ........................................................................................................................ 7979 
1.1.6.7.01.01.01.002 ISS 2013 (...) .................................................................................................................. 7980 
1.1.6.7.01.01.02 Créditos Tributários de IPTU a Receber 
1.1.6.7.01.01.02.001 IPTU 2012 ..................................................................................................................... 7981 
1.1.6.7.01.01.02.002 IPTU 2013(...) ................................................................................................................ 7982 
1.1.6.7.01.01.03 Créditos Tributários de TFF A Receber 
1.1.6.7.01.01.03.001 TFF 2012 ....................................................................................................................... 7983 
1.1.6.7.01.01.03.002 TFF 2013(...) .................................................................................................................. 7985 
1.1.6.7.01.01.04 Créditos Tributários de TRSD A Receber 
1.1.6.7.01.01.04.001 TRSD 2012 .................................................................................................................... 7986 
1.1.6.7.01.01.04.002 TRSD 2013 (...) .............................................................................................................. 7987 
1.1.6.7.01.01.05 Créditos Tributários de TVS A Receber 
1.1.6.7.01.01.05.001 TVS 2012 ....................................................................................................................... 7988 
1.1.6.7.01.01.05.002 TVS 2013 (...) ................................................................................................................ 7989 
1.1.6.7.01.02 Deduções do Crédito Tributário a Receber 
1.1.6.7.01.02.01 Deduções do Crédito Tributário a Receber - ISS 
1.1.6.7.01.02.01.001 Deduções ISS ................................................................................................................ 7990 
1.1.6.7.01.02.02 Deduções do Crédito Tributário a Receber - IPTU 
1.1.6.7.01.02.02.001 Deduções IPTU ............................................................................................................. 7991 
1.1.6.7.01.02.03 Deduções do Crédito Tributário a Receber - TFF 
1.1.6.7.01.02.03.001 Deduções TFF ............................................................................................................... 7992 
1.1.6.7.01.02.04 Deduções do Crédito Tributário a Receber - TRSD 
1.1.6.7.01.02.04.001 Deduções TRSD ............................................................................................................. 7993 
1.1.6.7.01.02.05 Deduções do Crédito Tributário a Receber - TSV 
1.1.6.7.01.02.05.001 Dedução TSV................................................................................................................. 7994 
 
 
VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMETNÁRIA 
5.1.1.02.04 Valores a Receber – Créditos Tributários 
5.1.1.02.04.01 Créditos Tributários 
5.1.1.02.04.01.01 Créditos Tributários (VA) ................................................................................................... 8254 
 
 
VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.2.1.02.06 Valores a Receber - Créditos Tributários 
5.2.1.02.06.01 Créditos Tributários 
5.2.1.02.06.01 01 Créditos Tributários (VP) ................................................................................................... 8255 
 
 
1.7. ATIVO COMPENSADO COD REDUZIDO 
1.7.2. CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
1.7.2.1. Controles da Aprovação do Planejamento 
1.7.2.1.01 Planejamento Aprovado 
1.7.2.1.01.01 Planejamento Aprovado 
1.7.2.1.01.01.01 Planejamento Aprovado 
1.7.2.1.01.01.01.001 PPA Aprovado ............................................................................................................... 7995 
1.7.2.1.01.01.01.002 LOA ............................................................................................................................... 7996 
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1.7.2.2. Controles da Aprovação do Orçamento 
1.7.2.2.01 Orçamento Aprovado 
1.7.2.2.01.01 Orçamento Aprovado 
1.7.2.2.01.01.01 Previsão da Receita 
1.7.2.2.01.01.01.001 Previsão da Receita ...................................................................................................... 7997 
1.7.2.2.01.01.02 Fixação da Despesa 
1.7.2.2.01.01.02.001 Fixação da Despesa ...................................................................................................... 7998 
 
