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APRESENTAÇÃO

Repensar ci questão orçamentária a partir da sua inserção tia nova sistemática
c,nstitucional é tarefa urgente, urna vez que para a sua implementação é pressuposta a

atuação, tanto cio Poder Público, quanto da sociedade civil organizada, consentânea
com a alienação política pluralista que agora necessariatnente informa a matéria.

A a,it,1(i lei de meios, relegada à condição de mera peça técnica. opaca. formal e
inoperante, em virtude cio próprio autoritarismo, é agora alçada à categoria dc' instru-
incuto (ii' c'cmsolic/ciçaoi (1(1 democracia. pois incumbe 00 orçamento. /)(iti:a(Io) e po/itic'ci
mente preparado pela plauio plurianual e pelas ciiretri:es orçaunetitária.s viabilizar
anualmente o planejamento e o controle (1(1 gestão dos negócios públicos na democracia
representativa brasileira

Lu'i,ich'e/, f)ortdillto, di ifllf)Ortfmnei(i que /10/o' assume a matéria para a c'fc'tit'ciçao
cla.t prerrogativas f)oi,/iiIPlt'fltdird'S fl'(d'fll(0li(jllSt(id/(is. ,iior,?ie,itt' no cpie se refere à fon-
ção f)u'ecÍpua de legislam, mais ainda se se tc'l?i ein conta que a Constituição do Estado
,,ossi/iiliioii ci apresentação de e,nc,ida.s (U)S projetos de iniciativa governamental. desde
d/it(' (Olflf)rOi'did(lV ii e.tistc'ncia e a disponibilidade (1(1 receito na previsão orçanzeiá ria.
lal efetivação podc' e deve .c verificar na ee,cícfo cotidiano cl(i representação política,
tdi,it(, mio) qia' SC refere à priori:aç'cio de (d'i pidis e ,,,atérias. c/ilaflto no d/itd' di respeito (lOS

investimentos a serem reali:odas , g ci.s várias ,cc,'uies do Estou/o.

Consciente cio papei reservado à matéria mia novo, siStemiUitiCci cc,nstitiiciomil, mm:
grupo de Assessores da Assc',nbléia I,egis/ani'a do lstaclo de Minas Gerais filiou- se à
Associação lirasileirci de ()içcimnemito Publico - AÍtOP A f)artici/)aç'a(' desse grupo cm
c'lU'o)PllrOS, seimiiiu'inic)s e i,'ru/)c).V es, ic'eífic'os de estudo tem possibilitam/o ci disc'utsscici c' o
encci,,,iu:han,ento de suugesc'õc's fiolro: o rrc,u(i,,iemito /et,'ci/ (1(1 mnciténa cai nível ,uu,onc,l,
(i/fli de possibilitar o cijiniinc)ra/lic'uitO téciiico O' fiaicicimia/ miO S('iitU/O cli' (/010?, ci ('asa do
cis.çc'ssora?iu'nto qucu/ifucii/o o' c'sf)o'(íf icO cada t'i' u'u:is imprescindível ao cicleqitodo e
Oportii?io) (',ilrc'ntdimneflt(' da c,i,estõo

Assim é quc' fa:emnos juililicar (i trabalho o/O' intec,'rcznlc'.v desse irupo, mio
c/ufdil são) abordados OS eomieeitc)5 e /)ri!ucíf)ios fu,uolamm',,tais que alicerçam o tratamento
eie,:tífico (1(1 ,naterici noi quadro institucional democrático, ira/malho que deverá e,iconi-
Ircir O seu prc)sSegitimflc'flt() ncuural o'?mi ulteriores fciibliiaçái's niciis c'sjii'eífic '015. c/itc'. pai
sereia sempre dirigidas à solução dos problemas o'o,u 'retos enfrentados pela Casa sem,
conUalo, pero/eremui necessária cI,,nc'nsao do !ratcimneiitci teórico .'ulequado. ,nuitc, colitri-
bit irão, feitios certeza, para o engrandecimento do Lec'islat, 1 o) Fumeiro

Deputado Kemtul Kumaira
Presidente
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1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Orçamento: conceituação

A figura do orçamento, cujas origens
remontam aos primórdios da Idade Média, apresen-
ta-se, modernamente, sob vários pontos de vis-
ta, como instrumento de suma importância para a
condução de uma política governamental eficaz,
na tentativa de alcançar a máxima condição	de
bem-estar social.

Na visão de Aliomar Baleeiro, tem-se
que o orçamento, nos Estados democráticos,	"ó
considerado o ato pelo qual o Poder Legislativo
prevé e autoriza ao Poder Executivo, por certo
período e em pormenor, as despesas destinadas
ao funcionamento dos serviços públicos e outros
fins adotados pela política oconomica ou geral
do pais, assim como a arrecadação das receitas
já criadas cm lei." (1)

No nosso sistema positivo, a Lei de
Contabilidade Pública, l.ei n? 4.320, de 17.03.
64, definiu o orçamento, em seu art. 29, como a
"discriminação da receita e despesa de forma a
evidenciar a política econômica financeira e o
programa de trabalho do governo, obedecidos os
principies de unidade, universalidade e anuali-
dade."

Se procurarmos forjar o conceito de or
çamento à luz da nova Constituição da República,
poderemos verificar que, ao se articular com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orça
mentárias, o orçamento apresenta-se não apenas
como simples lei de meios mas também como verda
deiro instrumento de planejamento, gestão e co
trole democráticos, com o qual se pretende, po
meio da destinação ordenada de recursos, mate -
rializar ações e objetivos no sentido de minimi
zar os problemas sociais e econômicos existen
tes no Pais.



1 . 2 -Princípios orçamentários fundamentais

Tomemos aqui, em resumo, alguns dos prin-
cípios norteadores do orçamento.

1.2.1 - Unidade - Os orçamentos parciais
dos órgãos do Estado devem fundamentar-se em u-
ma política orçamontíria única, estruturada uni
forrnemente, de modo a possibilitar o ajuste a
um método único.

Tal princípio encontra-se sufragad) na
Constituição de 1988, "sobretudo pela vincula -
ç.o dos instrumentos orçamentários e pianos go-
vernamentais, segundo o disposto no art. 165 e
seus § 19 a 59, e, neste especialmente, conso-
lidando o orçamento fiscal, de investimento das
empresas e da seguridade, numa lei orçamenuirja
anual única." (2)

1.2.2 - Universalidade -consiste na cxi -
géncia de se incluírem no orçamento todos os as
pectos dos programas de cada 6r q o, "principal-
mente aqueles que envolvam qualquer transação
financeira ou econõmica". (3)

1.2.3 - Anualidade - caracteriza-se pela
adoção do período de um ano para vigorar o orça
mento; tem sido adotado no Brasil desde a Cons-
tituiço do Império, bem como é o preferido na
maioria das leqisiaçúes estrangeiras.

Está consagrado na Constitui	atual
quando se dá "destaque e conteúdo espocííico '
lei orçamentrja anual (arts. 48, II, 16, ÍJ,c
§ 59, e 166)" (4)

1.2.4 - Programaçêo -refere-se , forma e
ao conteúdo programticos de que se deve reves-
tir o orçamento.

Na sistemática constitucional vigente,en-
contra-se vinculado ao plano de aç5o qovernamen
tal através dos três documentos básicos e pro-
gramas que se instituíram. Desta forma, é exi-
gido na Constituiçoquando vincula os instru -
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mentos normativos orçamentários e os planos e
programas nacionais, regionais e setoriais nela
previstos (arts. 48, II, e TV, e 165, § 49)."(3)

1.2.5 - Exclusividade - concerne 5	regra
de que se deve evitar incluir na lei de orçamen-
to normas estranhas à previsão de receita e à fi
xação da despesa.

Tal principio acha-se contido no disposto
no § 89 do art. 165 de nossa Constituição Fede-
ral, que veda que "a lei orçamentária contenha
dispositivo estranho à fixação da despesa e à
previsão da receita, não se incluindo, porem, na
proibição a autorização para a abertura de crõdi
tos suplementares e a contratação de operações
de crédito, ainda que por antecipação de receitas
nos termos cia lei."

Na visão de José Afonso da Silva, tal prin
cipio deve ser entendido "como meio de evitar
que se incluam na lei orçamentária normas relati
vas a outros campos jurídicos, tais como as que
modificam ou ampliam, por exemplo, o Código Ci-
vil, o Código Comercial e a legislação de pes-
soal. Esse é o objetivo do principio da exclusi
viciado, que não pode significar impedimento	do
inclusão de conteúdo programatico." (6)

1. 2. 6 - Clareza - corresponde à expus i.çao,
no aspecto formal, clara, ordenada e completa da
peça orçamentária - receita e despesa.

1.2.7 -	ilíbrio - diz respeito à exiqên
cia de manutençao do equilíbrio (igualdade) , do
ponto de vista financeiro, entre os valores	de
receita e despesa.

Tratava-se, na concepção tradicional,	da
igualdade matemática entre ingressos e gastos pé
blicos. Nesses termos, foi principio expressa
na Constituição de 1967 (art. 66, § 39) , retira-
do, porém, pela Emenda n9 1/69. Atualmente, não
se faz presente emnosso texto constitucional.

