
É preciso deixar passar o im-
pacto inicial causado pela pro-
mulgação dessa lei, para que se
possa fazer uma análise isenta
de seus efeitos na administração
pública brasileira. "É .,necessário .
que se espere amenizar a ten-
são emocional Clê'éarrente da in-
dignação ciusada;tpelaisuapu-
blicação. O próprio Hermo"res-
ponsabilidade" já, provoca um
impacto negativo nas pessoas, es-
pecialmente naquelas que têm a
seu cargo a gestão da coisa pú-
blica. Merleau-Ponty (964) já
dizia que u .•• as idéias demásia-
damente possuídas não são mais'
idéias. Nada penso quando as
falo". O que se constata é a for-
mação de uma idéi;a negativa em
torno, de seusRr~ceit9s.. A re-
cente' pressão i~ôs'pref~itos em
Brasília atesta essa situação. Isto
não deve servir, porém, como
pretexto para que não se faça
um exame mais isento da ques-
tão fiscal.

Há muito tempo, observa-se
a total ausência de nonnas que
possibilitem referenciar os pa-
drões de eficiência e probidade
na gestão das finanças públicas
do País. Os mecanismos existen-
tes, principalmente o modelo de
finanças públicas subjacente à Lei
nº 4.320, de 1964, são expansi-
vistas e demasiadamente liberais
para com os procedimentos
atinentes à gestão orçamentário-
financeira. Quem conhece bem
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s eleições munici- a ocorrência de resultados posi-
pais de 2000 reali- tivos com relação à contenção
zaram-se na vigên- dos gastos públicos municipais,
cia de uma nova le- induzindo a resultàdosfiscais pró-
gislação fiscal ex'tre- ximos ao equilíbrio~sperado nas

mamente,rígida. Visando atingir contas públicas deste apo, o que
o equilíbrio fiscal no }~aí~, o'go- provocará, sem dúvida,}pe,~or ge-
vern9Je~eraI4prq~9u.,~~a ;lei ração de P~S?iyqs: ", aberto.
complemeôtar.i,'que,i;'entre\ outras?"ê,>'Afirmar," po~n raLei.
restrições, "impede. a expansão "de Responsabilidade Fiscal é um
dos gastospúb!icosialém,da,efe~ :f, grande desafio par~;;:~novas ad-
tiva capacidade de arrecadação, ministraçõesmunicipais{' é, no
com preceitos bastante ,específi- mínimo, um exagerb. Os verda-
cos nesse sentido. As atuais ad- deiros desafios acham7se ao lado
ministrações municipais foram da realidade concreta de cada
proibidas de conceder aumentos município. São os problemas eco-
salariais por não poderef!1 ele- nômicos e sociais das munici-
var os gastos com pé,sOaI nos palidades, quando confrontados
últimos seis meses q1Je' prece- com a capacidade cada vez mais
deram as eleições. Foram rígida da arrecadação, que se
restringidas, ainda, n9.t9capte à 'i' colocam como os desafios ver-
realização de operaçÕesd~~ré- '.' dadeiros à "ação d~s prefeituras.
dito e de efetuar gastos que ex- A Lei Complementar nº 101,
cedessem a cobertura financeira de 4 de maio de 2000, impõe
resultante das receitas arrecada- restrições ao crescimento do ní-
das no exercício de 2000. vel de endividamento e, como

Complementarmente a essas decorrência, força a obtenção
restrições, a legislação eleitoral constante de equilíbrio entre re-
aplicada com rigor impediu uma ceitas e despesas. Visando ga-
série de procedimentos de ges- rantir o equilíbrio constante des-
tão administrativa e financeira sas variáveis, a Lei de Respon-
capazes de caracterizar-se como sabilidadeFiscal avança, estabe-
favorecimento ao eleitor em tro-Iecendo limites para os gastos
ca de votos. com pessoal, no âmbito dos di-

Não obstante, é bastante pro- versos poderes e normas para a
vável que o fato da Lei de Res- elaboração dos instrumentos fis-
ponsabilidade Fiscal ter sido cais e financeiros. Daí por dian-
publicada somente em maio de te, fixa limite para a dívida, para
2000, com o orçamento do exer- a expansão dos demais custeios,
cício em curso, tenha provocado etc.
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exercício de 2000 a serem en-
caminhadas ao Tribunal de
Contas. No caso de dese-
quilíbrio, ou, sejâ:ôa existên-
cia de reS~B~<l,Rflgflra desco-
berto, fazéf'm~riçãô'no' relató-
rio que acompanha o balanço,
inscrevendo' o';,fato na conta
"diversos iesponsãveis";

