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experiência obtida com a rea-
lização de nove seminários
sobre a Administração Públi-

Competente, promovidos
pela Assembléia Legislativa

de Minas Gerais, no interior do Estado, no to-
cante à situação das prefeituras municipais diante
da Lei de Responsabilidade Fiscal, permitiu ve-
rificar a existência de grande desinformação rei-
nante na maioria dos municípios, quanto aos as-
pectos operacionais e jurídicos relacionados com
a aplicação dessa lei.

A primeira e grande dificuldade encontra-
da decorre das tentativas de interpretação da
Lei Complementar n° 101, isoladamente, sem
a sua conjugação com a Lei n° 4.320, de 17 de
março de 1964, que ainda é o grande regula-
mento vigente no Pais em matéria de Direito
Financeiro. É no bojo desse regulamento que
vamos encontrar os modelos de finanças pú-
blicas e a maioria dos conceitos referidos na
Lei de Responsabilidade Fiscal, utilizados para
regulamentar os procedimentos de natureza or-
çamentária, financeira e contábil que são
adotados no âmbito da administração pública
brasileira.

Outra dificuldade depreendida com o grande
número de questões levantadas pelos participan-
tes dos seminários é o desconhecimento quase total
dos princípios constitucionais e legais relativos aos
instrumentos de finanças públicas, em razão da
falta de trato e de convívio diuturno com esses
mecanismos. As questões relativas ao orçamento
e às finanças públicas vêm, ao longo dos anos,
sendo tratadas apenas sob seus aspectos contábeis.
O orçamento jamais foi utilizado como instru-
mento de planejamento financeiro ou como me-
canismo de controle do gasto público, o que não
será mais possível com o advento da Lei Com-
plementar n° ioi.

Procurando sintetizar o grande universo das
questões levantadas nesses seminários, mesmo
com prejuízo da enorme variedade dos inte-
resses tratados nessas questões, poderíamos as-
sinalar três grandes áreas de preocupação dos
municípios no que concerne à implementação
das medidas preconizadas na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal:

os ajustes necessários para a implementação
da LRF;

• as relações entre o Executivo e o Legislativo
após a implementação da LRF;

• os restos a pagar, as dividas anteriores e os
empenhos anulados.

No tocante ao primeiro conjunto, as ques-
tões mais características dos problemas com os
quais se defronta o administrador público po-
dem ser ilustradas pelas seguintes perguntas:
• os protestos contra a LRF continuarão. Há

possibilidade de flexibilização no prazo de vi-
gência, principalmente para prefeitos que as-
sumiram prefeituras falidas?

• limitação dos gastos do Poder Legislativo (EC
25); equilíbrio entre receita e despesa nos mu-
nicípios (LRF) - isso tudo era extremamente
necessário. Mas os Tribunais de Contas vão
observar com rigor essas regras? Vai existir
algum dispositivo integrado com o MP/Po-
der Judiciário para que essas leis sejam real-
mente aplicadas?

• quando devemos começar a ter conhecimen-
to da situação de nossas prefeituras?

• como fica o conflito entre a Portaria n° 471,
que disciplina um número "x" de relatórios e
anexos, e as Instruções Normativas 001 e
005/2000 do Tribunal de Contas, que disci-
plinam outras?

• confirmado o crime de responsabilidade, ha-
verá mesmo as punições aos ex-prefeitos (ca-
deia, ressarcimento do erário, etc.)? Quem
punirá a Câmara ou o Judiciário?

• na maioria das cidades pequenas, a Prefeitura
publica seus balanços em quadros de avisos
ou em jornais de outras cidades ou da Capital,
a que a população não tem acesso. As publica-
ções exigidas pela LRF podem ser feitas cm
quadros de avisos? A Prefeitura pode publicar
em um jornal oficial, como é o caso de Pouso
Alegre, que possui o jornal O Município? Qua-
dros de avisos, jornais, Internet, aos quais qua-
se ninguém tem acesso, podem ser considera-
dos veículos de "ampla divulgação"?

Quanto ao segundo grupo de questões, as
relações entre o Executivo e o Legislativo
após a implementação da LRF, selecionamos
aquelas mais significativas e que retratam o grau
de ansiedade reinante entre os participantes do
seminário, quais sejam:
• observadas irregularidades no cumprimento

da LRF, por parte do Executivo, um único

Se houver alguma
mácula no processo
de despesa, alguma
suspeita, um indício,
ou mesmo uma
evidência de
superfaturamento,
deve-se mandar
fazer uma auditoria
nesse processo e
deixar esse gasto
sub /udice
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vereador poderá fazer as reivindicações cabí-
veis ou necessitaria de maioria na Câmara?