Comenta José Afonso da Silva que "desde a
grande depressão de 1929, a tese	do orçamento
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anualmente equilibrado passou a sofrer vigorosa
contestação, até porque se concluiu que conseguir
o equilíbrio anual se afigurava coisa impossível

• A doutrina moderna concebe outros prin-
cípios, com fundamento na análise dos ciclos eco
nômicos, firmando a premissa básica de que não
a economia que deve equilibrar o orçamento, mas
é o orçamento que deve equilibrar a economia". As
sim, continua o professor José Afonso, "não se
pode examinar com uma mente clara e livre de pre
conceitos a validade de um programa de gastos,ern
préstimos e impostos se estivermos sob a influên
cia do dogma de que o orçamento deve estar	em
equilíbrio". (7)

1.2.8 Legalidade - Princípio de qran
de importância no estudo do orçamento, e princi-
palmente na sistemática da nova ordem constitu-
cional.

Tal principio , na área orçamentária,
tem o mesmo fundamento do princípio geral da le-
galidade, segundo o qual a Administração se su-
bordina aos ditames da lei.

Observe-se	a	exigência constitucional
expressa de que leis de iniciativa do Presidente
da República estabelecerão o plano	plurianual,
as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual.

Note-se, porem, que o principio da le-
galidade em matéria orçamentária não se restrin-
ge ao aspecto mencionado. Como teremos oportu-
nidade de verificar, estende-se também "aos pla-
nos, programas, operações e abertura de credito,
transposição, remanejamento ou transferência de
recursos de uma programação para outra ou de um
órgão para outro e a instituição de fundos(arts.
48, II e IV, 166, 167, 1, III, V, VI, e IX da
Constituição Federal)"

1.3 - Aspectos tundamentais do orçamento

Na lição do mestre Aliomar Baleeiro, o
estudo do orçamento abrange quatro aspectos fun-
damentais:
a) o jurídico: consiste em observar-se o ato or-
çamentário à luz do direito positivo vigente. A
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estrutura legal do orçamento se assenta no con-
junto de normas e preceitos que vigoram no país;

b) o político: podemos retratá-lo pela afirmação
de que "o orçamento é essencialmente político".
Esse caráter revela-se quando da definição	das
necessidades prioritárias e problemas a serem
resolvidos, bem como do modo como se vai encará-
los.

Assim, escolher e indicar as prioridades
orçamentárias e o modo como se deve tratá-las é
problema de cunho essencialmente político, por-
que se trata de saber, em termos de obtenção de
recursos e realização de despesas, quem pagará,
em que medida se pagará e de que maneira se paga
rã.

Reprisando aqui as palavras de Miomar

Baleeiro, chama-nos a atenção o fato de que "em

todos os tempos e lugares, a escolha do objetivo

da despesa envolve um ato político, que também

se funda em critérios políticos, isto é, nas i -

déais, convicções, aspirações e interesses reve-

lados no entrechoque dos grupos detentores do po

der." (&)
c) o económico: refere-se à apreciação dos efei-
tos da política fiscal e da conjuntura econômica
um sobre o outro o à utilização do conhecimento
desses efeitos no intuito programado de modifi-
car as tendências observadas;

d) o técnico: "envolve o estabelecimento das re-
gras práticas para realização dos fins indicados
nos itens anteriores e para i classificação cla-
ra, metódica e racional de receitas e despesas
processos estatísticos Iara cálculo tão aproxima
do quanto possível duma e doutros, apresentação
gráfica e contábil do documento	orçamentário,
etc' (9)
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2 - Finanças e orçamento na Constituição da
República de 1988: algumas considerações

2.1 - A relação com o Estado Democrático de Di-
reito

A sistemática adotada no texto da Consti -
tuição Federal de 1988 em relação ao trat:mcnto
da questão orçamentária e financeira deve ser
analisada não isoladamente mas, sim, em um uni-
verso mais amplo, a partir da linha de princí-
pios e normas fundamentais, instituídos naquele
Diploma, que vêm consagrar a fórmula do Estado
Democrático de Direito, assim definida a Repúbli
ca Federativa do Brasil logo no art. 19 da Cons-
tituição.

Veja-se que a Constituição Federal não en-
seja a expectativa de tentar organizar o Estado
Democrático de Direito, mas, em outro sentido,já
define expressamente a República como tal.

Assim, deve-se perceber a concepção de Es-
tado Democrático de Direito a partir da identi.-
ficação dos diversos princípios fundamentais que
permeiam todo o texto constitucional e que, em
conjunto, exprimem as características do modelc
de Estado por cuja definição optou o Constituin-
te Federal.

Nesse sentido, podem-se enumerar alquns dos
ses princípios, como o fez José Afonso da Silva:
o princípio da constitucionalidade, que exprime
o fundamento do Estado Democrático de Direito nu
ma Constituição emanada da vontade popular;	o
principio democrático, configurado na mensaçjem
contida no disposto no art. 19; o sistema dos di
reitos fundamentais, consubstanciado flOS direi-
tos coletivos, individuais, sociais e culturais
dos títulos II, VII e VIII; o princípio da justi
ça social, inserido no art. 170, "caput", e no
art. 193, como princípio da ordem econômica e da
ordem social; o principio da igualdade,presente
no art. 59, "caput" e 1; o principio da divisão
de poderes, consubstanciado no art. 29; eoprin
cipio da segurança jurídica, presente no art.59,



XXXVI a LXXIII
Uma das idéias essenciais em que se funda

o Estado Democrático de Direito é a garantia da
presença do elemento popular, de forma igualitá-
ria, na formação da vontade do Estado, ou seja,
é a consagração do princípio da soberania popu-
lar, que "impõe a participação efetiva e operan
te do povo na coisa pública, participação que
não se exaure ( .... ) na simples formação das ins
Lituições representativas, as quais constituem
um estágio da evolução do Estado Democrãtico,mas
não o seu completo desenvolvimento". (10)

Também nesse contexto assume importância
basilar a realização do principio da legalidade,
que terá função exponencial na determinação dos
preceitos e diretrizes constitucionais e legais
do planejamento de governo, das finanças e dos
orçamentos, cont um controle mais efetivo das des
pesas públicas. Mas deve-se ter atenção para o
fato de que a lei, no Estado Democrático de Di-
reito, enquanto emanada da atuação da vontade po
pular, tem por objetivo "realizar o principio da
igualdade e da justiça não pela sua qeneraiidad
mas pela busca da iqualização das condições so-
cialmente desiguais".

"A democracia que o Estado Democrático de
Direito realiza há de ser um processo de convi-
vência social numa sociedade livre, justa e sou
dária (art. 39, II) , em que o poder emana do po-
vo, que deve ser exercido em proveito do povo,di
retamente ou por representantes eleitos (art.19,
parágrafo único); participativa, porque envolve
a participação crescente do povo no processa de-
cisório e na formação dos atos de governo; plu
ralista, porque respeita a pluralidade de idéias,
culturas e etnias e pressupõe assim o diálogo
entre opiniões e pensamentos divergentes e a pos
sibil idade de convivência de formas de organiza-
ção e interesses diferentes da sociedade; há de
ser um processo de liberação da pessoa humana das
formas de opressão que não depende apenas do re-
conhecimento formal de certos direitos	mdlvi-
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duais, políticos e sociais, mas especialmente da
vigência de condições econômicas suscetíveis de
favorecer o seu pleno exercício". (11)

Concluindo, podemos aduzir que o objetivo
fundamental do Estado Democrático de Direito, e
que irá balizar os preceitos e ações relativos a
orçamento, conforme veremos adiante, mostra-se
em "superar as desigualdades sociais e regionais
e instaurar um regime democrático que realize a
justiça social". (12)

Dentro disso, a opção por assumir,conforme
atesta o art. 39 da Lei Maior, como objetivos fun
damentais da República, entre outros, o de "cons
truir uma sociedade livre, justa e solidária" e
o de "erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais e regionais"(in
cisos 1 e III, respectivamente) aparece como fa-
tor determinante da tomada de rumos na questão
das finanças e do orçamento, o qual, por sua vez,
passa a vincular-se à nova concepção de desenvol
vimento e planejamento, refletindo, pois, a ten-
tativa de alcançar os objetivos aqui expostos.

Assim, o orçamento, no novo texto constitu
cional, ao lado do plano plurianual e da lei de
diretrizes orçamentárias, ultrapassa a condição
de uma simples lei que fixa despesas e estima re
ceitas; com processo de elaboração, controle e
efeitos bem mais abrangentes que na Constituição
anterior, apresenta-se como verdadeiro instrumen
to de planejamento e ação sociais, efetivamente
jungido à idóia de democracia, que suplanta a es
fera do conceito formal clássico para avançar no
campo das necessidades mais concretas da socieda
de.

E a preocupação do Constituinte	Federal,
destacada por meio de diversos dispositivos que
permeiam o Diploma Maior, com a retomada e a
consolidação da democracia no Pais, resultou em
relevar a participação do Poder Leqislativo,como
canal de representação popular, no processo	de
elaboração dos programas financeiros e orçamentá
rios.	 -
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Desta forma, vê-se possibilitada urna maior
interferência da comunidade, através do parlamen
to, na determinação dos gastos públicos e no es-
tabelecimento das prioridades para aplicação dos
recursos, ao que, até então, não tinha qualquer
acesso a sociedade.