 
1.7.3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
1.7.3.1. Disponibilidades Por Destinação 
1.7.3.1.01. Controle da Disponibilidade de Recursos 
1.7.3.1.01.01. Disponibilidade de Recursos a Utilizar 
1.7.3.1.01.01.01. Recursos Ordinários a Utilizar 
1.7.3.1.01.01.01.001 Recursos Disponíveis Ordinários a Utilizar (Fonte 00, 50 e 99) .................................... 7999 
1.7.3.1.01.01.02. Recursos Disponíveis Vinculados a Utilizar 
1.7.3.1.01.01.02.001 Rec Disponíveis Vinc à Educação a Utilizar (Fonte 001) ............................................... 8000 
1.7.3.1.01.01.02.002 Rec Disponíveis Vinc à Saúde a Utilizar (Fonte 002) ..................................................... 8002 
1.7.3.1.01.01.02.003 Rec Disponíveis Vinc Salário Educação a Utilizar (Fonte 004) ...................................... 8003 
1.7.3.1.01.01.02.004 Rec Disponíveis Vinc Cobertura Déficit Previs a Utilizar (Fonte 006) ........................... 8005 
1.7.3.1.01.01.02.005 Rec Disponíveis Vinc para Contra-Partida a Utilizar (Fonte 007) ................................. 8006 
1.7.3.1.01.01.02.006 Rec Disponíveis Vinc SALTUR a Utilizar (Fonte 009) ..................................................... 8007 
1.7.3.1.01.01.02.007 Rec Disponíveis Vinc FCBA a Utilizar (Fonte 010) ......................................................... 8008 
1.7.3.1.01.01.02.008 Rec Disponíveis Vinc FMDCA a Utilizar (Fonte 011) ..................................................... 8009 
1.7.3.1.01.01.02.009 Rec Disponíveis Vinc TRSD a Utilizar (Fonte 012) ......................................................... 8010 
1.7.3.1.01.01.02.010 Rec Disponíveis Vinc ODC a Utilizar (Fonte 013) .......................................................... 8011 
1.7.3.1.01.01.02.011 Rec Disponíveis Vinc SUS a Utilizar (Fonte 014) ........................................................... 8012 
1.7.3.1.01.01.02.012 Rec Disponíveis Vinc FNDE a Utilizar (Fonte 015) ........................................................ 8013 
1.7.3.1.01.01.02.013 Rec Disponíveis Vinc CIDE a Utilizar (Fonte 016) .......................................................... 8014 
1.7.3.1.01.01.02.014 Rec Disponíveis Vinc COSIP a Utilizar (Fonte 017) ........................................................ 8015 
1.7.3.1.01.01.02.015 Rec Disponíveis Vinc Transf FUNDEB Prof a Utilizar (Fonte 018) ................................. 8016 
1.7.3.1.01.01.02.016 Rec Disponíveis Vinc Transf FUNDEB O Desp a Utilizar (Fonte 019) ............................ 8017 
1.7.3.1.01.01.02.017 Rec Disponíveis Vinc Convênio Educação a Utilizar (Fonte 022) .................................. 8018 
1.7.3.1.01.01.02.018 Rec Disponíveis Vinc Convênio Saúde a Utilizar (Fonte 023) ....................................... 8019 
1.7.3.1.01.01.02.019 Rec Disponíveis Vinc Convênios Outros a Utilizar (Fonte 024) ..................................... 8020 
1.7.3.1.01.01.02.020 Rec Disponíveis Vinc FIES a Utilizar (Fonte 030) ........................................................... 8021 
1.7.3.1.01.01.02.021 Rec Disponíveis Vinc Royalties/FEP/CFEM a Utilizar (Fonte 042) ................................ 8022 
1.7.3.1.01.01.02.022 Rec Disponíveis Vinc Convênio Adm Indireta a Utilizar (Fonte 051) ............................ 8023 
1.7.3.1.01.01.02.023 Rec Disponíveis Vinc O Fontes Adm Indireta a Utilizar (Fonte 052) ............................. 8024 
1.7.3.1.01.01.02.024 Rec Disponíveis Vinc Op de Crédito Internas a Utilizar (Fonte 090) ............................. 8025 
 
 
2.7. PASSIVO COMPENSADO COD REDUZIDO 
2.7.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 
2.7.2.1. Execução da Receita 
2.7.2.1.01 Receita a Realizar 
2.7.2.1.01.01 Receita a Realizar 
2.7.2.1.01.01.001 Receita a Realizar .............................................................................................................. 8039 
2.7.2.1.02. Receita Realizada 
2.7.2.1.02.01 Recursos Ordinários Realizados 
2.7.2.1.02.01.001 Recursos Ordinários Realizados (Fonte 00, 50 e 99) ......................................................... 8040 
2.7.2.1.02.02 Recursos Vinculados Realizados 
2.7.2.1.02.02.001 Rec Vinculados à Educação Realizados (Fonte 001) .......................................................... 8041 
2.7.2.1.02.02.002 Rec Vinculados à Saúde Realizados (Fonte 002) ............................................................... 8042 
2.7.2.1.02.02.003 Rec Vinculados Salário Educação Realizados (Fonte 004) ................................................. 8043 
2.7.2.1.02.02.004 Rec Vinculados Cobertura Déficit Previs Realizados (Fonte 006) ...................................... 8044 
2.7.2.1.02.02.005 Rec Vinculados para Contra-Partida Realizados (Fonte 007) ............................................ 8045 
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2.7.2.1.02.02.006 Rec Vinculados SALTUR Realizados (Fonte 009) ................................................................ 8046 
2.7.2.1.02.02.007 Rec Vinculados FCBA Realizados (Fonte 010) .................................................................... 8047 
2.7.2.1.02.02.008 Rec Vinculados FMDCA Realizados (Fonte 011) ................................................................ 8048 
2.7.2.1.02.02.009 Rec Vinculados TRSD Realizados (Fonte 012) .................................................................... 8049 
2.7.2.1.02.02.010 Rec Vinculados ODC Realizados (Fonte 013) ..................................................................... 8050 
2.7.2.1.02.02.011 Rec Vinculados SUS Realizados (Fonte 014) ...................................................................... 8051 
2.7.2.1.02.02.012 Rec Vinculados FNDE Realizados (Fonte 015) ................................................................... 8052 
2.7.2.1.02.02.013 Rec Vinculados CIDE Realizados (Fonte 016) ..................................................................... 8053 
2.7.2.1.02.02.014 Rec Vinculados COSIP Realizados (Fonte 017) .................................................................. 8054 
2.7.2.1.02.02.015 Rec Vinculados Transf FUNDEB Professores Realizados (Fonte 018) ................................ 8055 
2.7.2.1.02.02.016 Rec Vinculados Transf FUNDEB O Despesas Realizados (Fonte 019) ................................ 8056 
2.7.2.1.02.02.017 Rec Vinculados Convênio Educação Realizados (Fonte 022) ............................................. 8057 
2.7.2.1.02.02.018 Rec Vinculados Convênio Saúde Realizados (Fonte 023) .................................................. 8058 
2.7.2.1.02.02.019 Rec Vinculados Convênios Outros Realizados (Fonte 024) ............................................... 8059 
2.7.2.1.02.02.020 Rec Vinculados FIES Realizados (Fonte 030) ..................................................................... 8060 
2.7.2.1.02.02.021 Rec Vinculados Royalties/FEP/CFEM Realizados (Fonte 042) ........................................... 8061 
2.7.2.1.02.02.022 Rec Vinculados Convênio Adm Indireta Realizados (Fonte 051) ....................................... 8062 
2.7.2.1.02.02.023 Rec Vinculados Outras Fontes Adm Indireta Realizados (Fonte 052) ............................... 8063 
2.7.2.1.02.02.024 Rec Vinculados Operações de Crédito Interna Realizados (Fonte 090) ............................ 8064 
 
