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APRESENTAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promoveu,
no dia 28 de fevereiro de 2000, um Ciclo de Debates sobre o Projeto
de Lei de Responsabilidade Fiscal, que, naquela oportunidade, tra-
mitava no Congresso Nacional. Foi uma tentativa de abrir o debate
sobre o projeto que foi aprovado e deu origem à Lei Complementar
Federal n9 101, que está em vigor desde 4 de maio de 2000, sem
que houvesse a necessária discussão com os demais entes
federados.

Consideramos a Lei de Responsabilidade Fiscal oportuna e ne-
cessária, mas discordamos de suas regras de caráter repressivo,
que não levam em consideração as grandes desigualdades sociais
e econômicas existentes em nosso país. Longe de pretender modi-
ficar o quadro de dificuldades vivido nos Municípios, a Lei impõe sé-
rias limitações aos administradores públicos. Dificulta o funciona-
mento dos Poderes do Estado, com redução dos orçamentos e cor-
tes nas despesas com pessoal.

Apesar dessa ressalva, não podemos, obviamente, furtar-nos
ao cumprimento da Lei. Assim, do mesmo modo que levamos ao
conhecimento das prefeituras a síntese do ciclo de debates acima
mencionado, apresentamos agora este "Manual Básico para os Ad-
ministradores Municipais", preparado pela equipe técnica desta Casa
com o objetivo de auxiliá-los na difícil tarefa de cumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Deputado Antônio Júlio

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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- INTRODUÇÃO

Quando um governo gasta mais do que arrecada, gera um défi-
cit orçamentário, isto é, um resultado negativo num determinado
período de tempo. O déficit orçamentário não pago, acumulado em
sucessivos anos, constitui dívida pública.

Esse desequilíbrio na gestão pública tem como conseqüências
o crescimento e a rolagem de dívidas, a elevação da taxa de juros, o
aumento da carga tributária e o comprometimento da capacidade
de investimentos por parte dos governos, o que dificulta o atendi-
mento às necessidades fundamentais da população, como saúde,
educação, segurança e habitação.

A Lei Complementar n9 101, de 4 de maio de 2000, também co-
nhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal ou LRF, é um instru-
mento para ajudar os governantes a administrar os recursos públi-
cos. Impõe regras claras e precisas que deverão ser aplicadas aos
três Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário - nas três esferas
de governo - federal, estadual e municipal. Sua finalidade é auxiliar a
gestão da receita e das despesas públicas, do endividamento e do
patrimônio público.

Além disso, busca a transparência da gestão como mecanismo
de controle social, pois prevê a publicação periódica de relatórios e
demonstrativos da execução orçamentária. Nesse sentido, repre-
senta um meio para os cidadãos terem acesso às contas públicas,
podendo manifestar sua opinião e ajudar a garantir um bom
gerenciamento público.

Com as novas regras instituídas pela LRF, os governantes pas-
sarão a ter compromisso com orçamento e metas, que devem ser
apresentados e aprovados pelo Poder Legislativo.

O ajuste nas contas públicas possibilitará o aumento da disponi-
bilidade de recursos para o investimento em programas de desen-
volvimento social e econômico, reforçando as bases do desenvolvi-
mento econômico sustentado.

Este manual foi elaborado pela Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais com o objetivo de ressaltar os principais
pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal para os administradores
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LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

municipais, a fim de facilitar uma análise mais aprofundada de seu
conteúdo e contribuir para a sua eficácia.

Foram incluídas as sanções previstas no Projeto de Lei n°621/99,
ainda em tramitação no Congresso Nacional, uma vez que este visa
punir as infrações às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II - CONCEITOS BÁSICOS

Concessão de garantia
Compromisso de adimplência de obrigação financeira ou

contratual assumido por ente da Federação ou entidade a ele vincu-
lada.

Despesa obrigatória de caráter continuado
Despesa derivada de medida provisória, lei ou ato administrativo

normativo que determine para o ente da Federação a obrigação de
sua execução por um período superior a 2 anos, inclusive a despe-
sa com pessoal.

Dívida pública consolidada ou fundada
Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações finan-

ceiras assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou trata-
dos e da realização de operações de crédito, para amortização em
prazo superior a 12 meses.

Dívida pública mobiliária
Representada por títulos emitidos pela União, inclusive pelo Ban-

co Central, pelo Estado e pelo Município.