2.2 - Os três instrumentos básicos das ações
de governo: o plano plurianual, as diretrizes or
çamentárias e orçamento anual

Estabelece a Constituição Federal, em seu
art. 165, as três peças básicas suporte das ações
de governo no campo dos programas, planos e orça
mento:
a) o plano Plurianual: constitui documento bási-
co de planejamento. Deverá estabelecer, de forma
regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as
metas da administração pública para investimen-
tos e despesas deles decorrentes;, bem como para
as relativas aos programas de duração continuada.
Orienta a elaboração da lei de diretrizes orça-
mentárias, da lei orçamentária anual e dos de-
mais planos e programas nacionais, regionais	e
setoriais,	todos devendo, necessariamente, ser
submetidos à apreciação do Congresso Nacional;

b) a Lei de Diretrizes Orçamentárias: elaborada
anualmente, deve ser compativel com as normas de
finidas no plano plurianual. Fixa metas e prio-
ridades da administração pública para o exerci -
cio subseqüente e orienta a elaboração do orça-
mento anual.

Para o ano de 1990, já se encontra promul-
gada a Lei n9 7.800, de 10 de julho de 1989. Ela
estabelece, conforme dispõe em seu art. 19, "as
diretrizes gerais para a elaboração dos orçamen-
tos da União relativos ao exercicio financeiro
de 1990".

c) a Lei Orçamentária Anual: deve seguir as dire
trizes e prioridades estabelecidas na lei de di-
retrizes orçamentárias. Compõe-se de três peças
orçamentárias:
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- orçamento fiscal: referente aos Pode -
res da União, seus fundos e a órgãos e entida -
des da administração direta e indireta;

- orçamento de investimento das empresas
estatais: referente ctS empresas em que a União
detenha a maioria do capital social com direito
a voto;

- orçamento da seguridade social: abran-
ge os órgãos e entidades a ela vinculados.

Esses diplomas constituem, integrados, o
plano de ação do governo a médio e longo prazos
(plano plurianual) , a curto prazo (diretrizes
orçamentárias) e para aplicação imediata (orça-
mento anual)

Têm-se como objetivos principdis, em sín
tese: permitir o acompanhamento da comunidade
à execução dos planos governamentais,com maior
respçnsabilidade, conseq?ientemente, no trato da
coisa pública; possibilitar uma maior partici-
pação do Congresso Nacional em todas as fases
do processo orçamentário; estabelecer coerõncia
entre os planos nacionais, regionais e seto-
riais; permitir a continuidade administrativa;
e promover o desenvolvimento sócio-econômico do
Pais de maneira equitativa, com a determinação
de prioridades a partir das necessidades regio-
nais, mantendo-se o respeito às respectivas pe-
culiaridades.

A lei de diretrizes orçamentárias para
o exercício de 1990 indica, no Capítulo V (arts.
42 a 49) , as normas para a organização e estru-
tura da lei orçamentária.

Nort. iafos dessa lei, estabelecem-Se
os detalhamentos, os demonstrativos e as infor-
mações que, necessariamente, o orçamento fiscal
e o da seguridade social deverão conter, apon -
tando-se, também, a forma de discriminação das
despesas. Tais disposições servem também para
os créditos adicionais (art. 47).

O art. 43 determina, para informação do
Poder Legislativo, que a proposta orçamentária
explicite a origem dos recursos	obedecendo



à discriminação que menciona (art. 43, incisos)
Prevê ainda a lei de diretrizes orçamen-

tárias alguns requisitos rninimos de conteúdo(in
formações e demonstrativos) para a mensagem que
encaminhar o projeto orçamentário ao Congresso
(art. 45) , bem como para as mensagens com pedi-
do de créditos adicionais (art. 47,19).

Registre-se, ademais, que o exigido para
o Orçamento da União deverá também ser obedeci-
do, no que couber, pelos créditos supiementare
autorizados no orçamento, abertos por decreto
pelo Presidente da República (art. 47, § 29)

Convém salientar ainda que, como anexo
das diretrizes orçamentárias, figura o quadro
de prioridades para a elaboração do orçamento
fiscal na esfera dos Poderes-, com destaque para
a indicação detalhada de cada uma das áreas de
atuação do Executivo, como agricultura, educa -
ção, cultura , ciência e tecnologia,etc.

Note-se que, apesar de mantida a inicia-
tiva privativa do Executivo para a apresentação
do projeto de orçamento, na verdade, instituiu
a nova ordem constitucional um mecanismo que
permite ao Poder Legislativo controlar mais de
perto essa iniciativa. Essa forma de controle,
indireto, porém ampld, manifesta-se por meio da
lei de diretrizes oramentárias, inovação cons-
titucional em que se tem a oportunidade de fi-
xar previamente as metas e prioridades para a
elaboração da lei orçamentária subsejüente,o que,
necessariamente, vincula o Poder Executivo à ob-
serváncia dos preceitos traçados por antecipação.

A atribuição constitucional de responsa-
bilidade do Legislativo rompe com o esquema pa-
ternalista, ensejado e mantido na Carta anteri-
or, de destinação de recursos por desejo exclu-
sivo do Palácio do Governo; ao contrário, a no-
va Constituição obriga a sociedade, representa-
da no parlamento, a atuar como co-participante
da montagem e fiscalização da nova ordem orça -
mentária.

O fortalecimento do poder de oferecimento
de emendas, faculdade desprotegida nos textos
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constitucionais desde 1946, e a adoção de meca-
nismos de controle da devida execução dos pla-
nos orçamentários reforçam sobremaneira o cará-
ter democrático nesse capitulo da Constituição
da República.

A este respeito têm-se as palavras da cmi.
nente Prof Mizabel Derzi:

	

"Estando nós num Estado democrático	de
direito, obvio que o reforço da legalidade e
em conseqüência, o reforço do Poder Legislativo
e de suas prerrogativas tenha que ser estabele-
cidõ. Mas, hoje, de fato, o Poder Legislativo

	

chamado a decidir sobre a arrecadação e,	em
grande parte, sobre a aplicação e destino das
despesas públicas. Enfim, haverá necessariamen-
te uma cumplicidade entre o plano de qoverno do
Executivo e aquilo que se executa, passando pe-
lo Poder Legislativo." (13)

3. Finanças e Orçamento na Constituição do
Estado de 1989

3.1 - Os instrumentos básicos
A Constituição Estadual definiu os ins -

trumentos de planejamento do Estado adotando ba
sicamente a mesma sistemática da Constituição
da República; apresenta, porém, algumas inova -
ções importantes, engendradas dentro dos limi -
tes que lhe impõe o Diploma Constitucional Pede
ral.

Os três documentos básicos que sustentam
a orqanizaço orçamentária do Estado vêm defini

s no art. 153 da Constituição mineira, eu consonáncia
Õo disposto para a administração púb]T	fe-
deral. São eles o plano plurianual, a lei de
diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária a
nual.

Optou ainda o Constituinte Estadual por
destacar a previsão de um outro plano para o Es
tado, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Inte -
tegrado (art. 154, parágrafo único) , a ser ela-
borado com a participação do setor privado e
que, a principio, deverá reintroduzir o planeja
mento no Estado, emprestando a toda a mataria ca
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ráter orgânico e integrado. Nesse sentido, a
Constituição prioriza o sistema de planejamento
estadual. Com este plano deverão, necessaria -
mente, estar em consonância o plano plurianual,
as diretrizes orçamentárias, o orçamento do Es-
tado e os demais programas regionais e	seta-
riais previstos no texto da Constituição, con -
forme exigem os arts. 154, parágrafo único,	e
157, § 29.

Note-se que, apesar da forma multidocumental
em que se apresenta o plano de ação do Governo,
o que, aliás, acompanha a tendência moderna em
matéria de orçamentos, prevalece a determinação
de se manter a unidade entre as peças, não uni-
dade formal, mas, sim, aquela que se manifesta
"relativamente ao sistema integrado de planeja-
mento-orçamento-programa, realçando-se em primei
ro lugar a necessidade de que os orçamentos de
todos os órgãos do setor público se fundamentem
em uma única politica orçamentária, sejam estru-
turados uniformemente e se ajustem a um método
nico, relacionando-se com o principio da progra-
mação." (14)

Desta forma, põe-se em relevo a pretensão,que
a Constituição Estaduaiconsaqranos arts.154 a 157,
de promover a subordinação dos documentos orça
Nentários a "uma unidade de orientação politica,
numa hierarquização unitária dos objetivos a se
rem atingidos e na uniformidade de estrutura do
sistema .iflte(lra(1Q.(15)

Antes de tecermos algumas considerações acer-
ca do tratamento das diretrizes orçamentárias e
do orçamento anual na Constituição do Estado	é
bom que se ponha em destaque a preocupação do
Constituinte Federal, dentro da linha dos prin-
cipios fundamentais fixados ao longo da Carta,em
adotar preceitos e comandos dirigidos no sentido
de atingir a redução das desigualdades interre -
gionais, disposição esta que se percebe no coman
do do art. 54, "caput", ao determinar a regiona
lização de diretrizes e metas para o plano plu -
rianual, e se reafirma expressamente no § 29 do
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art. 157, ao se estabelecer, entre as funções do
orçamento, compatibilizada com o Plano	Mineiro
de Desenvolvimento Integrado, a de "reduzir as
desigualdades entre as regiões do Estado, segun-
do o critério populacional".