• a Câmara Municipal de um município com me-
nos de 10 mil habitantes tem que se desmembrar
da Prefeitura, agora, com a nova LRF?

• segundo a Emenda à Constituição n° 25, art.
29-A, qual o valor do duodécimo a ser re-
passado para a Câmara em janeiro de 2001,
para cidades de até 10 mil habitantes: 8% da
receita liquida ou do valor do orçamento da
Câmara?

• meu município tem menos de 50 mil habitan-
tes e a Câmara Municipal não é emancipada
da Prefeitura. Como proceder para receber
os 6% previstos na LRF no orçamento para
uso do Legislativo?

• o prefeito, na gestão passada, não empenhou
o repasse à Câmara do mês de dezembro. É
crime ou não? O atual prefeito é obrigado a
pagar ou a Câmara fica a ver navios?

• estamos obrigados a repassar 1/12 do orça-
mento à Câmara. Mas, se houver orçamentário
e não houver financeiro, como proceder? A
Câmara pode concordar em receber do Exe-
cutivo repasse menor do que o previsto em lei?

No terceiro conjunto de questões, que ver-
sa sobre os restos a pagar, sobre dívidas e
outras pendências relativas ao exercício
anterior, tais como o cancelamento, por
meio de decreto, de empenhos de despesas
já processadas, as perguntas foram mais nu-
merosas e repletas de incertezas com relação
às soluções a serem adotadas, no sentido de
solucionar os problemas encontrados. As per-
guntas mais representativas desse segmento
foram as seguintes:
• até que ponto vai a responsabilidade do pre-

feito atual quanto à prestação de contas e às
dividas do prefeito anterior?

• a administração recém-empossada fica obri-
gada, por força da LRF, a liquidar todo o
resto a pagar deixado pela administração an-
terior?

• é correto cancelar por decreto os empenhos
inscritos em "restos a pagar" e reempenhá-
los para a devida liquidação?

• como deve proceder a atual administração
no caso de anulação dos empenhos de servi-
ços já realizados, inclusive devidamente liqui-
dados pela gestão anterior?

• o prefeito atual terá que quitar as dívidas da
gestão anterior? Em que prazo?

• de quem é a responsabilidade pelos restos a
pagar existentes em 31 de dezembro de 2000?
Como fazer se os recursos disponíveis deixa-
dos não são suficientes?

• a nossa Câmara se encontra com dívida da
administração anterior e não foi deixado ne-
nhum saldo em conta. Quais as providências
que podem ser tomadas com base na LRF?

Observa-se, com essas questões, que repre-
sentam simplificadamente o grande número de
pendências que a administração pública muni-
cipal tem que enfrentar com relação aos novos
preceitos legais, decorrentes das Emendas à
Constituição n° 19 e 25, conjugadas com a Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000,
que há poucas novidades com relação às dúvi-
das que suscitariam os preceitos preexistentes,
contidos na legislação anterior. Por isso, estamos
convencidos de que os debates proporciona-
dos pela Assembléia Legislativa, durante a rea-
lização dos Seminários "Administração Pública
Competente", contribuíram significativamente
para o esclarecimento dos prefeitos, vereado-
res, secretários e técnicos das prefeituras e câ-
maras municipais participantes desses eventos,
na medida em que possibilitaram enfocar as
questões levantadas de forma compreensiva,
sob a ótica de todo o arcabouço da legislação
brasileira pertinente ao assunto.

Para que se tenha, também, uma idéia das
soluções apresentadas durante os seminários,
com relação aos dois últimos conjuntos de
questões, já que os aspectos levantados no pri-
meiro conjunto somente serão elucidados com
o tempo, pelas instituições responsáveis por
essa área, apresentamos um resumo de algu-
mas colocações e respostas dos apresentado-
res e debatedores convidados para esses se-
minários.

stas a:	CiF diIaZ da

cmnla ror

Um problema das novas administrações é
que elas receberam, talvez, um montante de res-
tos a pagar em volume superior ao ativo finan
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ceiro disponível, contrariamente ao que a Lei
de Responsabilidade Fiscal exige para o perío-
do de final de mandato. Nessa condição, a pri-
meira conseqüência prática é a responsabilização
do ordenador de despesas anterior. A Lei de
Responsabilidade Fiscal está relacionada com a
Lei n° 4.320. É ela que rege toda a forma de
registro, toda a forma de contabilização do
passivo. O resto a pagar, mesmo que tenha ex-
cedido o ativo financeiro disponível, vai gerar
compromisso. O valor que excede deve ser
debitado ao ordenador de despesas na conta-
bilidade, na conta de diversos responsáveis,
contra despesas a regularizar. Esse registro deve
constar no balanço e no relatório do contador
que encaminha o balanço. O contador deve fa-
zer esse registro descrevendo a situação que
encontrou.