2.7.2.2. Execução da Despesa 
2.7.2.2.01 Disponibilidade de Crédito 
2.7.2.2.01.01 Crédito Disponível 
2.7.2.2.01.01.001 Crédito Disponível ............................................................................................................. 8065 
 
2.7.2.2.02 Indisponibilidade de Crédito 
2.7.2.2.02.01 Crédito Indisponível 
2.7.2.2.02.01.001 Crédito Indisponível .......................................................................................................... 8066 
 
2.7.2.2.03 Disponibilidade de Crédito – Crédito Utilizado 
2.7.2.2.03.01. Crédito Empenhado a Liquidar 
2.7.2.2.03.01.001 Empenhos Rec Ordinários a Liquidar (Fonte 00, 50 e 99) ................................................. 8067 
2.7.2.2.03.01.002 Empenhos Rec Vinculados à Educação a Liquidar (Fonte 001) ......................................... 8068 
2.7.2.2.03.01.003 Empenhos Rec Vinculados à Saúde a Liquidar (Fonte 002) ............................................... 8069 
2.7.2.2.03.01.004 Empenhos Rec Vinculados Salário Educação a Liquidar (Fonte 004) ................................ 8070 
2.7.2.2.03.01.005 Empenhos Rec Vinc Cobertura Déficit Previs a Liquidar (Fonte 006) ................................ 8071 
2.7.2.2.03.01.006 Empenhos Rec Vinc para Contra-Partida a Liquidar (Fonte 007) ...................................... 8073 
2.7.2.2.03.01.007 Empenhos Rec Vinculados SALTUR a Liquidar (Fonte 009) ............................................... 8074 
2.7.2.2.03.01.008 Empenhos Rec Vinculados FCBA a Liquidar (Fonte 010) ................................................... 8075 
2.7.2.2.03.01.009 Empenhos Rec Vinculados FMDCA a Liquidar (Fonte 011) ............................................... 8076 
2.7.2.2.03.01.010 Empenhos Rec Vinculados TRSD a Liquidar (Fonte 012) ................................................... 8077 
2.7.2.2.03.01.011 Empenhos Rec Vinculados ODC a Liquidar (Fonte 013) .................................................... 8078 
2.7.2.2.03.01.012 Empenhos Rec Vinculados SUS a Liquidar (Fonte 014) ..................................................... 8079 
2.7.2.2.03.01.013 Empenhos Rec Vinculados FNDE a Liquidar (Fonte 015) ................................................... 8080 
2.7.2.2.03.01.014 Empenhos Rec Vinculados CIDE a Liquidar (Fonte 016) .................................................... 8081 
2.7.2.2.03.01.015 Empenhos Rec Vinculados COSIP a Liquidar (Fonte 017) .................................................. 8082 
2.7.2.2.03.01.016 Empenhos Rec Vinculados Transf FUNDEB Prof a Liquidar (Fonte 018) ........................... 8083 
2.7.2.2.03.01.017 Empenhos Rec Vinc Transf FUNDEB O Desp a Liquidar (Fonte 019) ................................. 8084 
2.7.2.2.03.01.018 Empenhos Rec Vinculados Convênio Educação a Liquidar (Fonte 022) ............................ 8085 
2.7.2.2.03.01.019 Empenhos Rec Vinculados Convênio Saúde a Liquidar (Fonte 023).................................. 8086 
2.7.2.2.03.01.020 Empenhos Rec Vinculados Convênios Outros a Liquidar (Fonte 024) ............................... 8087 
2.7.2.2.03.01.021 Empenhos Rec Vinculados FIES a Liquidar (Fonte 030) ..................................................... 8088 
2.7.2.2.03.01.022 Empenhos Rec Vinculados Royalties/FEP/CFEM a Liquidar (Fonte 042) ........................... 8089 
2.7.2.2.03.01.023 Empenhos Rec Vinc Convênio Adm Indireta a Liquidar (Fonte 051) ................................. 8090 
2.7.2.2.03.01.024 Empenhos Rec Vinc O Fontes Adm Indireta a Liquidar (Fonte 052) .................................. 8091 
2.7.2.2.03.01.025 Empenhos Rec Vinc Op de Crédito Interna a Liquidar (Fonte 090) ................................... 8092 
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2.7.2.2.03.02 Crédito Empenhado em liquidação 
2.7.2.2.03.02.001 Crédito Empenhado em Liquidação .................................................................................. 8093 
 