3.1.1 - A lei de diretrizes orçamentárias

7¼ lei de diretrizes	orçamentárias
reservou-se o papel de principal instumen-
to de integraçao dos Poderes do Estado, alem de
propiciar-se à sociedade a possibilidade de acom
panhamento da execução dos planos de governo, o
que põe em relevo o exercício da democracia.

Como grande inovação, o Constituinte
Estadual instituiu o regime de colaboração entre
os Poderes, o Tribunal de Contas e o Ministério
Público para a elaboração do projeto das diretr.x
zes orçamentárias, tendo em vista a autonomia fi
nanceira concedida a cada uma dessas institui-
ções.

O projeto resultará das	respectivas
propostas parciais, que serão compatibilizadas
em sistema de negociação integrada, por comissão
permanente composta de cinco membro, representan
do os segmentos envolvidos, indicados ( 29	do
art. 155)

- um, pela Mesa da Assembléia;
- um, pelo Governador do Estado;
- um, pelo Presidente do Tribunal	de

Justiça;
- um, pelo Procurador Geral deJustiça;e
- um, pelo Presidente do Tribunal	de
Contas.

A esta comissão, com amplo acesso a
todos os documentos pertinentes à sua função, ca
be emitir laudo conclusivo sobre a capacidade
real do Estado de arcar com os custos das propos
tas parciais, indicando, se for o caso, os ajus-
tes necessários ao equilíbrio da despesa com	a
receita (art. 155, § 39).

Compete também a essa comissão acompa
nhar e avaliar as receitas do Estado, com a fi-
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nalidade de se estabelecer a justa remuneração
do servidor (art. 155, § 49).

Veja-se que, nessa fase, ainda em mo
mento preliminar, atribuiu-se à Assembléia, na
elaboração das diretrizes orçamentárias, poder
de participação na fixação das metas relativa-
mente à Secretaria do Poder, sem prejuízo da
participação mais ampla como principal contro-
lador das ações políticas e da distribuição 1

das rendas. E ainda à Assembléia, juntamente
com outros órgãos e Poderes, reservou-S' O P2
der de determinar o sentido e os limites do
orçamento a ser apresentado por iniciativa do
Executivo.

Consagra-se, desta forma, a efetiva
participação dos Poderes, em ação integrada,no
processo orçamentário, instaurando-se o regime
de co-responsabilidade entre eles. Nesse sen-
tido vê-se a tentativa de escoimar do conjunto
de suas relações a presença autoritária do Exe
cutivo, fruto de um sistema de concentração de
atribuições já vencido e que ioje cede lugar
à prática democrática, onde se objetiva con-
quistar maior nitidez nos atos de natureza or-
çamentária da administração pública.

Cabem aqui ,mis unia vez, as palavras da
Prof Derzi

"Embora o Poder Executivo seja o au-
tor do Projeto de Lei Orçamentária, através de
diretrizes previamente fixadas a curto prazo
para a elaboração da lei orçamentária, o Poder
Legislativo é chamado de forma indireta a pre-
ordenar e limitar a elaboração da lei orçamen-
tária anual, a ser feita peio próprio Poder E-
xecutivo". (16)

3.1.2. - A lei orçamentária anual
A lei orçamentária anual do Estado

compõe-se de duas peças básicas, descritas no
art. 157, 1 e II. Deverá estar compatibili-
lizada com o Plano Mineiro de Desenvolvimen-
to Integrado e servirá basicamente para tor -
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nar exeqüiveis as metas e prioridades fixadas
nos outros documentos aqui mencionados.

"Art. 157 - A lei orçamentária anual
compreenderá:

1 - o orçamento fiscal referente aos
Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entida
des da administração direta e indireta;

II - o orçamento de investimento	das
empresas em que o Estado, direta ou indiretameri
te, detenha a maioria do capital social com di-
reito a voto."

Previ a Constituição, ainda, no § 19
do mesmo art. 157, que a lei orçamentária deva
acompanhar-se de um demonstrativo que especifi-
que as açôes governamentais, servindo corno ins-
trumento destinado a facilitar a participação
do Legislativo. Tal demonstrativo consubstan -
cia as funç8es básicas delineadas na peça orça-
mentária, bem como suas especificações, o que
do ponto de vista material, simplifica e objeti-
va os trabalhos da Assembléia Legislativa, O §
19 do art. 157, em seus incisos, define o con -
teúdo minimo desse documento, que deverá apre -
sentar:

a) objetivos e metas;
b) fontes de recursos;
c) natureza da despesa;
d) órgão ou entidade responsável pela

realização da despesa;
e) órqão ou entidade beneficiários;
f) identificação dos investimentos por

região do Estado;
g) identificação, de forma regionali-

zada, dos efeitos, sobre as receitas e despesas,
decorrentes de isenç6es, custas, relnissões,subsj
dios e benefcjos de natureza financeira, tribu-
tária e crediticia,

3.1.2.1 - Investimentos prioritários
Antecipando-se no estabelecimento das

necessidades sociais básicas, o texto constitu -
cional determina sejam assegurados no orçamento

16



investimentos prioritários em programas nas á-
reas de atuação essencial	do Estado,como "edu
cação, saúde, habitação, saneamento básico,pro
teção do meio ambiente e de fomento ao ensino e
à pesquisa científica e tecnológica". Simultanea
mente, como forma de promoção social, destaca a
importãncia do setor de saúde ao assegurar para
programas desta área recursos nunca inferiores à
metade daqueles destinados a investimentos	em
transporte e sistema viário (art. 158 e seu pa -
rágrafo único).

3.2 - Processo

A Constituição Estadual manteve a com-
petência privativa do Executivo para a iniciati-
va da lei orçamentária, bem como instituiu-a pa-
ra o plano plurianuali e a lei de diretrizes or -
çamentãrias (art. 66, III, g,h,i).

No entanto, conforme anotamos, ganhou
evidência a participação do Legislativo, deixan-
do a Assembléia a situação de mera homologadora
dos planos de governo para tornar-se também res-
ponsável em todas as fases do processo orçamentá
rio: na elaboração, na execução e na fiscaliza-
ção.Para S(' desincumbir de cada uma delas, recebe
a Assembléia, por via do texto constitucional,po
deres especificos,colocando-se à sua disposição
mecanismos eficazes para atuação.

Elaborados os projetos de lei relati -
vos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentá
rias, ao orçamento anual, bem como aos créditos
adicionais, devem estes ser submetidos à aprecia
ção da Assembléia (art. 160, "caput") , obedeci -
dos, no caso dos três instrumentos básicos, os
prazos e a forma definidos em lei complementar
(art. 159) , conforme orientação do disposto	no
§ 29 do art. 160.

"Art.	60	-	..........................
§ 29 - Os projetos de lei do plano plu

rianual, das diretrizes orçamentárias e do orça-
mento anual serão enviados pelo Governador do Es
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tado à Assembléia Legislativa, nos termos da lei
complementar a que se refere o art. 159".

Taberá, então, à Comissão Permanente
de Fiscalização Financeira e Orçamentária da As-
sembléia examiná-los e sobre eles emitir parecer
(art. 160, 1, "a", e 164). São, também, atribui
ções da ('omissão Permanente examinar e emitir pa
recer sobre os programas estaduais, regionais e
setoriais previstos na Constituição (art. 160,1,
b) e sobre as contas apresentadas anualmente pe-
lo Governador (art. 160, 1, a) , bem como exercer
o acompanhamento e a fiscalização orçamentária
sem prejuízo da atuação das demais comissões da
Assembléia (art. 160, 1, b)

Ressalte-se, aqui, a importância do Re
gimento dj Comissão Permanente, que será o esta-
tuto de normas sobre o funcionamento da Comissão
e a disciplina de seus trabalhos, envolvendo as
regras para o recebimento e a apreciação de emen
das, bem como para a elaboração do seu parecer.

Retoma-se, aqui, o poder de interferên
cia da soiedade, através da representação paria
mentar, no processo de discussão do futuro orça-
mento, com a possibilidade de alterações, estan-
do o Executivo sujeito ao crivo da Assembléia.

Algumas condições se impõem para a apre
sentação de emendas ao projeto de lei orçamentá-
ria, tendo em vista o resguardo ciaobediência às
diretrizes, metas e prioridades já definidas nos
documentos orçamentários anteriormenteaprovados.
Assim, quando não se destinem apenas à correção
de erros ou omissões, ou não sejam já relaciona-
das com os dispositivos do projeto de lei, deve-
rão as emendas, necessariamente, ser compati
veis com o plano plurianual e com as diretrizes
orçamentárias, além de deverem indicar os recur-
sos necessários, admitidos somente os provenien
tes de anulação de despesas, excluídas	aquela'
enumeradas na a1nea "b" do inciso III do art.
160.

Em se tratando de emendas destinadas a
modificai	projeto de lei de diretrizes orçamen
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tãrias, essas só poderão ser aprovadas quan
do compatíveis com o plano plurianual.

Finalmente, apreciadoso projeto e
as emendaspelo plenário da Assembléia Legisla-
tiva, será esse enviado ao Governador do Estado,
para sanção.