E como vamos tratar esses restos a pagar?
Os novos administradores municipais estão as-
sumindo esse passivo e é preciso observar, em
primeiro lugar, que há na ordenação do gasto
três momentos principais. O primeiro momen-
to é o da execução orçamentária, que se re-
presenta pelo empenho. Temos, em seguida,
o momento da liquidação da despesa, que é
quando se recebe o bem ou serviço e se faz a
liquidação e a conseqüente variação patrimo-
nial. Eleva-se o patrimônio ao mesmo tempo
em que se eleva o passivo, registrando a liqui-
dação da despesa como exigível. Nesse mo-
mento, os administradores vão receber restos
a pagar que estão na fase do empenho, ou seja,
o resto a pagar não processado, que foi a des-
pesa meramente empenhada, cujo bem ou ser-
viço ainda não foi entregue, e vão receber, na
maioria das vezes, um resto a pagar processa-
do, que é a despesa liquidada. Eles vão prati-
car o terceiro ato de ordenação. Cada ato des-
ses é uma ordenação de despesa: o empenho,
a liquidação e o pagamento, todos são atos de
ordenação. A terceira ordenação, no entanto,
será feita num processo que não se iniciou na
sua gestão.

O que deve ser feito? Deve-se examinar
cada processo, verificar se, a cada processo de
aquisição de bens e serviços, foram cumpri-
dos todos os ritos: se a licitação foi feita, se
foi feita de acordo com a Lei n° 8.666, se não
há nenhuma mácula nesse processo; se o bem

ou serviço foi realmente executado, se está li-
quidado ou se ele existe, porque muitas vezes
os processos são encaminhados com as notas
e sem o correspondente do ativo, que seria o
bem incorporado. É preciso verificar tudo isso.
Se estiver correto, evidentemente, esse processo
deve ser incluído na lista de prioridades para
pagar quando for possível, quando o ativo fi-
nanceiro acusar disponibilidade de caixa. Se

houver alguma mácula no processo de despe-
sa, alguma suspeita, um indício, ou mesmo uma
evidência de superfaturamento, deve-se man-
dar fazer uma auditoria nesse processo e dei-
xar esse gasto sub judice, como uma despesa
pendente de processamento para regulariza
ção. Dessa forma, o resto a pagar, mesmo que
tenha excedido o ativo financeiro disponí 1,
o que era vedado à autoridade anterior, con
titui um ato jurídico perfeito. Por isso, o fato

de estar excedendo o limite não invalida o
gasto específico, não faz com que a despesa
não tenha que ser paga.

Dentro dos restos a pagar, eventualmente,
os novos administradores vão encontrar a fo-
lha de pagamento de dezembro, às vezes até
mais de uma folha, o 13' salário, isso tudo ins-
crito nos restos a pagar e num bolo junto com
outras despesas, cujo montante pode ter exce
dido o ativo financeiro disponível. Então, vem
a pergunta: como deixar de pagar a folha, dei-
xar de pagar o 13' salário? A despesa é legítima,
a despesa foi legalmente constituída, mas o
ordenador fica exposto à legislação penal, cm
vista de ter superado o limite.

Porém, não se pode virar as costas e dizer

"isso é gasto do outro prefeito e nós não va-
mos pagar". É bom lembrar que a despesa or-
çamentária obedece ao regime de competência
e não seria correto fazer a transposição, para o
exercício seguinte, de despesas cuja competên-
cia é do exercício anterior.

Anukão de empe.
uju5 das asas
''

Existem, pelo menos, duas situações nesse
caso. A primeira, em que foi anulado o resto a
pagar em razão de não ter havido a inscrição,

A despesa
orçamentária
obedece ao
regime de
competência e não
seria correto fazer a
transposição,
para o exercício
seguinte, de
despesas cuja
competência é do
exercício anterior
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ficando o empenho anulado automaticamente.
Ou melhor, teve-se que anular o empenho por-
que ele não tinha subsistência. Talvez ele não
estivesse respaldado em nenhum processo de
aquisição. Nesse caso, não há problema.