Entes da Federação
São considerados entes da Federação: a União, no nível fede-

ral; os Estados e o Distrito Federal, na esfera estadual; e os Muni-
cípios, compreendendo em cada um o Poder Executivo, o Poder
Legislativo e, quando houver, o Poder Judiciário, o Ministério Públi-
co e o Tribunal de Contas, além das respectivas administrações
diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais depen-
dentes.
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Empresa controlada
Sociedade em que um ente da Federação possui a maioria do

capital social e direito a voto.

Empresa estatal dependente
Empresa controlada que recebe do ente controlador recursos

financeiros para o pagamento de despesa com pessoal, de custeio
ou de capital, excluído, no último caso, o aumento de participação
acionária.

Operação de crédito
Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertu-

ra de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens
e outras operações assemelhadas, inclusive o uso de derivativos
financeiros.

Receita corrente líquida
Somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais,

industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e
outras receitas correntes. Desse total, deve ser excluída a contribui-
ção dos servidores municipais para o custeio do seu programa de
previdência e nele devem ser computados os valores pagos e rece-
bidos em decorrência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef - e
da Lei Kandir.

Sua apuração é feita pela soma das receitas arrecadas no mês
em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

Refinanciamento da dívida mobiliária
Emissão de títulos para pagamento do principal, acrescido dá

atualização monetária.

Renúncia de receita
Toda concessão de benefício fiscal que corresponda a trata-

mento diferenciado. Exemplo: não-cobrança de IPTU de pequenos
imóveis.
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Resultado primário e nominal
Resultado primário é a diferença entre receitas e despesas,

exceto juros, amortizações e receitas de operações de crédito.
Quando inclui os juros pagos pela dívida, passa a ser chamado re-
sultado nominal.

Transferência voluntária
Entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Fe-

deração a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira. Não
contam os que decorrem de determinação constitucional, legal ou
os destinados ao Sistema Único de Saúde.

III - PLANEJAMENTO

Um dos aspectos mais importantes da Lei de Responsabilidade
Fiscal é o planejamento. Os Municípios deverão ser capazes de
administrar suas finanças de forma mais planejada, contando com
controles mais apurados sobre suas despesas e receitas, de reali-
zar previsões e acompanhá-las.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
Lei elaborada no primeiro semestre de cada ano com o objetivo

de estabelecer as regras gerais para o orçamento do ano seguinte,
as metas e prioridades da administração pública.

A LRF determina que deverá acompanhar a LDO um Anexo de
Metas Fiscais, contendo as metas relativas a receitas, despesas,
resultado nominal e primário e o montante da dívida pública para o
exercício a que se referir e para os dois seguintes.

A metodologia de apuração do resultado primário e nominal será
de acordo com a proposta a ser apresentada pela Presidência da
República.

As previsões de receita e o estabelecimento das metas devem
ser feitos com rigor e apresentadas a metodologia utilizada e a me-
mória de cálculo.

O Tribunal de Contas e os sistemas de controle interno da Prefei-
tura e da Câmara Municipal fiscalizarão o cumprimento das metas.
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A cada dois meses, deverá ser verificado se a receita permitirá o
cumprimento das metas. Se não permitir, o Prefeito e a Câmara Mu-
nicipal deverão cortar despesas por meio de limitação de empenho e
movimentação financeira, até que o equilíbrio seja restabelecido.

O Prefeito deverá, até o final de maio, setembro e fevereiro,
demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada
quadrimestre em audiência pública perante a Câmara Munici-
pal.

A LDO conterá ainda um Anexo de Riscos Fiscais, avaliando
os passivos e riscos que possam afetar as finanças do Município e
informando o que se pretende fazer se esses riscos se concretiza-
rem.

Lei Orçamentária Anual - LOA
Lei elaborada no segundo semestre de cada ano, fixando despe-

sas e estimando receitas para o controle e a elaboração dos orça-
mentos e balanços, sempre de forma compatível com o PPA e com
a LDO.

A LOA deverá conter uma reserva de contingência, cuja forma
de utilização e montante serão estabelecidos na LDO.

Assim, a LRF dá origem a um sistema de planejamento, execu-
ção orçamentária e disciplina fiscal de grande alcance. Os Municí -
pios deverão se preparar para fazer previsões de médio prazo (3 ou
4 anos) para suas receitas e despesas e acompanhá-las mensal-
mente, além de dispor de um rigoroso sistema de controle de suas
finanças, principalmente da dívida.