2.7.2.2.03.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
2.7.2.2.03.03.001 Empenhos Rec Ordinários Liquidados a Pagar (Fonte 00, 50 e 99) ................................... 8094 
2.7.2.2.03.03.002 Empenhos Rec Vinc à Educação Liquidados a Pagar (Fonte 001)...................................... 8095 
2.7.2.2.03.03.003 Empenhos Rec Vinc à Saúde Liquidados a Pagar (Fonte 002) ........................................... 8096 
2.7.2.2.03.03.004 Empenhos Rec Vinc Salário Educação Liquidados a Pagar (Fonte 004)............................. 8097 
2.7.2.2.03.03.005 Empenhos Rec Vinc Cobertura Déficit Previs Liq a Pagar (Fonte 006) .............................. 8098 
2.7.2.2.03.03.006 Empenhos Rec Vinc para Contra-Partida Liq a Pagar (Fonte 007) ..................................... 8099 
2.7.2.2.03.03.007 Empenhos Rec Vinc SALTUR Liquidados a Pagar (Fonte 009) ........................................... 8100 
2.7.2.2.03.03.008 Empenhos Rec Vinc FCBA Liquidados a Pagar (Fonte 010) ............................................... 8101 
2.7.2.2.03.03.009 Empenhos Rec Vinc FMDCA Liquidados a Pagar (Fonte 011) ............................................ 8102 
2.7.2.2.03.03.010 Empenhos Rec Vinc TRSD Liquidados a Pagar (Fonte 012) ............................................... 8103 
2.7.2.2.03.03.011 Empenhos Rec Vinc ODC Liquidados a Pagar (Fonte 013)................................................. 8104 
2.7.2.2.03.03.012 Empenhos Rec Vinc SUS Liquidados a Pagar (Fonte 014).................................................. 8105 
2.7.2.2.03.03.013 Empenhos Rec Vinc FNDE Liquidados a Pagar (Fonte 015) ............................................... 8106 
2.7.2.2.03.03.014 Empenhos Rec Vinc CIDE Liquidados a Pagar (Fonte 016) ................................................ 8107 
2.7.2.2.03.03.015 Empenhos Rec Vinc COSIP Liquidados a Pagar (Fonte 017) .............................................. 8108 
2.7.2.2.03.03.016 Empenhos Rec Vinc Transf FUNDEB Prof Liq a Pagar (Fonte 018) .................................... 8109 
2.7.2.2.03.03.017 Empenhos Rec Vinc Transf FUNDEB O Desp Liq a Pagar (Fonte 019)................................ 8110 
2.7.2.2.03.03.018 Empenhos Rec Vinc Convênio Educação Liq a Pagar (Fonte 022) ..................................... 8111 
2.7.2.2.03.03.019 Empenhos Rec Vinc Convênio Saúde Liquidados a Pagar (Fonte 023) .............................. 8112 
2.7.2.2.03.03.020 Empenhos Rec Vinc Convênios Outros Liquidados a Pagar (Fonte 024) ........................... 8113 
2.7.2.2.03.03.021 Empenhos Rec Vinc FIES Liquidados a Pagar (Fonte 030) ................................................. 8114 
2.7.2.2.03.03.022 Empenhos Rec Vinc Royalties/FEP/CFEM Liq a Pagar (Fonte 042) .................................... 8115 
2.7.2.2.03.03.023 Empenhos Rec Vinc Convênio Adm Indireta Liq a Pagar (Fonte 051) ............................... 8116 
2.7.2.2.03.03.024 Empenhos Rec Vinc O Fontes Adm Indireta Liq a Pagar (Fonte 052) ................................ 8117 
2.7.2.2.03.03.025 Empenhos Rec Vinc Op de Crédito Interna Liq a Pagar (Fonte 090) ................................. 8118 
 
2.7.2.2.03.04 Crédito Empenhado Pago 
2.7.2.2.03.04.001 Empenhos Rec Ordinários Pagos (Fonte 00, 50 e 99) ........................................................ 8119 
2.7.2.2.03.04.002 Empenhos Rec Vinculados à Educação Pagos (Fonte 001) ................................................ 8120 
2.7.2.2.03.04.003 Empenhos Rec Vinculados à Saúde Pagos (Fonte 002) ..................................................... 8121 
2.7.2.2.03.04.004 Empenhos Rec Vinculados Salário Educação Pagos (Fonte 004) ....................................... 8122 
2.7.2.2.03.04.005 Empenhos Rec Vinculados Cobertura Déficit Previs Pagos (Fonte 006)............................ 8123 
2.7.2.2.03.04.006 Empenhos Rec Vinculados para Contra-Partida Pagos (Fonte 007) .................................. 8124 
2.7.2.2.03.04.007 Empenhos Rec Vinculados SALTUR Pagos (Fonte 009) ..................................................... 8125 
2.7.2.2.03.04.008 Empenhos Rec Vinculados FCBA Pagos (Fonte 010) ......................................................... 8126 
2.7.2.2.03.04.009 Empenhos Rec Vinculados FMDCA Pagos (Fonte 011) ...................................................... 8127 
2.7.2.2.03.04.010 Empenhos Rec Vinculados TRSD Pagos (Fonte 012) ......................................................... 8128 
2.7.2.2.03.04.011 Empenhos Rec Vinculados ODC Pagos (Fonte 013) ........................................................... 8129 
2.7.2.2.03.04.012 Empenhos Rec Vinculados SUS Pagos (Fonte 014) ............................................................ 8130 
2.7.2.2.03.04.013 Empenhos Rec Vinculados FNDE Pagos (Fonte 015) ......................................................... 8131 
2.7.2.2.03.04.014 Empenhos Rec Vinculados CIDE Pagos (Fonte 016) .......................................................... 8132 
2.7.2.2.03.04.015 Empenhos Rec Vinculados COSIP Pagos (Fonte 017) ........................................................ 8133 
2.7.2.2.03.04.016 Empenhos Rec Vinculados Transf FUNDEB Prof Pagos (Fonte 018) .................................. 8134 
2.7.2.2.03.04.017 Empenhos Rec Vinculados Transf FUNDEB O Desp Pagos (Fonte 019) ............................. 8135 
2.7.2.2.03.04.018 Empenhos Rec Vinculados Convênio Educação Pagos (Fonte 022) .................................. 8136 
2.7.2.2.03.04.019 Empenhos Rec Vinculados Convênio Saúde Pagos (Fonte 023) ........................................ 8137 
2.7.2.2.03.04.020 Empenhos Rec Vinculados Convênios Outros Pagos (Fonte 024) ..................................... 8138 
2.7.2.2.03.04.021 Empenhos Rec Vinculados FIES Pagos (Fonte 030) ........................................................... 8139 
2.7.2.2.03.04.022 Empenhos Rec Vinculados Royalties/FEP/CFEM Pagos (Fonte 042) ................................. 8140 
2.7.2.2.03.04.023 Empenhos Rec Vinculados Convênio Adm Indireta Pagos (Fonte 051) ............................. 8141 
2.7.2.2.03.04.024 Empenhos Rec Vinculados O Fontes Adm Indireta Pagos (Fonte 052) ............................. 8142 
2.7.2.2.03.04.025 Empenhos Rec Vinculados Op de Crédito Interna Pagos (Fonte 090) ............................... 8143 
 



