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CARTA DO PRESIDENTE

Caro(a) prefeito(a),

A presente publicação tem o objetivo de trazer ao seu conhecimento as 
noções básicas referentes as finanças municipais, de forma a facilitar a 
assimilação de conceitos importantes para essa área tão vital da adminis-
tração municipal.

Temos que levar em consideração que durante o processo eleitoral as pessoas 
escolheram o seu grupo político para tomar conta do Município durante os 
próximos quatro anos, por entenderem que as suas propostas de gestão eram 
as que melhor representavam os anseios da população.

Para converter esses sonhos em realidade é necessário ter recursos públicos 
disponíveis para tanto, e essa será a missão de sua Secretaria de fazenda 
ou Finanças e dos ficais e agentes fazendários que atuam no corpo da ad-
ministração municipal.

Essa publicação não pretende esgotar todas as dúvidas ou explicações sobre 
os mecanismos de que a administração pública municipal pode lançar mão 
para tornar a sua arrecadação mais eficiente e eficaz, com justiça tributária, 
mas sim trazer ao conhecimento do gestor, muitas vezes oriundo do setor 
privado, com regras tão diferentes da gestão pública, noções e informações 
que contribuam para um diálogo facilitado com os técnicos da área de finan-
ças, tornando mais fácil a compreensão dos desafios e das potencialidades 
dessa área da administração pública.
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Assim a CNM, através de nossa diretoria e de seu corpo técnico espera 
contribuir para o fortalecimento e o sucesso de sua gestão, ao mesmo tempo 
em que já se coloca a disposição para aprofundar os debates sobre os temas 
aqui apresentados.

Queremos estar juntos com você na árdua tarefa de qualificarmos ainda mais 
a administração municipal, de forma a facilitar o seu trabalho de tornar os 
sonhos de sua população uma realidade. 

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente publicação está dividida em cinco capítulos que buscam abordar 
de forma genérica as noções importantes para a administração das finanças 
municipais de forma eficiente e eficaz.

Capítulo 1 – Receitas Públicas Municipais: o primeiro capítulo busca de 
forma resumida e simples apresentar as características das principais receitas 
que a administração pública poderá contar para fazer frente às suas despesas. 
Subdividimos o capítulo em três partes. A primeira trata das receitas próprias: 
quais são, qual a base de cálculo, qual o sujeito passivo (contribuinte), qual a 
legislação a ser observada. A segunda e a terceira tratam das transferências, 
estaduais e federais, respectivamente, trazendo a periodicidade, as principais 
características, a base legal e o que pode influenciar para o aumento ou a 
queda dessas importantes fontes de recursos para os municípios. .......... 13

Capítulo 2 – Planejamento Orçamentário: existem três peças fundamentais 
para o planejamento da administração municipal: o Plano Plurianual – PPA, 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – 
LOA. Essas peças fundamentais para a administração pública são regula-
mentadas de forma complexa por leis, portarias, resoluções, que tornam 
extremamente complexo o entendimento do funcionamento e da importância 
de tais mecanismos. Nesse capítulo tentamos, por meio de uma linguagem 
muito acessível, esclarecer a necessidade do administrador público observar 
com dedicação o processo de elaboração e execução dessas leis, de forma 
a facilitar de forma significativa a sua gestão.  ........................................ 38
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Capítulo 3 – Contabilidade: a importância da Contabilidade Pública aumenta 
a cada ano. Analisando-se as estatísticas dos tribunais de contas, verificamos 
que cada vez mais as punições aos administradores municipais ocorrem não 
por má-fé, mas sim por erros formais na escrituração de suas receitas e des-
pesas. Nesse capítulo procuramos orientar o gestor sobe os procedimentos 
corretos de contabilização dos recursos públicos, bem como sobre as etapas 
para a realização das despesas, de forma a evitar que boas intenções acabem 
gerando prejuízos ao capital político dos gestores municipais.  .............. 59

Capítulo 4 – Lei de Responsabilidade Fiscal: em vigor desde maio de 
2000, verificamos no dia-a-dia, que a LRF ainda não foi completamente 
entendida pelos gestores públicos em geral, e que especificamente sobre 
os gestores locais a fiscalização por parte dos órgãos de controle externo 
é extremamente rigorosa. Assim trazemos nessa etapa as informações so-
bre os principais indicadores e relatórios que devem ser observados pelos 
gestores como forma de utilizar essa importante legislação em prol da 
melhoria de sua gestão. ............................................................................ 89