Para facilitar o cumprimento da LRF, a União prestará assistên-
cia técnica e cooperação financeira por meio do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, para a moderni-
zação das administrações municipais.

ATENÇÃO!
Será considerado crime de responsabilidade contra a lei orça-
mentária:
• deixar de propor a LDO ou elaborá-la sem atender aos requisi-
tos legais;
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• deixar de expedir ato determinando o corte automático de des-
pesa nos casos e nas condições estabelecidos em lei (Projeto de
Lei n 9 621199, em tramitação).

IV - RECEITA PÚBLICA
Pela atual Constituição da República, cabe ao Município insti-

tuir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana - IPTU;
transmissão inter vivos e de direitos reais sobre imóveis - ITBI;
e serviços de qualquer natureza - ISSQN.

A LRF exige atenção à previsão de receitas e arrecadação,
além de dificultar a concessão de incentivos e benefícios.

O Prefeito deverá, após 30 dias da data de publicação dos
orçamentos, desdobrar as receitas em metas bimestrais de ar-
recadação, especificar as medidas de combate à sonegação
quando cabíveis e apresentar os demonstrativos da evolução
da dívida ativa e dos créditos tributários que podem ser cobra-
dos administrativamente.

Ademais, quando for prestar contas, o Chefe do Executivo
municipal terá de relatar o desempenho da arrecadação em rela-
ção à previsão, apresentar as medidas adotadas para melhorar
a fiscalização e combater a sonegação, as ações para recupe-
ração dos créditos tributários e o que mais foi feito para
incrementar a arrecadação.

A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tribu-
tários que signifique renúncia de receitas deverá ser acompa-
nhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, com-
provando que a referida renúncia se enquadra na LIDO e que foi
considerada na previsão de receitas da LOA.

Se afetar as metas e os resultados, a perda de receita preci-
sará ser compensada por meio de elevação de alíquotas, ampli-
ação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou con-
tribuição e só entrará em vigor quando as medidas de compen-
sação também entrarem.
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ATENÇÃO!
O Município que não instituir e efetivamente arrecadar os impos-
tos de sua competência fica proibido de receber transferências
voluntárias.

V — DESPESA PÚBLICA
Todos os atos que aumentarem a despesa com pessoal da Pre-

feitura e da Câmara Municipal, da seguridade social, de investimen-
to ou custeio, além de atenderem às exigências constitucionais, não
poderão afetar as metas de resultados e deverão ter seus efeitos
compensados, sob pena de serem considerados nulos.

Benefícios ou serviços relativos à seguridade social não poderão
ser estendidos, majorados ou criados sem que se indique a fonte de
custeio e que se atendam às exigências supracitadas.

Essas exigências somente não se aplicam às despesas desti-
nadas ao serviço da dívida e à revisão geral anual de remuneração
dos servidores e, no caso da seguridade, à concessão de benefício
a quem a legislação garante direito, ao aumento da demanda dos
serviços e ao reajustamento dos valores dos benefícios, a fim de
preservar seu valor real.

Geração de Despesa
Toda ação municipal que significar aumento de despesa, especi-

almente empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou
execução de obras, deve ser acompanhada de:

•	estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exer-
cício em que entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

•	premissas e metodologia de cálculo utilizadas;
• declaração do ordenador de despesa de que há dotação

orçamentária suficiente.

ATENÇÃO!
Se a geração de nova despesa não obedecer aos requisitos da
lei, o ato será considerado irregular e não autorizado, e o Prefeito
ou o ordenador poderá ser punido com pena de reclusão de 1 a 4
anos. (Projeto de Lei n 9 621/99, em tramitação.)
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Despesa Obrigatória de Caráter Continuado
A criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter conti-

nuado não poderá afetar as metas de resultados previstas para o triênio
e deverá ser compensada pelo aumento de receita ou redução de
outras despesas, caso não esteja incluída na margem de expansão z
das referidas despesas ( LDO). A despesa só poderá ser executada
quando as medidas de compensação entrarem em vigor.

A prorrogação de despesa criada por prazo indeterminado é con- 3
siderada aumento de despesa.

Aumento permanente de receita pode ser obtido por meio de
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

VI— DESPESA COM PESSOAL

A despesa total com pessoal do Município não poderá exceder o
limite de 60% da receita corrente líquida.