3.3 - Fiscalizacão e Controles

Não se esgota aí o poder participa
tivo da Assembléia Legislativa no processo orça
mentário. Sancionadas as leis referentes ao or
çamento, põem-se à disposição do Parlamento,bem
como do Poder Executivo e da própria sociedade
diretamente, mecanismos que lhes permitem exer-
cer o controle e a fiscalização do cumprimento
dos planos aprovados.

Ixplicita o texto constitucional
(art. 73, § 1?, 1, 11,111) as formas de controle
válidas para os atos das unidades de qualquer
dos Poderes do Estado e de entidades da adminis-
tração indireta:

a) o controle interno, exercido,de
forma inLe(lrada, pelo próprio Poder e a entida-
de envolvida, e que permitirá, especialmente,en
tre outros resultados, avaliar o cumprimento
de metas, a legalidade, a eficiéncia, a eficácia
e o controle de operações de crédito,avais e qa-
rant ias;

b) o controle externo, exercido pe-
la Assembléia Legislativa, com o auxilio do Tri-
bunal de Contas, na forma dos arts. 74 e 76:

"Art. 74 - A fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimo-
nial do Estado e das entidades da administração
indireta é exercida pela Assembléia Legislativa,
mediante controle externo, e pelo sistema de con
trole interno de cada Poder e entidade.

§ 19 - A fiscalização e o controle
de que trata este artigo abrangem:
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1 - a 1 eqa ] idade, legi t im idade, e
conomicidade e razoabilidade de ato gerador de
receita ou determinante de despesa e do de que
resulte nascimento ou extinção de direito ou o-
briqação;

II - a fidelidade funcional do aqen
te responsável por bem ou valor púbi icos, e

III - o cumprimento de programa de
trabalho expresso em termos monetários, a reali-
zação de obra e a prestação de serviço.

§ 29 - Prestará contas a pessoa fi
sica ou jurídica que:

1 - utilizar, arrecadar, guardar
gerenciar ou administrar dinheiro, bem ou valor
públicos ou pelos quais responda o Estado ou en-
tidade da administração indireta, ou

II - assumir, em nome do Estado ou
de entidade da administração indireta, obriga -
ções de natureza pecuniária.

§ 39 - As unidades administrativas
dos Poderes do Estado o as entidades da adminis-
tração indireta pubi 1 carao, mensalmente, no ár -
gão oficial e, facultativamente, em jornais lo -
cais, resumo do demonstrativo das despesas orça-
mentãrias executadas no per!<-)do";

c) o controle piaticado diretamen-
te pio cidadão, mediante o exercício irrestrito
do direito de petição e representação perante ór
qão de qua Lquer Poder e ent dado de administra -
ção indireta, além da faculdade de denunciar, na
forma da lei, irregularidade ou ilegalidade de a
to de agente público (arts. 73, § 19, e, e 82).

E, ainda como forma de controle e
fiscalização das metas estabelecidas na lei or-
çamentária, tem a Comissão Permanente de Finan-
ças da Assembléia a prerrotativa de, havendo in-
dicio de despesa não autorizada, solicitar- à au-
toridade responsável que, no prazo de cinco dias,
preste os esclarecimentos necessários. Se não a
tendida a solicitação ou se os esclarecimentos
forem considerados insuficientes, a Comissão so-
licitará ao Tribunal de Contas que se pronuncie
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conclusivamente sobre a matéria no prazo de 30 dias. En-
tendida iiregulax a despesa, a ccznissão deverá propor à
Assembléia a sua sustação.

3.4 - Prazos

Há de salientar-se, ainda, a remissão feita
à lei canplementar no que concerne às normas sobre vigên-
cia, prazos, e1atxração e organização do plano plurianual,
da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária
anual (art. 159, 1)

"Art. 159 - Cabe à lei complementar:

1 - dispor sobre o exercicio financeiro, a
vigência, os prazos, a elaboração e a organização do pla-
no plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias c da
lei orçamentária anual."

Por outro lado, estabelece o Ato das Dispo-
siç6es Constitucionais Transitórias, art. 68, as reqras
sobre vigência e prazos, referentes às peças orçamentá -
rias, a serem observadas até a entrada em vigor da lei
complementar que discip l inará a matéria, conforme prevê o
citado artiqo da Constituição.

Observem-se, pois, as seguintes normas:

a) PLANO PLÃJR[ANUAL

1. Prazos

1.1 - Para o encaminhamento: 30 de setem
bro (até três meses antes do encerramento do primeiro e-
xercicio financeiro);

1.2 - Para a devolução (à sanção): 15 de
dezembro (até o encerramento da sessão legislativa);

2. Vigência

4 anos - do 29 ano àa administração que o
elabora até o final do primeiro exercício do mandato sub-
seqüente.

h) LEI DE DIPETRIZES ORÇNvIFNTJSJUAS

1. Prazos

1.1 Para o encaminhamento: 15 de maio
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(até 7 meses e meio antes do encerramento do e -
xercicio financeiro)

1.2 - Para a devolução (à sanção):30
de junho (encerramento do 19 período da sessão
legislativa)

c - LEI ORÇAMENTÁRIA

1. Prazos

1.1 - Para o encaminhamento: 30 de se-
tmbro(aLê 3	meses	antes do	encerramento
do exercício financeiro)

1.2 - Para a devolução (à sanção) :>
de dezembro (encerramento da sessão legislativa)

3.5 - Vedações e legalidade das des-
pesas públicas

A ênfase ao principio da legalidade,
com a exiqência de aprovaçao, por parte da Assem
bléia, de quaisquer despesas públicas a serem roa
lizadas pelo Estado, manifesta-se presente no
texto constitucional por meio de diversos dispo-
sitivos.

"Em principio, nenhuma autoridade,
sem exceção sequer do Presidente da República,po
de ordenar ou efetuar despesa sem autorização do
Poder Legislativo, ou acima dos limites desta,
nem também desviar para fins diversos, ainda que
úteis e indispensáveis, os créditos concedidos pa
rã aplicações especificas."(17)

Desta forma, as despesas, quaisquer
que sejam, "devem ser previamente autorizadas pe
lo Poder Legislativo ao Poder Executivo". Na sis
temática constitucional em vigor, essa autoriza-
ção faz-se necessária não apenas no conjunto de
dotações do orçamento (créditos orçamentários)
mas também na abertura de quaisquer créditos adi
cionais (extra-orçamentários), sejam eles suple-
mentares, especiais ou extraordinários, conforme
se verifica na letra dos dispositivos constitu -
cionais.
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Veja-se que a Constituição estabele
ce expressamente vedação à "abertura de crédito
suplementar ou especial sem prévia autorização
legislativa e sem indicação de recursos corres-
pondentes" (art. 161,V).

A própria lei orçamentária, no entan
to, pode conter a autorização ao Executivo, ate
limite determinado, para a abertura de suplemen
tações e operações de crédito, em virtude da res
salva registrada no § 39 do art. 157, ao princí-
pio da exclusividade, que esse mesmo dispositivo
consubstancia na Carta Estadual.

"Art.	157 - ......................

§ 39 - A lei orçamentária anual não
conterá disposição estranha à previsão da recei-
ta e à fixação da despesa, ressalvadas a autori-
zação para a abertura de crédito suplementar	e
a contratação de operação de crédito, ainda que
por antecipação de receita, nos termos de lei".

A titulo de ilustração, veja-se que
o art. 69 da Lei Orçamentária do Estado relativa
ao exercício financeiro de 1989 autorizou o Po -
der Executivo, durante a execução orçamentá
ria, a abrir créditos suplementares até o limite
de 25% da despesa fixada nessa lei, relativa	à
proqramação à conta dos recursos do Tesouro.

Quanto aos créditos extraordinários,
Somente serão admitidos para atender a "despesas
Imprevisíveis e urgentes decorrentes de calamida
de pública" e exigirão o "ad referendum" da As -
sembléia Legislativa, que será dado mediante re-
solução (art. 161, § 39).

Assim, a legalidade da despesa pé -
blica, para guarda do princípio político de que
só os representantes do povo podem escolher	os
fins a que ela se destina , é regulada por vá-
rios dispositivos da Constituição do Estado, que
asseguram tecnicamente o controle da execução or
çamentárja e o escrupuloso emprego dos dinhei
ros do contribuinte

Nesse propósito, vale registrar,ajn_
da, a vedação, instituída no art. 161, VI,	em
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que	se proibem "a transposição, o remajenamen
to ou a transferência de recursos de uma catego-
ria	de programação para outra ou de um órgão
para outro sem prévia autorização legislativa".

Igualmente importante é a norma conti-
da no art. 161, VII, em que se veda "a concessão
ou utilização de créditos ilimitados". Tal regra
consubstancia o principio da quantificação dos
créditos orçamentários, ou seja,"a quantifica -
ção daquilo que o Executivo está autorizado	a
gastar, sendo de suma importância para a fiscali
zação e o controle por parte	do Leqishiitivo
Dois outros dispositivos completam o sentido da
regra: a proibição de realização de despesas ou
assunção de obrigações diretas que excedam os
créditos orçamentários ou adicionais (art.161,II)
e a de realização de operações de crédito que ex
cedam o montante das despesas de capital, ressal
vadas as autorizadas mediante créditos suplemen-
tares ou especiais com finalidade precisa,apro-
vados pelo Poder Legislativo, por maioria absolu
ta (art. 161, III) . "Esta última regra tem, ade
mais, o sentido da boa administração orçamenta -
ria, que não comporta operações de crédito para
despesas de custeio, salvo as por antecipação de
receita, o que não é o caso".