Capítulo 5 – Casos de sucesso: o último, mas não menos importante capítulo 
de nossa publicação, aborda medidas que foram adotadas por municípios e 
que geraram aumento de arrecadação e/ou aumento na oferta de emprego e 
renda para a sua população, referindo qual o município em que foi aplicado, 
qual a sua base legal e quais os resultados alcançados. ..........................118
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1 
Conceitos de finanças 

públicas
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1.1  Conceitos

Denomina-se Receita Pública o conjunto de recursos financeiros que entram 
para os cofres estatais, provindo de quaisquer fontes, a fim de ocorrer às 
despesas orçamentárias e adicionais do orçamento. Na Receita Municipal 
incluem-se recursos financeiros oriundos dos tributos municipais e preços 
pela utilização de bens ou serviços, e demais ingressos que o município 
recebe em caráter permanente, como a sua participação nas transferências 
constitucionais estaduais e federais (ICMS, FPM), ou eventuais, como os 
advindos de financiamentos, empréstimos, subvenções, auxílios e doações 
de outras entidades ou pessoas físicas.

Os tributos são imposições legais e compulsórias da Administração sobre os 
administrados para auferir recursos financeiros. Compõem-se de impostos, 
taxas e contribuições. 

Impostos (art. 145, I, da CF) são tributos cobrados em função de determina-
dos fatos econômicos da vida como, por exemplo, a circulação e o consumo 
de bens (ICMS e ISSQN); já as taxas (art. 145, II, da CF e art. 77 do CTN) 
exigem a prestação de um serviço específico e divisível ou de exercício do 
poder de polícia administrativa, como as de localização e funcionamento 
e recolhimento de lixo.

Atualmente, os impostos são em número de treze no país, sendo sete destes 
federais, três estaduais e três municipais.

São duas as contribuições que podem ser cobradas pelos municípios. 
A primeira é a de melhoria (art. 145, III, da CF; art. 81 do CTN e Decreto-Lei 
no 195/1967), que somente pode ser cobrada em decorrência da realização 
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de uma obra pública que traga valorização ao imóvel do contribuinte, até o 
limite dessa valorização e do total empreendido pelo Poder Público para a 
concretização da obra. Portanto, a arrecadação total da contribuição não pode 
superar o custo total da obra. A segunda, mais recente, é a de Iluminação 
Pública (art. 149-A da CF), destinada a custear esse serviço, podendo ela 
ser cobrada juntamente com a fatura de energia.

Preços são pagamentos que os particulares fazem ao Poder Público de for-
ma facultativa e espontânea ao adquirirem bens, auferirem vantagens ou se 
utilizarem de serviços públicos ou de utilidade pública. Os preços, como 
remuneração de utilidade ou de serviços públicos oferecidos aos usuários 
pelo Poder Público ou por seus delegados, classificam-se em preços públicos 
e preços semiprivados ou quase privados. Os preços públicos são as tarifas 
e pedágios estabelecidos pela administração, e os preços semiprivados são 
aqueles que se apuram sem prévia fixação estatal, em livre concorrência 
entre os interessados na aquisição dos bens públicos ou na fruição de certas 
utilidades administrativas, não tabeladas pelo Poder Público, que, assim, se 
sujeitam à lei da oferta e da procura.

1.2 Classificação no orçamento

Receitas correntes: São Receitas Correntes as receitas tributárias, de con-
tribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, 
ainda, as provenientes de recursos financeiros de Direito público ou privado, 
quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes 
(Lei no 4.320, art. 11, § 1o).

Receita tributária: é aquela oriunda dos impostos, taxas e contribuições 
de sua competência. No caso dos município, por exemplo: 
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Impostos: IPTU, ISS e ITBI.
Taxas: Concessão de Alvarás, Coleta de Lixo, Iluminação Pública, etc.
Contribuição de Melhoria: decorrente de obras públicas.

Receitas de contribuições: é a resultante de contribuições sociais e con-
tribuições econômicas de sua competência.

Receita patrimonial: refere-se ao resultado financeiro da fruição do patri-
mônio, seja decorrente de bens mobiliários ou imobiliários, seja advinda de 
participação societária, seja oriunda de superávits apurados nas operações 
de alienações de bens patrimoniais.