A divisão desse valor entre a Prefeitura e a Câmara Municipal
deverá ser prevista na LDO, considerando-se como valor máximo
os limites propostos pela LRF:

•	6% para o Poder Legislativo;
• 54% para o Poder Executivo.

É nulo de pleno direito o ato que provocar aumento da despesa
com pessoal sem atender às exigências constitucionais e legais e
ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pes-
soal inativo.

Os valores relativos aos contratos de terceirização de mão-de-
obra que se referem à substituição de servidores e empregados
públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pes-
soal".

O Município que estiver acima do limite deverá enquadrar-se em
até dois exercícios. No primeiro, 2001, reduzirá pelo menos 50% do
excesso e, no subseqüente, eliminará o restante.

Toda vez que a Prefeitura ou a Câmara Municipal ultrapassar o
limite para despesa total com pessoal terá um prazo de 8 meses
para se ajustar, podendo adotar medidas como:

EEI
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o redução das despesas com cargos de confiança;
•	redução temporária da jornada de trabalho, com adequa-

ção dos vencimentos;
• exoneração dos servidores não estáveis;
•	exoneração dos servidores estáveis.

ATENÇÃO!
O Município que não se enquadrar no limite de despesa total
com pessoal fica proibido de receber transferências voluntárias,
obter garantia e contratar operação de crédito.
Essas restrições aplicam-se imediatamente se a despesa total
com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do últi-
mo ano do mandato do Prefeito ou Presidente da Câmara.

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece também um li-
mite transitório com base na relação observada em 1999 entre a
despesa total com pessoal e a receita corrente líquida do Municí-
pio, a ser cumprido tanto pela Prefeitura quanto pela Câmara
Municipal. Se o percentual verificado for inferior ao limite estabe-
lecido na LIDO ou na LRF, até dezembro de 2003, o limite a ser
respeitado será o percentual verificado em 1999 acrescido de
10%. As despesas com "serviços de terceiros" também ficam
limitadas, até 2003, ao percentual verificado em 1999.

ATENÇÃO!
Se a despesa total com pessoal ultrapassar 95% do limite, o
Município fica proibido de conceder aumento ou qualquer outra
forma de reajuste de remuneração, criar cargos, admitir pessoal
e contratar horas extras.

Ao final de cada quadrimestre, a Prefeitura e a Câmara Municipal
verificarão a obediência aos limites de despesa com base nos últi-
mos 12 meses. Essa comparação fará parte do Relatório de Ges-
tão Fiscal de cada Poder, a ser amplamente divulgado até 30 dias
após o encerramento do quadrimestre.
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ATENÇÃO!
Se o prazo para a divulgação do RELATÓRIO DE GESTÃO FIS-
CAL não for cumprido, o Município fica impedido de receber trans-
ferências voluntárias e realizar operações de crédito.

As sanções previstas na LRF aplicam-se ao Município, indepen-
dentemente de o desajuste estar localizado em apenas um dos Po-
deres.

ATENÇÃO!
Quem deixar de ordenar ou promover, na forma e nos prazos da
lei, a execução de medida para a redução do montante da des-
pesa relativa a pessoal que houver excedido o limite máximo fica
sujeito a pena de reclusão de 1 a 4 anos (Projeto de Lei n° 621/99,
em tramitação).
Se, nos últimos 180 dias do último ano do mandato do Prefeito
ou do Presidente da Câmara Municipal, for expedido ato que au-
mente a despesa com pessoal, o responsável ficará sujeito a
pena de 1 a 4 anos de reclusão (Projeto de Lei n g 621/99, em
tramitação).

VII — TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Para receber transferências voluntárias, o Município deverá com-

provar que:
• está em dia com os pagamentos de empréstimos e fi-

nanciamentos devidos ao ente transferidor;
•	cumpre os limites constitucionais relativos aos gastos

com saúde e educação;
• respeita os limites relativos a pessoal, dívidas e opera-

ções de crédito e as condições para inscrição em restos a pa-
gar;

• prevê a contrapartida em seu orçamento.
O ente transferidor deverá fazer constar no orçamento dotação

específica para a transferência que quiser realizar.
EU
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A sanção de suspensão de transferências voluntárias prevista
em vários dispositivos da LRF não pode ser aplicada às transfe-
rências relativas às ações de saúde, educação e assistência soci-
al.

