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Regras: Impessoalidade

- Comprometimento do Professor e dos
participantes em não fazer comentários políticos,
nem contra ou a favor de autoridades de todos os
poderes (U, E, DF, M).
- Limitar-se à matéria proposta (Orçamento Público).



São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da
República que atentem contra a Constituição Federal e,
especialmente, contra.. a lei orçamentária; (Art. 85., VI,
CF/88)

Senado STF
Federal Leg.
(CF/88) Penal



Lei especial (Crime de responsabilidade)

Lei nº 1079/1950: PR, Vice-PR, Min Estado, Min STF,
Procurador Rep., Governador, Sec. Estado, Cmt. EB MB e
Aeronáutica.
DL nº 201/67: Prefeitos
(*) Responsabilidade no TCE/AM
São vedados:...
O início de programas ou projetos não incluídos na lei
orçamentária anual (I, art. 167, CF/88)
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Orçamento Público e Lei do Orçamento

Conceito 

•A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e

despesa de forma a evidenciar a política econômica

financeira e o programa de trabalho do Governo,

obedecidos aos princípios de unidade, universalidade e

anualidade.” (art. 2, da Lei nº 4320/64)

• “O orçamento como um ato preventivo e autorizativo das

despesas que o estado deve realizar em um exercício, é um

instrumento da moderna Administração Pública. Entretanto

em outras épocas foram aplicados diversos procedimentos

rudimentares de controle dos gastos realizados pelo Estado

ou pelo príncipe.” (SILVA, Lino Martins da, CONTABILIDADE

GOVERNAMENTAL, Ed Atlas, 9ª edição)



1. Antes da Pandemia (2019/2020)
- PPA – Exerc 2021 
- LDO – Exerc 2021     
- LOA – Exerc 2021 (Créditos Adicionais)

Desafios 2021 – Elaborar PPA (2022/2025), LDO 
(2022) e LOA (2022)
(*) Princípio da Unidade



Contínuo

Dinâmi

co

Flexível

1.1 Ciclo Orçamentário

ELABORAÇÃO ( 2019 )

APROVAÇÃO ( 2020 )

EXECUÇÃO ( 2021 )

CONTROLE (CInt + CExt)

Ciclo Orçamentário é o período compreendido entre a

elaboração da proposta orçamentária e o encerramento

do orçamento, didaticamente o Ciclo Orçamentário é

dividido em quatro fases:

file:///C:/Curso Orçamento escola de contas/2ª Sessão de 01.02.2011/Cons. Erico/Admissão Pessoal. Contatação Temporária. SEMSA.pdf
file:///C:/Curso Orçamento escola de contas/2ª Sessão de 01.02.2011/Cons. Erico/Admissão Pessoal. Contratação Temporária. Ilegalidade. Tabatinga.pdf


(**) Princípio do Equilíbrio



(**) Diminuição de Arrecadação



(**) Diminuição da Arrecadação + 
Aumento de despesa



(***) Resultado (p,n)

8
- 11
- 3

- 3



(**) Reequilibrar



(**) Organizar o orçamento Pub.



(***) Resultado

8
- 8
- 0



2. Na Pandemia
Revisão anual de vencimentos
Tese STF: “O não encaminhamento de projeto de lei de
revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos,
previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera
direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo,
no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada
acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.”
STF: RE 565089 e RE 565089 AgR / SP



2. Na Pandemia



O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional

qualquer interpretação de dispositivos da Lei de Responsabilidade

Fiscal (LRF - Lei Complementar 101/2000) que permita a redução de

vencimentos de servidores públicos para a adequação de despesas com

pessoal. (ADI 2238).

O dispositivo declarado inconstitucional é o parágrafo 2º art. 23. O

dispositivo faculta a redução temporária da jornada de trabalho com

adequação dos vencimentos à nova carga horária, caso sejam

ultrapassados os limites definidos na lei para despesas com pessoal

nas diversas esferas do poder público. Para a maioria dos ministros, a

possibilidade de redução fere o princípio da irredutibilidade salarial.



2. Na Pandemia
Arrecadação fiscal e Equilíbrio
- Criação de Grupos de Trabalho

(Identificação, levantamento da situação, sugerir
medidas)
- Controle Interno/Controladorias: Acompanhamento,
Auditorias, Medidas de ofício, Recomendações
- Combater medidas de promoção política (ano

eleitoral)
- Interesse Público
- Princípios: LIMPE



2.1 Decreto de Emergência

Reconhecimento Calamidade pública

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida

pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas

Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e

Municípios, enquanto perdurar a situação:

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições 

estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e 

a limitação de empenho prevista no art. 9o.



2.1 Decreto de Emergência

Reconhecimento Calamidade pública

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as

disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e (70);

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais

e a limitação de empenho prevista no art. 9o.



2.1 Decreto de Emergência

Reconhecimento Calamidade pública

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as

disposições estabelecidas nos arts.

23: Recondução ao limite de gastos com pessoal – prazo: 2

quadrimestres
II - na esfera estadual:

a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;

d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.



2.1 Decreto de Emergência

Reconhecimento Calamidade pública

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as

disposições estabelecidas nos arts.

31: Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da

Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um

quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término

dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo

menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.



2.1 Decreto de Emergência - ATENÇÃO

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a

limitação de empenho prevista no art. 9o.

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização

da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de

resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas

Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato

próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias

subseqüentes, limitação de empenho e movimentação

financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes

orçamentárias.



2.2 Licitação ou sua dispensa (* PL 4.253/2020 – Licitações)

Lei 8666/93, Art. 24. É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,

quando caracterizada urgência de atendimento de situação

que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança

de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,

públicos ou particulares, e SOMENTE PARA OS BENS

NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO

EMERGENCIAL OU CALAMITOSA ...



2.2 Licitação ou sua dispensa

Art. 24. É dispensável a licitação:

...e para as parcelas de obras e serviços que possam ser

concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias

consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da

emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos

respectivos contratos;



LEI Nº 14.035, DE 11 DE AGOSTO DE 2020

Art.4 É dispensável a licitação para aquisição ou contratação

de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional de que trata esta Lei.

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste

artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a

emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus....(art. 26,PU, Lei 8666/93 =

demonstrar a emergência)



2.3  Pós-pandemia

Controle Interno

- Essência (prévio, concomitante e a posteriori)

- Realização de Auditorias de Controle Interno e

emissão de Relatórios de Controle Interno (PAA e

especial)

- As despesas acompanhamento específico, em

apartado, para fins de apuração do atendimento à

finalidade.

- Tomada de Contas Especial (TCE)



2.4 Contabilidade
LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020

Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.



Instrutor: Elias Cruz da Silva 

2.5 Tribunal de Contas



2.6 Professores temporários



2.7 Ministério Público 
de Contas



2.8 Controle Social



2.8 Controle Social



2.8 Controle Social



2.9 Regime Próprio de Previdência Pública (RPPS)
- Reforma da Previdência
- Previdência Complementar
- Alteração da Alíquota



2.10 Planejamento, Aquisições e
providências para o Pós-Pandemia
- Volta às aulas [Instalações, máscaras

(?), luvas (?), álcool em gel,
professores (grupo de risco)]

- Hospitais (consumo acelerado)
- SRP



3. Pós-Pandemia

- Controle e Avaliação
(Reserva de Contingência)

- Prestação de Contas
- Ensinamentos (saúde, internet)



Constituição Federal

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração

direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de

controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,

pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre

dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou

que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária



Prof. Elias Cruz
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