Receita agropecuária: é a resultante de atividades ou exploração agrope-
cuárias, envolvendo as produções vegetal e animal e seus derivados, bem 
como atividades de beneficiamento ou transformação desses produtos em 
instalações existentes nos próprios estabelecimentos.

Receita industrial: é a proveniente de atividades industriais definidas como 
tais pela Fundação IBGE e exploradas diretamente pelo município ou outra 
entidade governamental.

Receita de serviços: é a derivada de prestação de serviços de comércio, 
transportes, comunicações, serviços hospitalares, etc.

Transferências correntes: são as provenientes de recursos financei-
ros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado quando 
destinadas a atender às despesas de manutenção e funcionamento 
conforme condições estabelecidas pela entidade repassadora ou pela 
própria administração da entidade, de acordo com as suas necessida-
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des. Estas receitas destinam-se ao pagamento de despesas classificadas 
como correntes.

Outras receitas correntes: são as provenientes de multas, juros de mora, 
indenizações e restituições, receita da cobrança da dívida ativa e outras.

Receitas de capital: São Receitas de Capital as provenientes da realização 
de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão 
em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis como 
Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. (Lei no 
4.320, art. 11, § 2o)

Operações de crédito: são as provenientes de constituição de dívida; todo 
empréstimo vinculado a obras e serviços públicos é uma receita de capital.

Alienação de bens: são as receitas provenientes da conversão em espécie de 
bens e direitos (no caso de imóveis, é necessária autorização legislativa).

Amortização de empréstimos: receitas de capital por meio das quais se 
recebem valores entregues anteriormente por empréstimos a outras entidades 
de direito público.

Transferências de capital: recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado destinados a atender despesas classificadas como des-
pesas de capital.

Outras receitas de capital: destina-se a arrecadar outras receitas que cons-
tituirão uma classificação genérica não enquadrável nas fontes anteriores.
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1.3 Receitas em espécie

1.3.1 Receitas próprias (receita tributária)

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

Imposto de competência municipal (CF, art. 156, I) que possui como fato 
gerador a propriedade predial e territorial urbana, bem como o seu domínio 
útil e a posse, o que o caracteriza como tributo sobre o patrimônio, conforme 
a classificação adotada pela Emenda Constitucional no 18/1965, regulamen-
tada pelo Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966. É essencial que a 
atividade fiscal do município não ultrapasse a sua zona urbana, que deve ser 
definida em lei municipal, abrangendo as áreas urbanizadas, as urbanizá-
veis e as de expansão urbana (CTN, art. 32, § 1o e 2o). A base de cálculo do 
imposto é o valor venal do imóvel, nos termos do art. 33 do CTN. Decorre 
daí a importância de o município possuir um cadastro de imóveis sempre 
atualizado. O contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o 
possuidor, a qualquer título, do imóvel sujeito a tributação (CTN, art. 34). A 
grande novidade em relação a esse imposto é que a Emenda Constitucional 
no 29, em seu artigo 3o, insere os incisos I e II no § 1 do artigo 156 da Cons-
tituição Federal, permitindo que o imposto possa ser progressivo em função 
do valor do imóvel e ter alíquotas diferenciadas em função da localização 
do imóvel e da sua utilização. Complementarmente, a Lei no 10.257, de 
10 de julho de 2001, em seu artigo 7o, regulamenta a progressividade no 
tempo das alíquotas de IPTU para terrenos não edificados, subutilizados ou 
não utilizados. Essas alterações, se implementadas no município, podem 
acarretar um aumento significativo na arrecadação do imposto.
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Imposto Sobre Serviços (ISS)