Ainda na seara das normas de preordena
ção, de acatamento obrigatório por parte do Cons
tituinte Estadual, saliente-se	o	disposto
no inciso IV do art. 167 da Constituição da
República, em que se proibem as vinculaç(5es orça
mentãrias, salvo nas hipóteses que o próprio dis
positivo prevê.

À Constituição do Estado coube o aco -
lhimento do preceito constitucional., reprisando
em seu texto a norma vedatória (art. 161, IV)
com a adoção apenas das ressalvas permitidas, ou
seja:

1) na hipótese de destinação de recur-
sos para a área de ensino- vinte e cinto por cen
to do orçamento anual (art.201,"caput")

2) na hipótese da entidade de amparo e
fomentos à pesquisa, que receberá trés por cento
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do orçamento anual (art. 212) , sendo que, neste
caso, o texto estadual encontra amparo no § 59
do art. 218 da Constituição Federal;

3) no caso das transferências de arreca
cação, em virtude da repartição das receitas es-
tatuida na Constituição da República;e,por fiir,

4) para a prestação de garantias às ope
rações de crédito por antecipação de receita,
prevista no § 39 do art. 157.

Finalmente, convém atentar ainda para
outras importantes normas explicita-
das na Carta Estadual, que funcionam também como
forma de controle da legalidade das despesas pú-
blicas. Por meio delas, o Executivo fica obriga
do a obter a autorização da Assembléia para:

• a utilização de recursos dos orçamen-
tos previstos no art. 158 (investimentos em áreas
prioritárias, como saúde, educação, etc.) para
suprir necessidade ou cobrir "déficit" de empre-
sa, fundação publica ou fundo (inciso VIII)

• d ]nstitiiiçao de fundo de qualquer na
t ureza (inciso IX) ; ('

o lançamvnto de títulos da dívida pú-
blica estadual e a realização de operação de cré
dito interna e externa;

mediante créditos especiais ou suple-
mentares, utilizar os recursos que, em decorrên-
cia do veto, emenda ou rejeição do projeto de
lei orçamentária, ficarem sem despesas correspon
dentes (art. 160, § 39)

Proibe-se, ademais, que qualquer inves-
timento cuja execução ultrapasse um exercício fi
nanceiro seja iniciado sem prévia inclusão	n
plano plurianual ou sem lei que o autorize.
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4. - A Receita Tributária do Estado

4.1 - Receita: conceituação

Para angariar recursos e ob-
ter novas fontes deles, os governantes têm-se u-
tilizado,através dos tempos, de diversos meios
tais como extorsões, obtenção de rendas de bens
e empresas do Estado, cobrança de tributos e pe-
nalidades, realização de empréstimos, emissão de
papel ,etc.

As quantias recebidas através dessas
diversas formas pelos cofres públicos denominam-
se entradas ou ingressos. Nem todas as entradas,
porém, constituem receitas, pois que algumas de-
las não representam incremento do patrimônio pú-
blico. í o caso, por exemplo, dos empréstimos
feitos ao Tesouro, das restituições de emprésti-
mos, de cauções e fianças,etc.

Assim, podemos definir receita, nas pa
lavras de Aliomar Baleeiro, como "a entrada que,
integrando-se no patrimônio público sem	quais-
quer reservas, condições ou correspondência no
passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento
novo e positivo." (19)

4.2 - Classificação das receitas

a) Tomando-se por base o critério da
regularidade com que são obtidas, as receitas po
dem ser classificadas como EXTRAORDINÁRIAS ou Oi
DINÂRIAS.	 -

São receitas extraordinárias, sob esse
aspecto, aquelas obtidas "de forma mais ou menos
esporádica, ou, pelo menos, inconstante, e, não
raro, excepcional". (20) São s por exemplo, os im
postos criados em tempo de guerra, as indeniza -
ções ou reparações de guerra,etc.

Diferem das receitas ordinárias, que se
compõem daqueles ingressos permanentes do Tesouro.
As receitas extraordinárias, ao contrário,	mar-
cam-se por seu caráter temporário, irregular	e
contingente ou pelas circunstâncias anormais	de
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que se revestem.
b) Quanto à origem ou fonte, dividem-

se as receitas em dois grandes grupos, conside —
rando-s( , a classificação usualmente aceita:

- receitas originárias ou de economia
privada ; e

bl ica.
	- receitas derivadas ou de economia pú

As receitas derivadas são aquelas exi-
gidas compulsoriamente pelo Estado, em virtude
de lei, e, portanto, constituem "contribuições o
brigatórias de direito público"; são, em sínte -
se, os tributos e as penas pecuniárias.

As receitas originárias, por sua vez
compreendem as rendas de bens e empresas do pró-
prio Estado, que, à semelhança de particulares,
os explora, sem, porém, "exercer os seus poderes
de autoridade nem imprimir coercitividade à cxi-
gôncia de pagamentos ou à utilização de serviços
que o justificam, embora, não raro, os institua
em monopólio-k-".(22)

Como ilustração, observe-se o quadro a
se q u ir:

CL.SStFICACAO DOS LNC-RESSCS PUBLICOS

1.0)

ircir

z

c	2°)

z

ilOvIME';TOS	a) Emprs:mos ao Tesouro
oe fundos ou	 b) Restituu'ao de emprésuno do Tesouro
de Cxa	 'UitOS. Lnueruzaçoes de di-

reito cvil etc.
Doações puros e sim-

ples

Bens vacortes. pres-
crçáo aquisitiva etc.

Doações e legados sob
condição

Preços quase privados
Preços públicos
Preços políticos

Taxas
Contribuiç5o de soe-

lbori.a
Impostos
Contr. paraflscIs

b) multas. penalidades e COnrLsco
e) reparações de gierra

1.0.i niras. ou
de Econ. Pri-

- vada. ou Di-
reito Privado.
ou Volu..rias

11. Derivadas. de
Econ.. PubIic.
de Direito Pú-
blico ou Coa-
uva,

28

a) a titulo gra-
tuito

Ii) a titulo one-
rc so

a) tributos



Nota-se, pois, que as receitas origi-
nárias têm como fonte o próprio setor público
enquanto as derivadas são exigidas do patrimõ -
nio ou das rendas dos particulares.

Tal classificação, bastante difundida,
coincide com o nosso sistema positivo,e à nossa
atual Constituição podemos aplicá-la.

4.3 - Tributos de competência do Esta-
do

Sabe-se que, atualmente, a grande fon
te de receitas do Estado são os tributos, espe-
cialmente os impostos.

A Constituição Federal, em seus art.
153 a 156,definiu a competência da União, dos
Estados e dos Municípios para a cobrança de tri
butos. Por ser típica matéria de preordenação
coube à Constituição Estadual explicitar	em
seu texto os preceitos previamente definidos
cuidando apenas de fazê-lo de forma ordenada.

Assim, são tributos de competência do
Estado, nos termos do art. 144 de sua Consti -
tuição:

1 - imposto sobre:
a) transmissão "causa mortis" (2 doa-

ção, de bem ou direito;
b) operações relativas à circulação de

mercadorias e sobre prestações de serviços	de
transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as presta-
ções se iniciem no Exterior;

c) propriedade de veículos automotores;
d) adicional de imposto de renda e pro

ventos de qualquer natureza, incidente sobre 1u
cros, ganhos e rendimentos de capital, em	até
cinco por cento do que for pago à União ror pes-
soas físicas ou jurídicas domiciliadas no terri-
tório do Estado;

II - taxas, em razão do exercício do po
der de polícia ou pela utilização, efetiva ou po
tencial, de serviços públicos específicos e dlvi
síveis, prestados ao contribuinte ou postos
sua disposição;
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III - contribuição de melhoria, decor-
rente de obras públicas.

4.4 - Repartição das receitas tributá-
rias

Especificamente em relação às receitas
que chegam aos cofres do Estado provenientes de
impostos, podemos distinguir dois grupos distin-
tos:

a) a receita proveniente dos impostos
que o Estado arrecada diretamente, porser de
sua competência institui-los, e que já enumera -
mos acima;

b) a receita proveniente das transfe-
rências federais, conforme explicitado no art.
149 da Constituição do Estado.

Este artigo aponta as parcelas de pro-
dutos de impostos arrecadados pela União e que
serão obrigatoriamente repassados aos Estados:

1 - o produto da arrecadação do impos-
to sobre a renda e proventos de qualquer nature-
za, incidente na fonte sobre rendimentos pagos,
a qualquer titulo, pelo Estado, suas autarquias
e fundações públicas;

II - vinte por cento cio produto da ar-
recadação do imposto que a União instituir nos
termos do art. 154, 1, da Constituição da Repú -
bilca;

II 1 - a quota-parte do produto da arre
cadação do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos industrializa
dos, na forma a que se refere o art. 159, 1,11a11,
e II, da Constituição da República;

IV - trinta por cento do produto da ar
recadação do imposto de que trata o art. 153,
59, da Constituição da República.

Note-se, porém, que parcela do produto
da arrecadação direta de impostos feita pelo Es-
tado será transferida aos Municípios, nos termos
do art. 150 da Constituição Estadual.