Manual de Execução Orçamentária 
 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Controladoria Geral do Município - CGM 

 

 

82 

2.7.3 Execução da Administração Financeira 
2.7.3.1 Execução das Disponibilidades Por Destinação 
2.7.3.1.01 Execução da Disponibilidade de Recursos 
2.7.3.1.01.01 Disponibilidade Por Destinação de Recursos 
2.7.3.1.01.01.001 Disponibilidade de Recursos - Rec Ordinários (Fonte 00, 50 e 99) .................................... 8144 
2.7.3.1.01.01.002 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc à Educação (Fonte 001) ...................................... 8145 
2.7.3.1.01.01.003 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc à Saúde (Fonte 002) ............................................ 8146 
2.7.3.1.01.01.004 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc Salário Educação (Fonte 004) ............................. 8147 
2.7.3.1.01.01.005 Disp de Recursos - Rec Vinc Cobertura Déficit Previs (Fonte 006) .................................... 8148 
2.7.3.1.01.01.006 Disp de Recursos - Rec Vinc para Contra-Partida (Fonte 007)........................................... 8149 
2.7.3.1.01.01.007 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc SALTUR (Fonte 009) ............................................ 8150 
2.7.3.1.01.01.008 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc FCBA (Fonte 010) ................................................ 8151 
2.7.3.1.01.01.009 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc FMDCA (Fonte 011) ............................................ 8152 
2.7.3.1.01.01.010 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc TRSD (Fonte 012) ................................................ 8153 
2.7.3.1.01.01.011 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc ODC (Fonte 013) ................................................. 8154 
2.7.3.1.01.01.012 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc SUS (Fonte 014) .................................................. 8155 
2.7.3.1.01.01.013 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc FNDE (Fonte 015) ................................................ 8156 
2.7.3.1.01.01.014 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc CIDE (Fonte 016) ................................................. 8157 
2.7.3.1.01.01.015 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc COSIP (Fonte 017) ............................................... 8158 
2.7.3.1.01.01.016 Disponib de Recursos - Rec Vinc Transf FUNDEB Prof (Fonte 018) ................................... 8159 
2.7.3.1.01.01.017 Disp de Recursos - Rec Vinc Transf FUNDEB O Despesas (Fonte 019) .............................. 8160 
2.7.3.1.01.01.018 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc Convênio Educação (Fonte 022) ......................... 8161 
2.7.3.1.01.01.019 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc Convênio Saúde (Fonte 023) .............................. 8162 
2.7.3.1.01.01.020 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc Convênios Outros (Fonte 024) ............................ 8163 
2.7.3.1.01.01.021 Disponibilidade de Recursos - Rec Vinc FIES (Fonte 030) .................................................. 8164 
2.7.3.1.01.01.022 Disp de Recursos - Rec Vinc Royalties/FEP/CFEM (Fonte 042) .......................................... 8165 
2.7.3.1.01.01.023 Disp de Recursos - Rec Vinc Convênio Adm Indireta (Fonte 051) ..................................... 8166 
2.7.3.1.01.01.024 Disp de Recursos - Rec Vinc O Fontes Adm Indireta (Fonte 052) ...................................... 8167 
2.7.3.1.01.01.025 Disp de Recursos - Rec Vinc Op de Crédito Interna (Fonte 090) ....................................... 8168 
 