VIII— DÍVIDA E ENDIVIDAMENTO
Operação de crédito

O Município deve continuara obedecer às condições, aos limites
e aos procedimentos estabelecidos pela Resolução n 9 78, de 1 9 de
julho de 1998, do Senado Federal, até que este estabeleça outros
limites para a dívida pública.

As exigências para a contratação de operações de crédito, que
já constam na Resolução n° 78/98, e passam a ter caráter de per-
manência, são:

o	prévia e expressa autorização no texto da LOA;
•	inclusão dos recursos no orçamento, exceto operações

de crédito por antecipação de receita - ARO;
•	observância dos limites e das condições fixados pelo Se-

nado;
• montante das operações de crédito não pode ser supe-

rior ao das despesas de capital;
• obediência às demais normas da LRF.

ATENÇÃO!
Se o Prefeito ordenar, autorizar ou promover a realização de ope-
ração de crédito sem prévia autorização legislativa, com
inobservância de limites e condições estabelecidos em lei ou em
resolução do Senado ou, ainda, quando os montantes da dívida
consolidada e das despesas de pessoal ultrapassarem os limi-
tes, ficará sujeito a pena de 1 a 4 anos de reclusão (Projeto de Lei
ng 621/99, em tramitação).

Dívida consolidada
O Senado Federal estabelecerá limites para a dívida consolida-

da, por proposta do Presidente da República. Na ausência de fixa-
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ção desse limite, o Município deve continuar observando as exigên-
cias da Resolução n° 78, de 1998, respeitando a relação entre a
dívida e sua capacidade de pagamento.

No final de cada quadrimestre, será verificado o cumprimento do
limite da dívida consolidada. Se o Prefeito ultrapassar seu limite, fica E
proibido de realizar operações de crédito e obrigado a obter superá-
vit primário, reduzindo a dívida em, pelo menos, 25% em quatro
meses. Se não realizar o reajuste no prazo de 12 meses, o Municí- 3
pio ficará impedido de receber transferências voluntárias e contratar
novas operações de crédito.

Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orça-
mento em que forem incluídos vão passar a integrar a dívida consoli-
dada para fins de aplicação do limite. Portanto, deixar de pagar E

precatórios significará elevação no estoque da dívida, podendo provo-
car a ultrapassagem do limite e sujeitar o Município a várias sanções.

ATENÇÃO!
Se o Prefeito deixar de ordenar a redução do montante da dívida
consolidada, nos prazos estabelecidos em lei, quando o mon-
tante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máxi-
mo fixado pelo Senado Federal, estará cometendo crime de res-
ponsabilidade contra a lei orçamentária.

Toda instituição financeira deverá exigir a comprovação do cum-
primento das exigências legais para a realização de operação de
crédito com o Município. Se assim não proceder, a operação será
cancelada e a instituição não receberá os juros e demais encargos.
Se o prefeito não promover o cancelamento da operação, fica impe-
dido de receber transferências voluntárias, contratar operações de
crédito e obter garantia, além de incorrer em crime de responsabili-
dade contra a lei orçamentária.

O Município não pode, ainda, realizar operações de crédito com
outros entes da Federação - União ou Estado -, mesmo que por
intermédio de suas entidades da administração indireta. Assim, os
Municípios não poderão recorrer aos Estados e à União para
refinanciar suas dívidas.
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LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
Operações conjuntas só poderão ocorrer na compra de títulos

da União por Estados e Municípios e nas aquisições realizadas com
bancos estatais que não visem financiar despesas correntes nem
dívidas contraídas com outros bancos.

A assunção, o reconhecimento e a confissão de dívidas são con-
siderados operações de crédito.

ATENÇÃO!
É considerado crime de responsabilidade contra a lei orçamen-
tária ordenar ou autorizar a realização de operação de crédito
com qualquer ente da Federação, inclusive suas entidades da
administração indireta, ainda que na forma de novação,
refinanciamento ou postergação de dívida contraída anterior-
mente (Projeto de Lei n° 621/99, em tramitação).

Operações de crédito por antecipação de receita
As operações de crédito por antecipação de receita - ARO - só

poderão ser contratadas a partir do dia 10 de janeiro e liquidadas até
10 de dezembro, com exceção para o último ano de mandato e en-
quanto houver outra operação ainda não integralmente resgatada.