Imposto de competência municipal (CF, art. 156, IV) que possui como 
fato gerador a prestação de serviços por empresa ou profissional autô-
nomo. Atualmente esse é o principal imposto municipal, pois, na soma 
da arrecadação de todos os municípios, esse é o imposto que totaliza 
o maior valor. A lista de serviços tributáveis pelo ISS está elencada na 
Lei Complementar no 116/2003. A base de cálculo do imposto é o va-
lor do preço do serviço, nos termos do artigo 7o da Lei Complementar 
no 116/2003. Como o fato gerador do imposto é a prestação do serviço e a 
base de cálculo é o preço dele, fica afastada a possibilidade de lançamento 
sobre a atividade em potencial, ou seja, é requisito essencial a efetividade 
da prestação do serviço. O contribuinte é o prestador de serviço, que só 
pode ser empresa ou profissional autônomo. A novidade em relação a esse 
imposto é justamente a Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, 
que definiu as novas regras gerais para a tributação do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), pelos municípios da federação, 
bem como ampliou a lista de serviços, de 101 para cerca de 200. Essa Lei 
era esperada desde a promulgação da Constituição em 1988, pois ainda 
era utilizado o Decreto-Lei no 406, de 1967, como ordenamento jurídico 
para a cobrança do ISSQN, defasado em relação ao desenvolvimento tec-
nológico e à natural evolução desse setor econômico com o surgimento de 
novos serviços que ficavam à margem da tributação por falta de previsão 
legal. Segundo dados consolidados até 2006, a nova legislação provocou 
um aumento substancial da arrecadação própria dos municípios, tendo 
esse imposto dobrado a sua arrecadação, em termos nominais, nos três 
primeiros anos de vigência da lei. 
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Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)
 
Imposto de competência municipal (CF, art. 156, II) que possui como fato 
gerador a transferência, “inter vivos”, da propriedade imóvel, por ato one-
roso, seja imóvel por natureza ou por acessão física, bem como dos direitos 
reais, exceto os de garantia (penhor, anticrese, hipoteca), abrangendo a 
cessão de direitos reais. A base de cálculo do imposto deve ser definida em 
legislação municipal. O contribuinte também será definido em lei municipal 
e poderá ser tanto o adquirente como o transmitente. Estão excluídas da 
incidência desse imposto “a transmissão de bens ou direitos incorporados 
ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital” e a

transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, 
cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a ativi-
dade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens 
ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (art. 
156, § 2o, I).

Taxas 

As taxas não estão discriminadas constitucionalmente, podendo, assim, o 
município criar as que forem necessárias ao policiamento administrativo 
originário de sua competência ou à manutenção dos serviços específicos e 
divisíveis prestados aos munícipes ou postos à sua disposição (CF, art. 145, 
II). A taxa, ao contrário do imposto, tem como fato gerador uma atividade 
específica em relação contribuinte (CTN, arts. 16 e 77). Por exemplo, a 
taxa de limpeza urbana, que tem como fato gerador o serviço de limpeza 
executado pela prefeitura, de forma direta ou terceirizada. A base de cálculo 
da taxa deve relacionar-se exclusivamente com o seu fato gerador, que é, em 
última análise, a utilização do serviço público. A Constituição determina que 
a base de cálculo da taxa não pode ser a mesma de imposto (CF, art. 145, 
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§ 2o). Assim, não pode ser cobrada a taxa de limpeza urbana com a mesma 
base de cálculo do IPTU. Essa vedação se repete no Código Tributário 
Nacional, em seu artigo 77, parágrafo único, com a redação dada pelo Ato 
Complementar no 34/1967. Resumindo, a base de cálculo da taxa deverá 
ser sempre o valor do serviço, real, presumido, estimado ou arbitrado, não 
sendo admissível, para fixação do montante do tributo devido, levar em 
consideração elementos estranhos ao dimensionamento ou quantificação da 
utilização desse mesmo serviço. Muito se discutiu o conceito de taxas, pois, 
principalmente nas regiões sul e sudeste, o Ministério Público inviabilizou a 
cobrança das taxas de iluminação pública e de limpeza urbana, alegando que 
são inconstitucionais, pois esses serviços não são divisíveis, ou seja, não há 
como se mensurar quem consome mais iluminação pública ou quem produz 
mais lixo. No caso da iluminação pública, a questão foi solucionada com a 
aprovação, em dezembro de 2002, da Proposta de Emenda Constitucional 
no 39/2002, que criou um novo tributo municipal, a Contribuição para o 
Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CIP). Como as contribuições 
são uma espécie de tributo que devem ser específicas, mas que não possuem 
a limitação de terem de ser divisíveis e não possuírem a mesma base de 
cálculo de impostos, solucionou-se a questão. Também será abordado a CIP 
mais adiante no capítulo dedicado às novidades.