2.7.3.1.01.02 Disponibilidade Por Destinação Comprometida Por Empenho 
2.7.3.1.01.02.001 Disp p/Dest.Comprometida p/Empenho – Rec  Ordinários (Fonte 00, 50  e 99) .............. 8169 
2.7.3.1.01.02.002 Disp p/ Destinação Comprometida por Empenho - Rec Vinc à Educação (Fonte 001) ..... 8170 
2.7.3.1.01.02.003 Disp p/ Destinação Comprometida por Empenho - Rec Vinc à Saúde (Fonte 002) ........... 8171 
2.7.3.1.01.02.004 Disp p/ Destinação Comprometida por Empenho - Rec Vinc Sal Educação (Fonte 004)... 8172 
2.7.3.1.01.02.005 Disp p/ Dest. Comprometida p/Emp. Rec Vinc Cobertura Déficit Previs (Fonte 006) ....... 8173 
2.7.3.1.01.02.006 Disp p/ Dest. Comprometida por Empenho - Rec Vinc para Contra-Partida (Fonte 007) . 8174 
2.7.3.1.01.02.007 Disp p/ Destinação Comprometida por Empenho - Rec Vinc SALTUR (Fonte 009) ........... 8175 
2.7.3.1.01.02.008 Disp Destinação Comprometida por Emp - Rec Vinc FCBA (Fonte 010) ............................ 8176 
2.7.3.1.01.02.009 Disp Destinação Comprometida por Emp - Rec Vinc FMDCA (Fonte 011) ........................ 8177 
2.7.3.1.01.02.010 Disp Destinação Comprometida por Emp - Rec Vinc TRSD (Fonte 012) ............................ 8178 
2.7.3.1.01.02.011 Disp Destinação Comprometida por Emp - Rec Vinc ODC (Fonte 013) ............................. 8183 
2.7.3.1.01.02.012 Disp Destinação Comprometida por Emp - Rec Vinc SUS (Fonte 014) .............................. 8184 
2.7.3.1.01.02.013 Disp Destinação Comprometida por Emp - Rec Vinc FNDE (Fonte 015) ........................... 8185 
2.7.3.1.01.02.014 Disp Destinação Comprometida por Emp - Rec Vinc CIDE (Fonte 016) ............................. 8186 
2.7.3.1.01.02.015 Disp p/ Destinação Comprometida por Empenho - Rec Vinc COSIP (Fonte 017) .............. 8187 
2.7.3.1.01.02.016 Disp p/ Dest. Comprometida p/Emp. Rec Vinc Transf FUNDEB Professores (Fonte 018) . 8188 
2.7.3.1.01.02.017 Disp p/ Dest. Comprometida p/Emp. Rec Vinc Transf FUNDEB O Despesas (Fonte 019) . 8189 
2.7.3.1.01.02.018 Disp p/ Dest. Comprometida p/Emp. Rec Vinc Convênio Educação (Fonte 022) .............. 8190 
2.7.3.1.01.02.019 Disp p/ Dest. Comprometida p/Empenho - Rec Vinc Convênio Saúde (Fonte 023) .......... 8191 
2.7.3.1.01.02.020 Disp p/ Dest. Comprometida p/Empenho - Rec Vinc Convênio Outros (Fonte 024) ......... 8192 
2.7.3.1.01.02.021 Disp p/ Dest. Comprometida p/Emp - Rec Vinc FIES (Fonte 030) ..................................... 8193 
2.7.3.1.01.02.022 Disp p/ Dest. Comprometida p/Emp. Rec Vinc Royalties/FEP/CFEM (Fonte 042) ............ 8194 
2.7.3.1.01.02.023 Disp p/ Dest. Comprometida p/Emp. Rec Vinc Convênio Adm Indireta (Fonte 051) ........ 8195 
2.7.3.1.01.02.024 Disp p/ Dest. Comprometida p/Emp. Rec Vinc O Fontes Adm Indireta (Fonte 052) ......... 8196 
2.7.3.1.01.02.025 Disp p/ Dest. Comp. p/Emp. Rec Vinc Operações de Crédito Interna (Fonte 090) ........... 8197 
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2.7.3.1.01.03 Disponibilidade Por Destinação Comprometida por Liquidação 
2.7.3.1.01.03.001. Disp p/ Dest. Comprometida p/Liquidação - Rec Ordinários (Fontes 00, 50 e 99)........... 8197 
2.7.3.1.01.03.002. Disp p/ Dest. Comprometida por Liquidação - Rec Vinc à Educação (Fonte 001) ............ 8198 
2.7.3.1.01.03.003. Disp p/ Destinação Comprometida por Liq - Rec Vinc à Saúde (Fonte 002) .................... 8199 
2.7.3.1.01.03.004. Disp. p/ Destinação Comp. por Liquidação - Rec Vinc Salário Educação (Fonte 004) ...... 8200 
2.7.3.1.01.03.005. Disp p/ Dest. Comp. p/ Liquidação - Rec Vinc Cobertura Déf Previs (Fonte 006) ............ 8201 
2.7.3.1.01.03.006. Disp. p/ Dest. Comp. p/ Liquidação - Rec Vinc para Contra-Partida (Fonte 007) ............. 8203 
2.7.3.1.01.03.007. Disp Destinação Comprometida por Liq - Rec Vinc SALTUR (Fonte 009) ......................... 8204 
2.7.3.1.01.03.008. Disp Destinação Comprometida por Liq - Rec Vinc FCBA (Fonte 010) ............................. 8205 
2.7.3.1.01.03.009. Disp Destinação Comprometida por Liq - Rec Vinc FMDCA (Fonte 011) .......................... 8206 
2.7.3.1.01.03.010. Disp Destinação Comprometida por Liq - Rec Vinc TRSD (Fonte 012) ............................. 8210 
2.7.3.1.01.03.011. Disp Destinação Comprometida por Liq - Rec Vinc ODC (Fonte 013) .............................. 8211 
2.7.3.1.01.03.012. Disp Destinação Comprometida por Liq - Rec Vinc SUS (Fonte 014) ............................... 8212 
2.7.3.1.01.03.013. Disp Destinação Comprometida por Liq - Rec Vinc FNDE (Fonte 015) ............................. 8213 
2.7.3.1.01.03.014. Disp Destinação Comprometida por Liq - Rec Vinc CIDE (Fonte 016) .............................. 8214 
2.7.3.1.01.03.015. Disp Destinação Comprometida por Liq - Rec Vinc COSIP (Fonte 017) ............................ 8215 
2.7.3.1.01.03.016. Disp. p/ Dest. Comp. p/ Liq.  Rec Vinc Transf FUNDEB Professores (Fonte 018) .............. 8216 
2.7.3.1.01.03.017. Disp. p/ Dest. Comp. p/ Liq. Rec Vinc Transf FUNDEB O Despesas (Fonte 019) ............... 8217 
2.7.3.1.01.03.018. Disp. p/ Dest. Comp. por Liq. Rec Vinc Convênio Educação (Fonte 022) ......................... 8218 
2.7.3.1.01.03.019. Disp. p/ Dest. Comp. por Liquidação - Rec Vinc Convênio Saúde (Fonte 023) ................. 8219 
2.7.3.1.01.03.020. Disp. p/ Dest. Comprometida p/ Liquidação - Rec Vinc Convênios Outros (Fonte 024) .. 8220 
2.7.3.1.01.03.021. Disp. p/ Dest. Comprometida por Liq - Rec Vinc FIES (Fonte 030) ................................... 8221 
2.7.3.1.01.03.022. Disp. p/ Dest. Comp. p/ Liquidação - Rec Vinc Royalties/FEP/CFEM (Fonte 042) ............ 8222 
2.7.3.1.01.03.023. Disp. p/ Dest. Comp. por Liquidação - Rec Vinc Convênio Adm Indireta (Fonte 051) ...... 8223 
2.7.3.1.01.03.024. Disp. p/ Dest. Comp. p/ Liquidação - Rec Vinc O Fontes Adm Indireta (Fonte 052) ........ 8224 
2.7.3.1.01.03.025. Disp. p/ Dest. Comp. p/ Liq. Rec Vinc Operações de Crédito Internas (Fonte 090) ......... 8225 
 