A segunda situação se configuraria como
a anulação do empenho de uma despesa que
foi gerada por um processo de licitação, com
a existência de nota fiscal. O empenho estava
feito e foi anulado sem nenhuma justificati-
va, o que não é correto porque o ato teria
que ser motivado. Uma anulação de empe-
nho não se faz apagando seu registro na con-
tabilidade. É necessário que haja um docu-
mento de anulação desse empenho, isto é, tem
que haver um documento contábil que se
constitui como o documento de anulação de
empenho. Tal empenho teria que ser inscrito
como resto a pagar, caso contrário, pode
gerar uma situação muito grave. Por exem-
plo, uma nota fiscal que foi liquidada repre-
senta um serviço que foi prestado ou uma
mercadoria que foi entregue. Essa despesa não
pode, sendo regular, ter o seu empenho anu-
lado sem justificativa aceitável. Nesse caso,
haveria uma despesa sem cobertura orçamen-
tária, o que constitui um crime de responsa-
bilidade muito grave, que é fazer despesa sem
empenho prévio. E não é fácil regularizar essa
despesa. Por quê? Como o prefeito que vai
assumir a nova administração vai regularizar
essa despesa cujo empenho foi cancelado no
exercício anterior? Ele vai, declaradamente,
empenhar uma despesa cuja data de execu-
ção, de liquidação, é anterior à data do em-
penho?

O descumprimento do princípio do em-
penho prévio que a Lei n° 4.320 prevê é crime.
É pior, sinceramente, do que ter inscrito o
montante de resto a pagar maior do que a dis-
ponibilidade financeira, porque, nesse caso, ha-
veria a possibilidade de contar com fatores ate-
nuantes relacionados com os crimes previstos
na Lei n° 10.028, de outubro de 2000. Há mais
probabilidade de se obter uma complacência
maior para aqueles ordenadores que excede-
ram os limites de inscricão de restos a pagar,
previstos na LC 101, do que para aqueles que
cometeram um crime desses, de realizar despe-
sa sem empenho prévio.

Nesse último caso, é necessário que se for-
me um processo de responsabilização e o en-
caminhe ao Tribunal de Contas para a devida
tomada de contas e posterior regularização.

DMdas de curto prazo
administração anterior

Quanto ao caso dos gastos decorrentes de
contratos de fornecimento ou de despesas com
serviços de utilidade pública ou outras que po-
deriam ter sido empenhadas sob a modalida-
de de estimativa e não foram por qualquer mo-
tivo, aqueles gastos podem ser regularizados
sem maiores problemas. Essas despesas pre-
cisam ser regularizadas. Elas podem ser em-
penhadas e pagas no exercício seguinte, sendo
classificadas como "despesas de exercícios an-
teriores". Essa situação pode ter ocorrido e
ocorre, muitas vezes, porque não se obteve as
contas em tempo oportuno e, por isto, não se
pôde fazer os empenhos. Então, despesas desse
tipo, que são fornecimentos ou outras despe-
sas contratuais, são passíveis de regularização
pelo expediente das despesas de exercícios
anteriores. Evidentemente que esse mecanis-
mo de despesas de exercícios anteriores não é
um mecanismo que se pode usar automatica-
mente, há regras, deve-se ler o artigo 37 da
Lei n° 4.320, que descreve quais os casos em
que pode ser feita uma regularização de des-
pesas passadas para o orçamento seguinte,
baseando-se na classificação de exercícios an-
teriores.

Uberaões atrasadas para a
i\ji cio at

Tem-se observado, com muita freqüên-
cia, que o Poder Executivo municipal deixou
de repassar quotas financeiras de duodécimos
para as câmaras municipais. Esses repasses
são devidos porque o débito da Câmara com
relação ao descumprimento desse dispositi-
vo (art. 42 da LRF) decorre do descumpri-
mento do repasse do duodécimo. Portanto,
esse débito é da Prefeitura, quer dizer, do Po-
der Executivo, a quem compete fazer a arre-
cadação das receitas do município e a libera
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ção de recursos. As parcelas atrasadas são de-
vidas à Câmara. Há o caso da Câmara que
descumpriu esse dispositivo da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal - que impede que se ins-
creva o resto a pagar acima da disponibilida-
de financeira. E, nesse caso, a Câmara ficou,
talvez, com as folhas referentes a dezembro,
ao décimo-terceiro, aos subsídios e aos salá-
rios dos servidores empenhadas, inscritas
como restos a pagar sem o ativo financeiro
disponível.