ATENÇÃO!
O Prefeito que contratar operações de ARO a partir de 11 de
dezembro, no seu último ano de mandato ou enquanto existir
operação pendente, poderá ser punido com 1 a 4 anos de reclu-
são (Projeto de Lei n g 621/99, em tramitação).

E crime de responsabilidade contra a lei orçamentária deixar de
promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito
por antecipação de receita orçamentária até o décimo quinto dia útil
anterior ao encerramento do exercício financeiro (Projeto de Lei n9

621/99, em tramitação).

Recebimento de garantia
Para receber garantia, o Município deverá oferecer confragarantia

e comprovar que está em dia com suas obrigações com o ente ga-
rantidor e suas entidades controladas. No caso de garantia em ope-
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rações com organismo financeiro internacional, o Município também
deverá cumprir as exigências para recebimento de transferências 2
voluntárias.	 u

Restos a pagar
Nos últimos oito meses do último ano de mandato, o Prefeito ou

o Presidente da Câmara Municipal não poderá contrair despesa que 0.
não possa ser paga no ano. Para ser contraída uma despesa com
parcela a ser paga no ano seguinte, deverá ser provisionada dispo-
nibilidade de caixa suficiente.

ATENÇÃO!
O Prefeito ou o Presidente da Câmara Municipal que promover,
ordenar ou autorizar a assunção de obrigação no último ano de
mandato, sem condições de pagamento total no mesmo exercí-
cio financeiro, sem contrapartida suficiente de disponibilidade de
caixa, fica sujeito à pena de reclusão de 1 a 4 anos (Projeto de Lei
n° 621/99, em tramitação).

IX - PATRIMÔNIO PÚBLICO

O Prefeito não poderá aplicar em despesas correntes as recei-
tas obtidas com a venda de bens e direitos do patrimônio do Municí-
pio. A única exceção é a destinação desses recursos para os regi-
mes de previdência social, se autorizada por lei.

Todo ato de desapropriação de imóvel urbano deverá ser acom-
panhado de prévia e justa indenização em dinheiro ou prévio depósi-
to judicial, além da estimativa de seu impacto financeiro e compro-
vação da existência de dotação orçamentária e da compatibilidade
como PPA eaLDO.

X - TRANSPARÊNCIA
Os administradores públicos devem prestar contas à socieda-

de, fornecendo informações documentadas sobre sua gestão fis-
cal. Devem ser realizadas audiências públicas e incentivada a par-
ticipação popular na elaboração do PPA, da LDO e dos orçamen-
tos.
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LEI DE RESPONSABHTIDADE FISCAL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Trinta dias após o final de cada bimestre, o Prefeito deverá divul-

gar amplamente o Relatório Resumido da Execução Orçamen-
tária, que demonstrará, de forma sintética, o comportamento da ar-
recadação e a execução da despesa.

Junto com esse relatório, serão divulgados demonstrativos so-
bre a receita corrente líquida, os resultados fiscais, as despesas
com juros e os restos a pagar. As normas para sua padronização e
para a dos demais relatórios serão editadas inicialmente pela União
e, posteriormente, pelo Conselho de Gestão Fiscal.

Deverão, ainda, ser apresentadas justificativas para a limitação
de empenho de despesas e para a frustração de arrecadação. Nes-
se último caso, o Prefeito deverá especificar o que pretende fazer
para combater a evasão fiscal e recuperar os créditos tributários.

Relatório de Gestão Fiscal
A cada quatro meses, o Prefeito e a Câmara Municipal deverão

publicar o Relatório de Gestão Fiscal, prestando contas sobre a
situação de tudo que está sujeito a limites e condições (despesas
com pessoal, divida, operações de crédito, ARO) e as medidas cor-
retivas implementadas se os limites forem ultrapassados.

ATENÇÃO!
Se não forem observados os prazos para a divulgação do Rela-
tório Resumido de Execução Orçamentária e do Relatório de Ges-
tão Fiscal, o Município ficará impedido de receber transferências
voluntárias e contratar operações de crédito.

Além disso, os responsáveis por assinar o Relatório de Gestão
Fiscal ficarão sujeitos a pena de detenção de 6 meses a 2 anos
(Projeto de Lei n g 621/99, em tramitação).