2.7.3.1.01.04. Disponibilidade Por Destinação Utilizada 
2.7.3.1.01.04.001. Disp p/ Destinação Utilizada - Rec Ordinários (Fontes 00, 50 e 99) ................................. 8227  
2.7.3.1.01.04.002. Disp p/ Destinação Utilizada - Rec Vinc à Educação (Fonte 001) ..................................... 8228 
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LANÇAMENTOS: 
 
 
NA APROVAÇÃO DA LOA 
 

C   2.7.2.1.01.01.001 Receita a Realizar – 10,00 

D   1.7.2.2.01.01.01.001 Previsão da Receita – 10,00 
 

D  1.7.2.2.01.01.02.001 Fixação da Despesa – R$ 10,00 

C  2.7.2.2.01.01.001 Crédito Disponível – R$ 10,00 

 
 
NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - VAMOS SUPOR IPTU 
 

D 1.1.6.7.01.01.02.001 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – R$ 10 

C 5.1.1.02.04.01.01 (VA) Créditos Tributários – R$ 10 

C 5.4.1.01.01.01.01 Transferência Financeira – R$ 10 

D 5.4.1.02.01.01.01 Transferência Patrimonial – R$ 10 

 
 
NA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS – VAMOS SUPOR IPTU 
 

D   2.7.2.1.01.01.001 Receita a Realizar – R$ 10,00 

C   2.7.2.1.02.01.001 Recursos Ordinários Realizados (Fonte 00, 50 e 99) – R$ 6,0 

C   2.7.2.1.02.02.001 Recursos Vinculados à Educação Realizados (Fonte 001) – R$ 2,5 

C   2.7.2.1.02.02.002 Recursos Vinculados à Saúde Realizados (Fonte 002) – R$ 1,5 
 

D  Banco (contas já existentes) 

C  Receita (contas já existentes) 
 

C 1.1.6.7.01.01.02.001 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – R$ 10 

D 5.2.1.02.06.01.01 (VP) Créditos Tributários – R$ 10 

D 5.4.1.01.01.01.01 – Transferência Financeira – R$ 10 

C 5.4.1.02.01.01.01 – Transferência Patrimonial – R$ 10 
 

D 1.7.3.1.01.01.01.001 Recursos Ordinários a Utilizar (Fonte 00, 50 e 99)  - R$ 6,00 

D 1.7.3.1.01.01.02.001 Recursos Disponíveis Vinc à Educação a Utilizar (Fonte 001) – R$ 2,5 

D 1.7.3.1.01.01.02.002. Recursos Disponíveis Vinc à Saúde a Utilizar (Fonte 002) – R$ 1,5 

C 2.7.3.1.01.01.001 Disp.de Recursos P/ Destinação - Recursos Ordinários (Fonte 00, 50 e 99) 

C 2.7.3.1.01.01.002 Disp. de Recursos P/ Destinação - Recursos Vinculados à Educação (Fonte 001) 

C 2.7.3.1.01.01.003 Disp. de Recursos p/Destinação - Recursos Vinculados à Saúde (Fonte 002) 

 
 
NA CONTABILIZAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA (UM LANÇAMENTO POR MÊS, COM O TOTAL DE RENÚNCIA) 
 

C Dedução de Créditos Tributários 

D VPIEO – Outras deduções da receita 

 
 
NA EXECUÇÃO DA DESPESA – EMPENHO 
 

D 2.7.3.1.01.01.001 Disponibilidade de Recursos - Recursos Ordinários (Fonte 00, 50 e 99) 

D 2.7.3.1.01.01.002 Disponibilidade de Recursos - Recursos Vinculados à Educação (Fonte 001) 

D 2.7.3.1.01.01.003 Disponibilidade de Recursos - Recursos Vinculados à Saúde (Fonte 002) 

C 2.7.3.1.01.02.001 Disp. P/ Dest. Comprometida Por Empenho - Recursos Ordinários (Fonte 00, 50 e 99) 

C 2.7.3.1.01.02.002 Disp.P/Destinação Comp. P/Empenho - Recursos Vinculados à Educação (Fonte 001) 