"Art. 150 - Na repartição das respecti
vas receitas, em relação aos impostos de compe-
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téncia do Estado, pertencem aos Municípios:

1 - cinqüenta por cento do produto da
arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores;

II - vinte e cinco por cento do produ-
to da arrecadação do Imposto sobre Operações Re-
lativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres
tações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação;

III - vinte e cinco por cento dos re-
cursos recebidos pelo Estado, em razão do dispos
to no inciso II do art. 159 da Constituição	da
República, na forma estabelecida no § 19	deste
artigo.	***

5 -	 pressy' relativos i orça-
mentos (de acordo com a Lei ri: 1.32O/64)

Ativo financeiro compreen(i( créditos e va-
lores real iziveis independentemente da autoriza-
ção orçamentária e dos valores numerár 1 S.

Ativo permanente - compreende os bens, cr((I 1 tos
e valores cuja mobilização ou alienação dependa
de autorização legislativa.

i•uiançc financeiro - instrumento que demonstra,
ao tinal d Tcio, a receita e a despesa or-
çamentárias bem como os recebimentos e os paga-
mentos de natureza extra-orçamentária, conjuga-
dos com os sal dos em espec ie proven ientes do oxer
cicio anterior, e os que se transferem para o
exercício seguinte.

Lalanço orçamonLárjo - instrumento que, ao final
do exercício, (limonstra o resultado deste em ter
mos das receitas e despesas previstas em confron
to com as realizadas.

Balanço patrimonial - instrumento que demonstra:

- O Ativo financeiro;
11 - o Ativo Permanente;
[ri - o Passivo Financeiro;
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IV - o Passivo Permanente;
V - o Saldo Patrimonial;
VI - as Contas de Compensação.

Categoria econômica

a caracterização das despesas sob o ponto
de vista econômico

Créditos ádicionais - São créditos adicionais as
autorizações de despesas não computadas ou insufi
cientemente dotadas na Lei de Orçamento.

Os créditos adicionais classificam-se em:

1 - suplementares, os destinados a reforço
de dotação orçamentária;

II - especiais, os destinados a despesas para
as quais não haja dotação orçamentária especifi-
ca;

III - extraordinários, os destinados a despe -
sas urgentes e imprevistas, em caso de guerra,co
moção intestina ou calamidade pública.

Despesa pública
Algumas dflniçoes:

"Em primeiro lugar, designa o conjunto dos
dispêndios do Estado, ou de outra pessoa de di -
reito público, para o funcionamento dos serviços
públicos. Assim, nesse sentido, a despesa é par
te do orçamento, ou seja,aquela em que se encon-
tram classificadas todas as autorizações para
gastos com as várias atribuições e funções gover
namentais. Forma, por outras palavras, o comple
xo da distribuição e emprego das receitas para
custeio dos diferentes setores da administração.

Uma despesa pública é também, noutro concei-
to, a aplicação de certa quantia, em dinheiro,
por parte da autoridade ou agente público compe-
tente, dentro duma autorização legislativa,para
execução de fim a cargo do governo. Envolve, em
regra geral, fins de serviço público, regulados
pelo Direito Administrativo e, quase sempre, rea
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lizados segundo a técnica da Ciência da Adminis
tração."

Ou ,ainda:

- o gasto da riqueza pública, autorizado
pelo poder competente, com o fim de acorrer a u
ma necessidade pública.

-	o emprego de dinheiro para obtenção ou
satisfação de uma necessidade pública.

- É o emprego do dinheiro público para a sã
tisfação de uma necessidade publica.

- É a aplicação de quantia em dinheiro, fel
ta por autoridade pública, dentro de autorizaço
legislativa, para atender ao custeio dos servi -
ços públicos e às finalidades próprias do Estado.

A categoria econômica da despesa subdivide-se
nas seguintes subcategorias: despesas correntes,
despesas de capital e reserva de contingência.

Vejamos o quadro abaixo:

)I: (',:HI:I

t t)Es}:;A;(IuKrJ	II
i M;	'upi:rvit:.

1	1 Ml:N'I' )

l'L:I'i:;Ã I'Vl.I(•\	f DEsP1:sr; 11: CAT'IAI.	U'.ERSI•;S II Nt1•:IUM;

I'lANSIINI 1	T1 (AIJIAI

1 A

A lei n9 7.800, de 10 de julho de 1989, for-
nece a seguinte classificação para as despesas:
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Despesas correntes

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes

Despesas de capital
Investimento
Inversões Financeiras
Amortização da Divida
Outras Despesas de Capital

Despesas correntes
Classifica-se ccr despesas correntes o

grupo de despesas operacionais realizadas pela
Administração Pública a fim de promover a execu
cão, a manutenção e o funcionamento de suas I-tti
vidades. Tais despesas não contribuem direta -
mente para aumentar a capacidade produtiva da e
conomia, não se transformando cm poupança.

Esta categoria econômica reprentada
pelas despesas de custeio e as transferências
correntes.

Despesas de Capital
Classifica-se como despesas de capital

o grupo de despesas que contribuem para formar
um bemde capital ou adicionar um valor	a um
bem já existente, assim como Lransferir,por com
pra ou outro meio de aquisição, a propriedade
entre entidades do setor nubLico ou do setor pri
vado para o primeiro.

É a categoria econômica caracterizada
pelas despesas de investimentos, inversões fi -
nanceiras e transferências de capital.

Despesas de custeio
Constituem uma subcategoria das despe-

sas correntes. São aquelas que se destinam à
manutenção dos serviços administrativos, inclu-
sive as destinadas a atender a obras de conser-
vação e adaptação de bens imóveis, tais como:
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despesas com pessoal, material, serviços de ter
ceiros, encargos diversos, despesas de exerci -
cios anteriores, etc.

Despesas especiais

São aquelas que o Governo é forçado a
despender. Ex.: pagamento de sentenças judici -
ais.

Empenho
Empenho é o ato emanado de autoridade

rnmpetent:e que cria para o Poder Público obrigação de
pagamento. R o empenho que gera a obrigação de
pagar. Logo, a ausência de empenho não obriga
ao pagamento. Se uma autoridade administrativa
autorizar a realização de despesas, sem empenhá-
la, a responsabilidade pelo pagamento é sua, pes
soai, e não da instituição. Sempre que se veri-
ficarem pagamentos de despesas sem empenho,	a
responsabilidade é do ordenador da despesa.

Os empenhos classificam-se em: empenho-
ordinário, empenho qloba, empenho-estimativa e
subempenho.

Empu nh o-est mativa

Empenho- OS Li ina 1 iva é o que, se faz quan-
do não é conhecido o valor exato da despesa. A
nota de empenho-estimativa 6 exatamente igual ao
modelo apresentado, modificando-se apenas sua
denominação. Não só o credor deve ser sempre de
finido, como também o objeto da despesa. A	ex-
pressão estimativa significa, apenas, que o va-
lor final da despesa é estimado. Um exemplo i-
lustrará melhor o assunto: uma obra de grande
vulto será entregue parceladamente ao poder públi-
co; cada etapa entregue corresponderá a um paga
mento a ser efetuado à firma construtura; o va
lor desse pagamento dependerá do resultado da me
dição parcial da obra; a unidade administrativa
fará a medição da parte entregue, definindo	o
valor a ser pago; a despesa total será conhecida
por aproximação e os pagamentos parciais	serão
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conhecidos somente após a medição do trecho en-
tregue; para esses pagamentos parciais emite-se
a nota de subempenho.

• Empenho-global
É o empenho que engloba pagamentos parcela-

dos relativos a determinado contrato. O credor
e suas obrigações são perfeitamente definidos.
Em tudo, esta modalidade de empenho é igual	ao
empenho ordinário. O impresso é o mesmo, a se-
qüência numérica é a mesma. O empenho-global dis
tingue-se do ordinário apenas por seu histórico,
onde se esclarece a forma de pagamento. São des
pesas típicas de empenhamento global aquelas que
se referem a aluguéis, a manutenção, a conserva-
ção, a limpeza, a pessoal, etc. Quase sempre	o
empenho-global se refere a pagamentos mensais su
cessivos e do mesmo valor. No caso de aluguel
por exemplo, em que já existe um contrato de lo-
cação, por período e valor mensal certos, não há
necessidade de se emitir uma nota de empenho cm
cada mês; para tais despesas emite-se, no ini-
cio do exercício, um empenho global pelo total
da despesa do ano, esclarecendo-se no histórico
o valor da prestação mensal.

Empenho-ordinário ou Empenho-comum
É aquele emitido para determinado credor e

relativo a uma única prestação, de valor indivi-
sível. É o que se refere a um certo fornecimen-
to de material, ou à prestação de um certo servi
ço ou obra. Não há parcelamento na liquidaçãoda
obrigação, nem acréscimos. São perfeitamente de
finidos o valor, o credor, suas obrigações e seus
direitos.

Excesso de arrecadação
Ë o saldo positivo das diferenças acumuladas

mês a mês, entre a arrecadação prevista e a rea-
lizada, considerando-se ainda a tendência dc ' exer
cicio (Lei 4.320/64 - art. 43, § 39).

Fundo especial
Constitui fundo especial o produto de recei-

36



tas especificadas que, por lei, se vinculam área
lização de determinados objetivos ou serviços,fa
cultada a adoção de normas peculiares de aplica-
ção.