Nesses casos, é preciso que se faça um
registro do débito que a Prefeitura tem com
a Câmara, criando nas contas patrimoniais
desta uma conta de realizável, com o título
de receitas a receber. Poderia ser registrado o
ativo financeiro dessa forma, para permitir
o fechamento equilibrado do balanço da
Câmara e impedir que o presidente anterior
fique exposto devido à inadimplência do
Executivo na liberação dos duodécimos. O
que se recomenda é que haja uma negociação
entre o presidente da Câmara e o prefeito
empossado, de forma a fazer uma regulari-
zação dessas parcelas quando houver dispo-
nibilidade financeira, porque muitas vezes os
prefeitos podem ter recebido a Prefeitura em
situação de desequilíbrio financeiro. O cami-
nho da negociação é o melhor, mas deve-se
ressaltar que essas liberações atrasadas têm que
ser regularizadas.

pO5se de recursos às
moras com o advento do.

Emenda .
Antes da entrada em vigor da Emenda n°

25, havia grande discussão a respeito da base
de cálculo para se estabelecer os valores do
orçamento e dos duodécimos a serem repas-
sados mensalmente para a Câmara Munici-
pal. Não havia um dispositivo que regulamen-
tasse claramente essa questão. Atualmente,
com a Lei de Responsabilidade Fiscal mais a
Emenda à Constituição n° 25, tudo ficou
muito claro. A Lei de Responsabilidade Fis-
cal estabelece o limite de 6% das receitas cor-
rentes liquidas para as despesas de pessoal das
câmaras. Receita corrente líquida é a receita

corrente no critério da Lei n° 4.320, com clas-
sificações por natureza de despesa, subtrain-
do-se somente a receita proveniente de con-
tribuições quando estas são recolhidas a fun-
do previdenciário específico.

Para os Estados, a receita corrente liquida
exclui ainda as transferências do ICMS, do IPI
exportação e do IPVA, que são repassadas aos
municípios. Mas, no caso dos municípios, grosso
modo, a receita corrente liquida é a própria re-
ceita corrente. Todos os repasses que a União
faz para custeio, quer seja por convênios ou não,
cujos projetos impliquem a classificação de gas-
tos de custeio, como é o caso do SUS e de
outros, estão na base. Então tem-se que tHicii
os 6% sobre essas receitas.

No caso dos 8%, que constituem
para os repasses aos municípios com popu
ção até 100 mil habitantes, de que trat
Emenda n° 25, não entram na base de cálculo
as transferências voluntárias, mas apenas as
transferências constitucionais. O que são essas
transferências constitucionais? São as partici-
pações dos municípios no imposto de renda,
nos impostos sobre rendas e proventos de
qualquer natureza, mais o IPI - que confor-
mam o FPM -, mais a participação dos muni-
cípios na receita tributária do Estado - no
ICMS e no IPVA. Em tudo isso incidem os
8%, mas eles não vão incidir sobre as receitas
voluntárias, o SUS, etc. Assim, quando a Emen-
da n° 25 estabelece 8% das receitas tributárias,
mais as transferências constitucionais, estas re-
lacionadas nos artigos 153, 158 e 159 da Cons-
tituição, são somente estas receitas, efetivamen-
te arrecadadas no exercício anterior.

Por outro lado, vamos calcular também
um valor de 15% sobre as receitas tributá-
rias, mais as transferências constitucionais, a
serem arrecadadas no exercício em curso, para
alocar no Fundef. Temos, então, a receita tri-
butária sobre a qual vão incidir os 8% da
Câmara, realizada no exercício anterior e,
sobre as mesmas naturezas econômicas de
receitas, porém relativas ao exercício em cur-
so, vão incidir os 15% do Fundef. Não há
superposição. Trata-se de valores cujas refe-
rências de preços são diferentes. Não há por
que se cogitar da exclusão de nenhum valor
da base de cálculo para o estabelecimento dos

O Poder Executivo
municipal deixou de
repassar quotas
financeiras de
duodécimos para as
câmaras municipais.
Esses repasses são
devidos porque a
débito da Câmara
com relação ao
descumprimento
desse dispositivo
(art. 42 da RF)
decorre do
descumprimento do
repasse do
duodécimo
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limites de repasses de recursos para as câma-
ras. A Lei Fiscal não manda também tirar da
base de cálculo os recursos que comporão o
Fundef. Esses recursos somente seriam re-
presentados no orçamento, sob as classifica-
ções das despesas, como uma unidade orça-
mentária específica, caso o Fundef tivesse
sido legalmente constituído sob a forma de
um fundo especial, como uma unidade
contábil independente e com autonomia
patrimonial, o que não é o caso.