XI— FISCALIZAÇÃO
O Tribunal de Contas e o sistema de controle interno de cada

Poder vão fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas pela
LRF, tais como:
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• o cumprimento das metas;
• a obediência aos limites para realização de operações de cré-  o

dito;
• a inscrição em restos a pagar;	 Z

o

• a destinação dos recursos oriundos da venda de bens do
patrimônio do Município;

• a correção das medidas adotadas para fazer retornar as des- 4

pesas com pessoal e a dívida aos seus limites.	 o
U

Além disso, as informações sobre despesas com pessoal e o
atendimento do limite serão verificados pelos Tribunais de Contas. a,

-.4

O Tribunal de Contas deverá dar parecer prévio conclusivo so- 'cc

bre a prestação de contas do Prefeito num prazo de 60 dias. No 4
Ecaso de Municípios com menos de 200 mil habitantes que não se-

jam capitais, o prazo será de 180 dias. Enquanto houver prestação
de contas não apreciada, o Tribunal não entrará em recesso.

ATENÇÃO!
Planos, orçamentos, LDO, relatórios, prestação de contas, pa-
recer prévio do Tribunal de Contas e versões simplificadas des-
ses documentos serão amplamente divulgados, inclusive na
Internet.

A União prestará assistência técnica aos Municípios para esse
fim

XII - PONTOS RELEVANTES

Despesas específicas

Não poderá ser exigida dos Municípios contribuição para custeio
de despesas que não são de sua competência - pertencentes à
União ou ao Estado -, a não ser que haja autorização na LDO e na
LOA do Município e convênio prevendo essa contribuição.

Municípios pequenos

Municípios com menos de 50 mil habitantes poderão:
a) elaborar o Anexo de Política Fiscal do PPA e o Anexo de

Metas Fiscais e o de Riscos Fiscais da LIDO, a partir de 2005;
211
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b) divulgar o Relatório de Gestão Fiscal semestralmente, em
vez de quadrimestralmente;

c) verificar o cumprimento dos limites das despesas com pes-
soal e da dívida consolidada de seis em seis meses, em vez de
quatro em quatro.

Calamidade pública
No caso de calamidade pública reconhecida pela Assembléia

Legislativa, fica suspensa, enquanto perdurar a situação, a conta-
gem dos prazos para enquadramento da dívida e das despesas
com pessoal aos respectivos limites. A obrigação de atingir as me-
tas fiscais e de limitar empenhos também fica suspensa.

Quem decreta o estado de calamidade é o Prefeito e não a As-
sembléia, mas, para efeito de suspensão dos prazos e da obriga-
ção de cumprimento das metas, a Assembléia Legislativa deverá
reconhecer a situação.

Inclusão de investimento no orçamento
Investimento em obras ou projetos com execução superior a um

exercício só poderão ser incluídos no orçamento se o PPA do Muni-
cípio já o tiver previsto. Caso contrário, o Prefeito deverá editar uma
lei específica para incluí-lo. Essa regra ganha importância especial
no último ano de mandato.

O orçamento do Município somente destinará recursos para no-
vos projetos depois de adequadamente atendidos os que já estão
em andamento e as despesas para conservação do patrimônio pú-
blico. A LIDO vai estabelecer como essa regra de priorização será
atendida.

Limitações de final de mandato
As limitações às ações do Prefeito e do Presidente da Câmara
Municipal no último ano de mandato são:

a) estão proibidas as operações de crédito por antecipação de
receita - ARO.

Sanção: 1 a 4 anos de reclusão (Projeto de Lei n 9 621/99, em
tramitação).
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b) nenhum ato que aumente a despesa com pessoal poderá
ser expedido nos últimos seis meses do mandato do Prefeito.

Sanção: 1 a 4 anos de reclusão (Projeto de Lei n 621199, em
tramitação).

c) a despesa total com pessoal não pode exceder o limite já no
primeiro quadrimestre.

Sanção: proibição imediata, sem o prazo de oito meses para
ajuste, de contratar operações de crédito, suspensão de transfe-
rências voluntárias e obtenção de garantia.

d) despesa que não possa ser paga até o final do ano só pode-
rá ser contraída nos últimos oito meses se for provisionada dis-
ponibilidade de caixa suficiente.

Sanção: 1 a 4 anos de reclusão (Projeto de Lei n 621/99, em
tramitação).

e) é proibida a contratação de operações de crédito nos 180
dias anteriores ao final do mandato do Prefeito (Resolução n 9 78 de
1998, do Senado Federal, art. 18).
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