Contribuição de melhoria

A contribuição de melhoria é um tributo de natureza recuperatória das despesas 
públicas com obras que aumentem o valor dos imóveis por elas beneficiados. 
A existência de obra pública que beneficie imóveis, urbanos ou rurais, é o 
primeiro requisito para que a administração municipal possa instituir a con-
tribuição de melhoria, ou seja, é essencial que a obra já tenha sido realizada 
para a instituição do tributo. Nos casos de obras que sejam financiadas em 
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parte pela União, pelo estado ou pela iniciativa privada, o município pode 
instituir a contribuição para reaver a sua parte na despesa. 

A valorização imobiliária é, também, fator imprescindível, para a exigibi-
lidade da contribuição, sendo ela o principal empecilho, muitas vezes, para 
a cobrança do tributo. O Código Tributário Nacional, por um lado, limita 
o valor total da cobrança do tributo ao custo da obra para o município. Por 
outro, determina que o valor individual que pode ser cobrado de cada con-
tribuinte fica condicionado ao nível de valorização de seu imóvel. Não raras 
vezes o Ministério Público tem questionado, por meio de ações judiciais, 
a cobrança da contribuição nos municípios. A principal alegação é a falta 
de clareza quanto aos critérios adotados pelas leis municipais sobre a valo-
rização do bem ligado à obra pública. As entidades municipalistas tentam, 
pela Reforma Tributária, corrigir esse problema, tornando desnecessária 
a valorização do imóvel como critério para cobrança da contribuição de 
melhoria. Essa alteração é meramente formal, pois ninguém melhor do 
que a administração municipal para saber a capacidade de pagamento de 
tributos do seu cidadão. Tanto que, via de regra, a contribuição de melhoria 
tem buscado o ressarcimento de pequena parcela do custo das prefeituras 
com obra pública e não sua integralidade. 

1.3.2 Transferências estaduais

IPVA

Imposto de competência estadual que tem como fato gerador a propriedade 
de veículos automotores (CF, art. 158, III). O Estado tributa os proprietá-
rios de veículos de seu território e repassa 50% do produto da arrecadação 
aos municípios onde os veículos estão emplacados. O proprietário paga 
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o imposto uma vez por ano, e o repasse ao município deve ocorrer auto-
maticamente (LC no 63, art. 2o).

ICMS

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é um imposto de 
competência do estados e do Distrito Federal, cabendo a cada um instituí-lo 
como determina a Constituição Federal de 1988 (art. 155, II). Tem como fato 
gerador as operações relativas à circulação de mercadorias e as prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.  Na maior 
parte dos estados, o ICMS corresponde a uma alíquota média de 18% sobre 
o preço desses produtos. Entretanto, para certos alimentos básicos, o ICMS 
tem alíquota de 7%; e, ainda, para produtos considerados supérfluos, como 
cigarros, cosméticos e perfumes, tem alíquota de 25%. 

O ICMS é um imposto não cumulativo, compensando-se o valor devido em 
cada operação ou prestação com o montante cobrado anteriormente. Em 
cada etapa da circulação de mercadorias e em toda prestação de serviço 
sujeita ao imposto deve haver emissão da nota fiscal ou cupom fiscal. Do 
produto da arrecadação do Estado, 25% são transferidos para os municípios 
(CF, art. 158, IV) de acordo com a legislação estadual, ou seja, cada estado 
determina quais serão os critérios de rateio do ICMS, desde que preservado 
o peso mínimo de 75% para o valor adicionado do município. Os outros 
25% obedecem à lei estadual e, entre esses critérios, estabelecem grandes 
diferenças de um estado para outro. Vê-se entre esses critérios desde a 
área e a população do município até evasão escolar e mortalidade infantil. 
Na maioria dos estados, o índice é fixado anualmente. 
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A grande preocupação é que, apesar da diversidade dos critérios adotados, o 
peso de 75% para o valor adicionado faz com que grande parte do imposto 
se concentre em poucos municípios. Na maioria dos estados, 5% dos mu-
nicípios concentram 50% do retorno do ICMS. As entidades municipalistas 
lutam pela redução do peso mínimo do valor adicionado nos critérios de 
distribuição do imposto, de forma a desconcentrá-lo. 

O repasse do ICMS aos municípios está regulado na Lei Complementar 
no 63/1990, na qual destacam-se os seguintes parâmetros:

Transferência automática e semanal.•	
Repasse feito pelo sistema financeiro estadual, sem a necessidade •	
dos recursos transitarem pelo Tesouro do Estado.
Recursos arrecadados em uma semana deverão ser transferidos •	
à conta de cada município até o segundo dia útil da semana se-
guinte.
Possibilidade de fiscalização permanente pelo município ou por •	
sua entidade de representação.

