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Municípios devem se adaptar à LRF

Prefeitos e TCE terão prazos e exigências a cumprir

rr esde o dia 4 de maio, vigora a Lei Comple-
LSVmentar Federal n° 10 1,  a chamada Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), que passa a exigir
planejamento e transparência na execução orça-
mentária dos municípios. Prevê que as versões
simplificadas dos planos, orçamentos, Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LIDO), relatórios, prestação
de contas e parecer prévio do Tribunal de Contas
sejam amplamente divulgados, indusire na lntemet,
o que amplia a participação popular na fiscalização
financeira e orçamentária.

O papel dos Tribunais de Contas com base na
LRF será pautado por maior eficácia e agilidade no
exame das prestações de contas passando a ser de

80 dias o prazo para emissão de parecer prévio
conclusivo sobre a prestação de contas dos muni-
cípios com menos de 200 mil habitantes. Vale di-
zer: o prefeito entrega sua prestação de contas no
dia 3 1 de março e, até o dia 3 1 de setembro da-
quele ano, o Tribunal de Contas deverá ter conclu-
ído o parecer prévio para julgamento das contas
pela Câmara Municipal. Se não cumprir esses pra-
zos, oTCE não poderá entrarem recesso.

As exigências aos pequenos municípios, em
apertada síntese, são as seguintes:
• o Anexo de Política Fiscal do Plano Plurianual

(PPA) e o Mexo de Metas Fiscais e o de Riscos
Fiscais, ambos da LIDO, poderão ser elaborados
a partir de 2005:

• os relatórios de execução orçamentária poderão
ser divulgados de seis em seis meses e os relató-
rios de gestão fiscal, de quatro em quatro meses;

• o cumprimento dos limites da divida consolidada
e das despesas com pessoal (60% da receita
corrente líquida, que é a receita total do muni-
cípio, incluindo-se os recursos do Fundef e com-
pensações financeiras da Lei Kandir e excluindo-
se apenas as contribuições previdenciárias dos
servidores), pode ser verificado pelos municí-
pios menores de seis em seis meses. Vale dizer
que os pagamentos aos contratados temporá-
rios e aos terceirizados são incluídos no cômpu-
todo limite de 60% dos gastos com pessoal. O
novo prazo de enquadramento da Lei Rita Camata
venceria em 31 de maio de 2000 e agora, pela
LRF os municípios terão até maio de 2002 para
se enquadrarem, com limites transitórios vigo-
rando até 2003:

• no último ano do mandato, não haverá prazo de
oito meses para o ajuste, e as sanções se aplicam
imediatamente, ou seja, de 4 de maio a 31 de
dezembro deste ano os prefeitos ficam proibi-
dos de:

• contratar operações de crédito porantecipado
de receita (os chamados AROS);

• aumentar a despesa com pessoal a partir de 1 0

de julho deste ano (seis meses antes do término
do mandato):

• a partir de 4 de maio, o prefeito e o presidente da
Câmara não podem contrair despesa que não
possa ser paga até 3 1 de dezembro, não poden-
do haver restos a pagar:

• a obra ou o projeto cuja execução ultrapassar um
exercício só poderá ser incluído no Orçamento
se houver previsão expressa no PRA. Caso con-
trário, deverá ser remetido projeto de lei ordinária
à Câmara Municipal, alterando o PPA para incluir 
obra ou projeto;

• os novos projetos somente terão recursos finan-
ceiros no Orçamento depois de executados os
projetos em andamento;
o descumprimento dessas regras poderá acarr
tara suspensão das transferências voluntárias (co-
tas do FPM, recursos de convênios federais e
estaduais, etc.), ressalvados os recursos da saúde
(SUS), educação (Funde e assistência social, bem
como poderá resultar em processo criminal con-
li-ao prefeito e sua indeHdade, devendo-se aguar-
dar, quanto às penas criminais, a lei ordinária específi-
ca ainda emtramitação no Congresso Nacional;
não poderá haver renúncia de receita de seus tn-
butos (arrecadação de ISS, IPTU, etc.) e, em caso
de beneficio fiscal (isenção, anistia, etc.), terá que
haver compensação municipal por meio de eleva-
ção de alíquota, majoração do tributo e ampliação
da base de cálculo;

• os recursos das dotações orçamentárias a serem
repassadas para a amara Municipal devem ser
estabelecidos na LIDO e, em caso de omissão na
LIDO, estarão limitados a 6% da receita corren
líquida, além de obedecer ao disposto na Emen
Constitucional n° 25;

• fica proibida a realização de operações de crédito
entre os entes da Federação, inclusive das entida-
des de administração indireta(Município e União,
Município e Estado).

Planejamento, receita pública, despesa pública,
despesas com pessoal, transferências voluntárias,
dívida -e endividamento, restos a pagar, fiscalização e
transparência são os aspectos relevantes da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que exigem dos prefeitos
novas condutas à frente da gestão da coisa pública.
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