Contrariamente a esse entendimento, o Tri-
bunal de Contas vinha instruindo os municí-
pios no sentido de que houvesse uma repre-
sentação das receitas desse fundo na discrimi-
nação das diversas classificações das receitas
municipais. Segundo essa orientação, represen-
tavam-se as receitas tributárias do município
inteiramente no orçamento e, além disso, re-
presentavam-se as transferências a serem re-
cebidas pelo Fundef, como se se estivesse re-
cebendo recursos de um fundo estranho ao
município. Logo, tinha-se uma dupla represen-
tação desses valores na receita do município.
Nesse caso, essa receita do Fundef, que estaria
demonstrada separadamente no orçamento
fiscal, duplicando as receitas orçamentárias,
porquanto se considerava como se o dinheiro
saísse do município para o governo federal e
voltasse posteriormente (ou simultaneamente)
ao próprio município, essas receitas não en-
tram no cálculo dos limites a que se refere a
Emenda n° 25.

que	?

drninstroHva e fIn ca. nc.
câmorai nr:lcipai:

O procedimento de gasto das câmaras
tem que ser exatamente o mesmo procedi-
mento fixado em lei para o Executivo, o Ju-
diciário e para outros entes que possuem au-
tonomia. Deve-se seguir os preceitos das Leis

OS 4.320 e 8.666 no que se refere à compra
de bens e serviços, aos empenhos, às liquida-
ções, aos pagamentos, às prestações de con-
tas, ao encerramento contábil do exercício
financeiro, etc. A Câmara tem que obedecer
aos mesmos trâmites que se exige para qual-
quer ente que execute crçamentariamcntc um

gasto, que tem responsabilidade sobre a ges-
tão orçamentária e financeira de qualquer en-
tidade pública.

Uma situação que tem ocorrido com fre-
qüência, é necessário ressaltar porquanto tem
gerado muita polêmica entre a Câmara e o
Poder Executivo, é que muitas câmaras acha-
ram que tinham autonomia orçamentária. Nin-
guém tem autonomia orçamentária. O Orça-
mento Fiscal é uma peça única. Não existe
orçamento da Prefeitura e orçamento da Câ-
mara. O Orçamento Fiscal é o orçamento do
município, onde se representam os seus diver-
sos poderes, as suas diversas entidades, os seus
órgãos e fundos. Essa é a definição do Orça-
mento Fiscal da Constituição de 1988, coe-
rentemente com os princípios de Unidade e
de Universalidade, adotados pela sistemática
orçamentária no Brasil. Então, ninguém tem
autonomia orçamentária.

O que a Câmara tem é autonomia admi-
nistrativa, financeira e funcional. Significa que
ela tem plenos poderes para regulamentar os
seus serviços internos e gerir as suas finanças.
Porém, orçamentariamente, a Câmara depen-
de de aprovação legislativa do Plenário e de
sanção do Executivo. Do mesmo modo, as
alterações do orçamento. Os atos tais como
os de abertura de créditos adicionais, regula-
dos pelos artigos 42 e 43 da Lei n° 4.320, re-
querem autorização legislativa e sanção pelo
Poder Executivo.

Concluindo, devemos esclarecer que a Câ-
mara Municipal está representada no Orça-
mento Fiscal do município como uma uni-
dade orçamentária da Administração Direta.
Durante a execução do orçamento, não há
operações de lançamento de receitas orça-
mentárias na Câmara, o que não existe legal-
mente. Ao Poder Executivo compete repas-
sar recursos financeiros para a Câmara sob a
forma de movimento de fundos, ou seja, de
transferências financeiras, operações caracte-
rizadas como de natureza extra-orçamentá-
ria. Para receber esses repasses, a Câmara deve
providenciar a abertura de uma conta bancá-
ria em uma instituição financeira existente no
município. Deve, também, organizar seus ser-
viços de contabilidade e de controle admi-
nistrativo.

RI VISTA DO LEGISLATIVO! 57