1.3.3 Transferências federais

ITR

O Imposto Territorial Rural pertence à União, competindo a ela a sua insti-
tuição e arrecadação (CF art. 153, VI). A metade da arrecadação pertence ao 
município em que se situarem os imóveis rurais tributados (art. 158, II), e 
não é admitida qualquer retenção ou restrição quanto à entrega e ao emprego 
do produto desse imposto pelo município (art. 160, parágrafo único).
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O prazo de entrega é decendial. A arrecadação realizada do dia 1o ao dia 10, 
deverá ser entregue ao município até o dia 20 do mesmo mês; a arrecadação 
de 10 a 20, até o dia 30; e do dia 20 a 30, até o dia 10 do mês seguinte. 

O fato gerador do imposto é a propriedade, o domínio útil ou a posse de 
imóvel por natureza, assim entendido e localizado fora da zona urbana. 
As alíquotas são fixadas de forma a desestimular a manutenção de proprie-
dades improdutivas e “não incidirão sobre pequenas glebas rurais, definidas 
em lei, quando as explore, só ou com sua família, o proprietário que não 
possua outro imóvel” (CF, art. 153, § 4o). 

A novidade em relação a esse tributo é que em 2003 foi promulgada a 
Emenda Constitucional no 42, que estabeleceu que 100% da arrecadação 
do imposto poderá ser destinada aos municípios, desde que assumam sua 
cobrança e fiscalização por intermédio da celebração de convênio com 
a Receita Federal (Lei no 11.250/2005). Em 2008, por meio do Decreto 
no 6.433, foi instituído o comitê gestor do ITR, com representação paritária 
da União e dos municípios para definir as regras desse convênio, sendo que 
o primeiro passo para os municípios é optarem pela cobrança, preenchendo 
o termo de opção aprovado pela Resolução no 003/2008 do CGITR, na 
Internet, no site www.receita.fazenda.gov.br. Para preencher o termo de 
opção, é necessário o município possuir certificação digital.

Imposto de Renda

Embora sendo um tributo de competência da União e independentemen-
te da parcela que compõe o FPM, pertence ao município o Imposto de 
Renda que incidir sobre os rendimentos pagos a qualquer título pela ad-
ministração direta, sendo obrigatória a sua retenção pela fonte pagadora 
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e extensivo às suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo 
município (C.F. art. 153, § 2o, II). 

FPM 

O Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional 
(CF, art. 159, I, b), composto de 23,5% da arrecadação do Imposto de Renda 
e do Imposto sobre Produtos Industrializados. A distribuição dos recursos 
aos municípios é feita de acordo com o número de habitantes. São fixadas 
faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual. 
O mínimo é de 0,6 para municípios com até 10.188 habitantes, e o máximo 
de 4,0 para aqueles acima de 156 mil. Os critérios atualmente utilizados 
para o cálculo dos coeficientes de participação dos municípios estão base-
ados na Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e no Decreto-Lei 
no 1.881/1981. Do total de recursos, 10% são destinados aos municípios das 
capitais, 86,4% para os demais municípios e 3,6% para o fundo de reserva a 
que fazem jus os municípios com população superior a 142.633 habitantes 
(coeficiente de 3.8), excluídas as capitais.

Anualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão 
responsável  pela realização do Censo Demográfico, divulga estatística 
populacional dos municípios, e o Tribunal de Contas da União, com base 
nessa estatística, publica no Diário Oficial da União os coeficientes dos 
municípios. O cálculo das quotas individuais de cada município obedece 
a critérios distintos. Para as capitais, o coeficiente fixado se dá de acordo 
com o inverso da renda per capita de sua população, aplicado sobre o 
montante de 10% da receita. Para os municípios do interior, é fixado um 
porcentual para cada estado em função de sua população. Esse porcentual 
é aplicado sobre os 86,4% da receita destinados aos municípios do interior, 
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formando-se assim um “bolo” para cada estado. Esse montante é dividido 
pelo somatório dos coeficientes de todos os municípios do estado, excluída 
a capital. O valor obtido é multiplicado pelo coeficiente individual de cada 
um, resultando assim no valor distribuído a cada município. 