• atentar para a"Mensagem nO
154, de agosto de 2000, envi-
ada pelo presidente da Repú-
blica ao Senâ'do",Federal, que
fixa limites "para o endivida-

"';~:'

mento e para os desembolsos
com servi ós â" dfvida da
União,d~s sta oJ~ dos mu-
nicípios"t~ção no Se-
nado;

• übserv "de'<rt:~la-
tórios bimestrais e.quadrimes-
trais estabelecidos>pela Secre-
tariado Tesouro Nacional, com
a Portaria<no 471, publicada,
em setembro de 2000, no Diá-
rio Oficial da União.
Esses sãobs principais aspec-

tos que mere,cemreferência. Na
verdade, há lima série de peque-
nas regras processuais que vão
interferir mais na rotina das pre-
feituras, tais como o ajustamento
dos sistemas informatizados de
orçamento, contabilidade e finan-
ças, a adequação do programa
de trabalho previsto no orçamen-
to e as mudanças de comporta-
mento nos procedimentos
atinentes aos atos de execução
orçamentária e financeira (empe-
nhos, liquidações e pagamentos
de despesas). •
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de trabalho contido no orça-
mento;

• criar atividades de caráter con-
tinuado, o que requer aumen-
to permanente de receitas ou
cancelamento de de::;pesas
com atividades também deca-
ráter continuado;

• fazer com que a relação pes-
soaVreceita corrente líquida,
quando estiver dentro dos li-
mites previstos na LRF, per-
maneça no nível médio de
2000 ou o ultrapasse em até,
no máximo, 100/0no ,caso de
concessão dereajusie ~nual do
funcionalismt>;" ,;3t;j!\~U;! "

• limitar os repasses,(;p~~is';êâ-
maras municipais a80/0 das ,re-
ceitas ~'bracterIzada~!pa.ra'esse1
fim e efetivamente'arrecada-
das no exercício"a.nterior. A'
Emenda nO25 estabelece que
os repasses devem restringir-
se rigorosamente a esse limite
e, para que não se corra ó ris-
co de errar, o procedimento
mais recomendáv:lé repa::;s~r,
a cada mês, 80/0"ôâs' receitas
(específicas)~~rrespondentes
à arrecadação efetivada no
mesmo mês do exercício an-
terior;

• estabelecer um elo com o or-
çamento por meio da classifi-
cação por "programas", obser-
vando que a classificação fun-
cionai-programática, regula-
mentada por portarias do Mi-
nistério do Planejamento, muda
para os municípios em 2002,
ao elaborar o Plano Plurianual
(para encaminhamento à Câ-
mara em agosto ou setembro
de 2001, conforme previsto na
Lei Orgânica);

• verificar a relação entre os res-
tos a pagar inscritos em 2000
e o saldo do ativo financeiro
disponível quanto às presta-
ções de contas' relativas ao
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a liberalidad:~ explicitada pelo art.
43 dessa lei pode compreender
a facilidade com que se confor-
mam os déficits públicos. O es-
tímulo à rolagem dos déficits,
para os quais não havia limites,
fazendo com que eles fiêassem
confinados ao sistema patri-
monial e não voltassem a onerar
os orçamentos seguintes, forne-
ce a prova cabal dessa ausência
de limites para a gestão finan-
ceira no âmbito do setor público
brasileiro.

Por ora, o comportamento
"mais prudente é o de proc;urar

1hlenquadrar-se nas normasInstitu-
"fdas pela Lei Fiscal, visandq,~de- x

quar a situação eri~o~trac:l~i'~os
"limites fixados na nó~a <f~C;\Pa~a
isso, há prazos até razoáveis para
o retomo ao ponto de equilíbrio.
Não se deve preocupar com os
desajustes herdados de adminis-
trações anteriores. Os flOVOS pre-
feitos, que assumirão seu man-
dato em janeiro de 200l,"respon-
derão pelos atos e fatos que Qcor-
,ferem sob sua gestàQ:a"partir
dessa. data. " '

Visando fornecer um rotefro
simples e sumário para, os primei-
ros procedimentos a serem
adotados a partir de janeiro de 2001,
listamos, a seguir, algumas provi-
dências necessárias ao cumprimento
do novo rito instituído pela Lei de
Responsabilidade Fiscal:
• desdobrar as receitas em me-
tas bimestrais 30 dias após a
sanção da Lei Orçamentária
Anual e, se se constatar que
as receitas não cobrirão asdes-
pesas, acionar o mecanismo de
bloqueio de empenho, mesmo
que não esteja previsto na
LDO;

• ter um bom orçamento, com
receitas estimadas fidedigna-
mente e despesas ajustadas e
bem distribuídas no programa
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