• Inversões financeiras
São as dotações com a finalidade de:
• aquisição de imóveis ou de bens de capital
já em utilização.

• aquisição de títulos representativos do ca
pital de empresas ou entidades de qualquer
espécie, já constituídas.

• constituição ou aumento do capital de enti
dades ou empresas que visem a objetivos co
merciais ou financeiros, incluídas as ope-

rações bancárias ou de seguros.

• Investimentos
São as despesas aplicadas ao planejamento e

execução de obras públicas, inclusive aquisição
e desapropriação de imóveis considerados necessá
rios à realização das mesmas, programas especiais
de trabalho, aquisição de material permanente,nia
terial para obras, equipamentos, instalações, pá
gamentos de serviços e encargos decorrentes ou
diretamente ligados a essas obras e serviços.

Liquidação de despesa
)\ liquidação de despesa consiste na verifica

çáo do direito adquirido pelo credor, tendo por
base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito.

Orçamento irivado
Os individuos, de per si, que ganham e que

despendem, têm o seu orçamento, a previsão de sua
receita e a fixação da despesa a ser feita.

De ressaltar é, pois, a diferença existente
entre os Orçamentos Públicos e Privados, vez que
aqueles são atos de previsão e de autorização, sen
do esta fundamental nos Orçamentos Públicos.

• Orçamento-prorama
a descrição das realizações do governo pa-

ra consecução dos meios necessários à sua progra
mação.	37



• Orçamento público
ftdiernamente, o Orçamento deixou de ser um

mero arrolamento de receitas e despesas como pre
tendiam alguns financistas clássicos.

Assim, para MANVEL:
O orçamento é um plano expresso em termos

de dinheiro para um determinado período de tempo
e programa de operações de governo e os meios de
financiá-lo.

o ato fundamental da Administração Pública.
Por meio dele, o governo formulará diretri -

zes para uma política de realizações em cumpri-
mento das funções sócio-econômicas que lhe	são
deferidas.

o orçamento é, pois, um instrumento de ação
governamental.

Ordem de pagamento
A ordem de pagamento é o despacho	exarado

por autoridade competente, determinando que
despesa seja paga.

Passivo financeiro
Compreende os compromissos exigíveis cujo pa

gamento independa de autorização orçamentária.

• Passivo permanente
Compreende as dividas fundadas e outras que

dependam de autorização legislativa para amorti-
zação ou resgate.

• Receita Publica
a entrada que, integrando-se no patrimônio

público sem quaisquer reservas, condições ou cor
respondência no passivo, vem acrescer o seu vul-
to, como elemento novo e positivo.

As receitas constituem os recursos necessá-
rios para as aplicações programadas. São classi
ficadas em dois grandes grupos, as categorias eco
nômicas: receita r-orrentes e de capital, que,por
sua vez, são desdobradas em subcategorias econô-
micas, fontes, rubricas, alíneas e subalincas,
num esquema numérico de codificação.
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• Receitas correntes
São receitas correntes as receitas tributá -

rias, de contribuições patrimonial, agropecuá-
ria, industrial, de serviços e outras e, ainda,
as provenientes de recursos financeiros recebi-
dos de outras pessoas de direito público ou pri-
vado, quando destinadas a atender despesas das-
sificáveis em despesas correntes.

• Receitas decapital
São receitas de capital as provenientes	da

realização de recursos financeiros oriundos	de
constituição de dívidas; da conversão, em espe -
cio, de bens e direitos; os recursos rccebidos
de outras pessoas de direito publico ou privado,
destinados a atender despesas classificáveis em
despesas de capital. e, ainda, o superavit do or-
çamento corrente.

• Receita_nrdinaria
ff a que provam do fontes permanentc;.
Ex.: renda dos impostos.

• Receita extraordinária
que provem de fontes acidentais.

Exs.: venda de lotes de terrenos; o dinheiro
do empréstimo, etc.

• Receita geral
É o conjunto de receitas consequidas pelo Es

Lado, destinadas ao paqamonto de todos OS SOUS
serviços, sem prcfcrenc ia por qualquer dei es.

• Receita de aplicação especial
Consta de rendas de qualquer natureza com dos

tinação especial a serviços previamente determi-
nados.

Ex.: taxa de oducaçúo e saúde; selo peniten-
ciário.

• Receita originária
a que o Estado aufere dos seus próprios re

cursos, da venda dos seus bens, do exercício d
sua própria atividade. As receitas (-)riqinár.ias
são aquelas que provêm do dom n io privado do Es-
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tado. Traduzem-se no que se chama de p reços e
podem ser:
a) Patrimoniais

São as oriundas do próprio patrimônio do Esta
do.
Exs.: As de próprios nacionais, os foros de ter-
reno de marinha, laudêmios, taxas de ocupação dos
terrenos de marinha e arrendamento dos terrenos
de mangue, a quota de arrendamento das estradas
de ferro de propriedade da União.
b) Industriais

São as que provêm da empresa públca, que é
aquela que o Estado conserva para poder, melhor
que o particular, tutelar certos interesses pú-
blicos ou obter maior soma de utilidade pública
coletiva. A finalidade da empresa pública (5 di-
minuir ou regular os preços, tendo em vista	o
interesse público.
Exs.: A cunhagem de moeda pela Casa da Moeda,
água, gás, luz elétrica, serviço postal, serviço
ferroviário, armamentos.
c) Comerciais

São aquelas em que há a intervenção do Estado
no comércio, para a regulamentação dos preços.
Exs.: SUNAB, grandes organizações financeiras de
economia mista, como o Banco do Brasil S.A.,	o
Banco da Amazônia S.A.

Receita derivada
É a que é arrecadada dos contribuintes sob o

nome genérico de tributos.

Reserva de contingência
A reserva de contingência, classificada inde-

pendentemente das despesas correntes e das despe
sas de capital, corresponde a uma dotação global
não especificamente destinada a determinado ór-
gão, unidade orçamentária ou programa.Poderá ser
utilizada como fonte de recursos para abertura
de créditos adicionais quando se evidenciarem in
suficientes, durante o exercício, as dotações or
çamentárias constantes no orçamento anual.
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• Rubrica orçamentária
No esquema de classificação-codificação das

receitas orçamentárias, constitui o desdobramen-
to das fontes de receita. A ordem numérica, em
escala decrescente é a seguinte: categorias econômi
cas, subcategorias econômicas, fontes, rubricas,
alineas e subalineas.

Subcategoria econômica
o desdobramento da categoria econômica.

As despesas se dividem em dois grandes grupos:
correntes e de capital.

Subempenho
O subempenho ó igual ao modelo de empenho, mo

dificando-se apenas sua denominação. É emitido
sempre à conta do empenho-estimativa. Vale di-
zer que o empenho-estimativa reduz, como as de-
mais modalidades de empenho, a dotação, mas	o
subempenho reduz o valor do empenho-estimativa.

Subvenções
Nos termos da Lei de Contabilidade Pública,são

as transferências destinadas a cobrir despesas
de custeio das entidades beneficiadas,distinquin
do-se como:

1 - subvenções sociais, as que se destinam a
insLituições públicas ou privadas de caráter as-
sistencial ou cultural. sem f i n li1ide lucrativa;

TI - subvenções econômicas, as que se desti-
nem a empresas públicas ou privadas de caráter
industrial, comercial, aqrlcola ou pastoril..

Superávit financeiro
Entende-se por superávit financeiro a diferen

ça positiva entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos
cróditos adicionais transferidos e as operaçôes
de crédito a eles vinculadas (Lei 4.320/64-art.
43, § 29).

• Transferências correntes
São dotaçôes para as quais não correspDnda con

traprestação direta em bens ou serviços e desti-
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nadas a subvenções sociais e econômicas para ma-
nutenção de outras entidades de direito público
ou privado, de caráter assistencial ou cultura],
sem finalidade lucrativa, industrial, comercial,
agrícola ou pastoril. Incluem-se, também, as
despesas com previdência social, salário-família,
auxilio-funeral, auxilio-doença e auxílio-natali
dade e outros encargos sociais.

• Transferências de capital
Classificam-se neste titulo as dotações para

investimentos ou inversões financeiras que as en
tidades públicas ou privadas devam realizar, sem
exigência de contraprestação de bens ou servi-
ços. A Lei de Orçamento não consignará auxílio
para investimentos que se devam incorporar ao pa
trimônio das empresas privadas de fins lucrati -
VOS.
• Unidade administrativa

a repartição pública ou, ainda, o agrupa-
mento de serviços subordinados ao mesmo orgao a
que individualizadamente o orçamento-geral não
atribui recursos para o atendimento de seus pro-
gramas de trabalho".

Para a realização de suas atividades,a unida-
de àdministrativa depende da distribuição de cré
ditos que lhe são transferidos pela unidade orça
mentária a que estiver diretamente subordinada.

Como exemplos, podemos citar:
Superintendências regionais da receita f€de-

ral.
Delegacias da receita federal.
Inspetorias-Seccionais de Finanças do Ministé

rio da Fazenda.

Unidade orçamentária
"Ë o agrupamento de serviços subordinados ao

mesmo órgão a que especificamente o orçamento-
geral atribui recursos para o atendimento de seus
programas de trabalho e sobre os quais exerce o
poder de disposição, inclusive pagamento".
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