C 2.7.3.1.01.02.003 Disp.P/Destinação Comp. P/Empenho - Recursos Vinculados à Saúde (Fonte 002) 
 

D 2.7.2.2.01.01.001 Crédito Disponível – R$ 10,00 

C 2.7.2.2.03.01.001 Empenhos Recursos Ordinários a Liquidar (Fonte 00, 50 e 99) 
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C 2.7.2.2.03.01.002 Empenhos Recursos Vinculados à Educação a Liquidar (Fonte 001) 

C 2.7.2.2.03.01.003 Empenhos Recursos Vinculados à Saúde a Liquidar (Fonte 002) 

 
 
NA EXECUÇÃO DA DESPESA – LIQUIDAÇÃO 
 

D Despesa (contas já existentes) 

C Passivo financeiro (contas já existentes) 

D 5.4.1.01.01.01.01 – Transferência Financeira 

C 5.4.1.02.01.01.01 – Transferência Patrimonial 
 

D 2.7.2.2.03.01.001 Empenhos Recursos Ordinários a Liquidar (Fonte 00, 50 e 99) 

D 2.7.2.2.03.01.002 Empenhos Recursos Vinculados à Educação a Liquidar (Fonte 001) 

D 2.7.2.2.03.01.003 Empenhos Recursos Vinculados à Saúde a Liquidar (Fonte 002) 

C 2.7.2.2.03.02.001 Crédito Empenhado em liquidação 
 

D 2.7.3.1.01.02.001 Disp. P/ Dest. Comprometida P/ Empenho - Recursos Ordinários (Fonte 00, 50 e 99) 

D 2.7.3.1.01.02.002 Disp. P/ Dest. Comp. P/ Empenho - Recursos Vinculados à Educação (Fonte 001) 

D 2.7.3.1.01.02.003 Disp. P/ Dest. Comprometida Por Empenho - Recursos Vinculados à Saúde (Fonte 002) 

C 2.7.3.1.01.03.001 Disp. P/ Dest. Comp. por Liquidação - Recursos Ordinários (Fontes 00, 50 e 99) 

C 2.7.3.1.01.03.002 Disp. P/ Dest. Comp. por Liquidação - Recursos Vinculados à Educação (Fonte 001) 

C 2.7.3.1.01.03.003 Disp. P/ Dest. Comp. por Liquidação - Recursos Vinculados à Saúde (Fonte 002) 
 

C D - 2.7.2.2.03.02.001 Crédito Empenhado em liquidação 

C 2.7.2.2.03.03.001 Empenhos Recursos Ordinários Liquidados a Pagar (Fonte 00, 50 e 99) 

C 2.7.2.2.03.03.002 Empenhos Recursos Vinculados à Educação Liq a Pagar (Fonte 001) 

C 2.7.2.2.03.03.003 Empenhos Recursos Vinculados à Saúde Liquidados a Pagar (Fonte 002) 

 
 
NA EXECUÇÃO DA DESPESA – PAGAMENTO 
 

D Passivo financeiro (contas já existentes) 

C Banco (contas já existentes) 
 

D 2.7.3.1.01.03.001 Disp. p/Dest. Comprometida por Liquidação - Recursos Ordinários (Fontes 00, 50 e 99) 

D 2.7.3.1.01.03.002 Disp. p/Dest. Comp. por Liquidação Recursos Vinculados à Educação (Fonte 001) 

D 2.7.3.1.01.03.003 Disp. p/Dest. Comp. por Liquidação - Recursos Vinculados à Saúde (Fonte 002) 

C 2.7.3.1.01.04.001 Disponibilidade Por Destinação Utilizada - Recursos Ordinários (Fontes 00, 50 e 99) 

C - 2.7.3.1.01.04.002 Disp. Por Destinação Utilizada - Recursos Vinculados à Educação (Fonte 001) 

C 2.7.3.1.01.04.003 Disponibilidade Por Destinação Utilizada - Recursos Vinculados à Saúde (Fonte 002) 
 

D 2.7.2.2.03.03.001 Empenhos Recursos Ordinários Liquidados a Pagar (Fonte 00, 50 e 99) 

D 2.7.2.2.03.03.002 Empenhos Recursos Vinculados à Educação Liquidados a Pagar (Fonte 001) 

D 2.7.2.2.03.03.003 Empenhos Recursos Vinculados à Saúde Liquidados a Pagar (Fonte 002) 

C 2.7.2.2.03.04.001 Empenhos Recursos Ordinários Pagos (Fonte 00, 50 e 99) 

C 2.7.2.2.03.04.002 Empenhos Recursos Vinculados à Educação Pagos (Fonte 001) 

C 2.7.2.2.03.04.003 Empenhos Recursos Vinculados à Saúde Pagos (Fonte 002) 

 
 
SOMENTE NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 
 

D 2.7.3.1.01.04.001 Disp. Por Destinação Utilizada - Recursos Ordinários (Fontes 00, 50 e 99) 

D 2.7.3.1.01.04.002 Disp. Por Destinação Utilizada - Recursos Vinculados à Educação (Fonte 001) 

D 2.7.3.1.01.04.003 Disponibilidade Por Destinação Utilizada - Recursos Vinculados à Saúde (Fonte 002) 

C 1.7.3.1.01.01.01.001 Recursos Ordinários a utilizar (Fonte 00, 50 e 99)          

C 1.7.3.1.01.01.02.001 Recursos Disponíveis Vinculados à Educação a utilizar (Fonte 001) 

C 1.7.3.1.01.01.02.002 Recursos Disponíveis Vinculados à Saúde a utilizar (Fonte 002) 

 