O fundo de reserva é distribuído entre os municípios com coeficientes 3.8 
e 4.0. O cálculo parte do porcentual de 3,6% do fundo a eles destinados. 
É feita a divisão pelo somatório de seus coeficientes, especialmente para 
o fundo de reserva, levando em conta a população total de cada um desses 
municípios e o número de municípios que tem direito a esse plus em cada 
estado. O resultado dessa divisão é multiplicado pelo coeficiente individual, 
resultando nos valores de cada um. 

A Lei Complementar no 62/1989 determina que os recursos do FPM serão 
transferidos nos dias 10, 20 e 30 de cada mês, sempre sobre a arrecadação 
do IR e IPI do decêndio anterior ao repasse. A lei estabelece, também, um 
novo rateio no âmbito dos próprios estados no caso de criação de novos 
municípios. Ou seja, os novos municípios terão fixados pelo TCU coefi-
cientes individuais que entrarão no somatório de cada estado para a divisão 
dos recursos, fazendo com que as cotas individuais de todos os outros sejam 
reduzidas. 

Dos 23,5%, 1% é reservado e repassado de forma acumulada aos municípios 
anualmente, juntamente com a parcela do primeiro decêndio de dezembro, 
conforme o disposto na Emenda Constitucional no 55/2007.

IPI-Exportação

Do Imposto sobre Produtos Industrializados, 10% são destinados aos estados 
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e ao Distrito federal, proporcionalmente ao valor das exportações isentas de 
ICMS (C.F. art. 159, II). O Tribunal de Contas da União divulga, anualmen-
te, os coeficientes de participação de cada estado e do Distrito Federal, para 
a distribuição da parcela de  receita.  Para os municípios, são transferidos 
25% nos mesmos critérios de distribuição do ICMS. Os recursos ingres-
sam nos cofres públicos nos dia 10, 20 e 30 sempre sobre a arrecadação 
do decêndio anterior. Trata-se, portanto, de um fundo de ressarcimento aos 
estados exportadores.

Lei Kandir

A Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, desonerou  do 
pagamento do ICMS as exportações de produtos industrializados semi-
elaborados e produtos primários e permitiu o aproveitamento de créditos 
do imposto referente a compra de bens de capital, fornecimento de energia 
elétrica e serviços de comunicações. O texto original previa a compensação 
financeira aos estados e municípios pela perda de arrecadação decorrente 
da medida durante seis anos (podendo chegar até 10 anos, conforme o 
comportamento das perdas). O ressarcimento só ocorreria se houvesse um 
comportamento negativo do ICMS no comparativo entre o período base 
e o de referência, respeitado um teto limite. Mensalmente era calculado o 
chamado “seguro-receita”, diferença entre a média dos últimos dozes meses 
com a média do período base (junho/95 a julho/96), e o saldo, se positivo, era 
repassado pelo Banco do Brasil, no último dia útil do mês, para os estados. 
Como no ICMS, 25% da compensação são destacados aos municípios pelo 
mesmo índice do ICMS.

Desde o inicio da implantação, essa medida gerou protestos dos estados 
exportadores e, conseqüentemente, de seus municípios, porque o período 
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base adotado de julho de 1995 a junho de 1996, estava muito aquém da 
realidade, uma vez que tratava-se do período de implantação do Plano Real, 
uma época de contenção de consumo e de baixa arrecadação, acarretando 
mais perda de receita. 

A partir de agosto de 2000, o mecanismo de cálculo do ressarcimento foi 
alterado por força da Lei Complementar no 102, de 11 de julho de 2000. 
A partir de então, o valor que a União entregará é fixo. Cada estado recebe 
de acordo com seu coeficiente de participação (LC no 102/2000, anexo 
2.1), não mais dependendo do comportamento da arrecadação. Esse dis-
positivo previa a volta do seguro-receita a partir de 2003; entretanto, a Lei 
Complementar no 115, de 26 de dezembro de 2002, ampliou a vigência 
dessa modalidade de transferência até dezembro de 2006, sendo que, desde 
então, o montante da compensação depende de negociações com a União 
por ocasião da votação de seu orçamento. Isso tem provocado a redução 
dessa compensação, que vem sendo substituída pelo chamado Auxílio aos 
Estados Exportadores (FEX), que tem o atrativo, para estados e municípios, 
de não ser vinculado à educação e à saúde; no entanto, na soma dos dois 
repasses, tem sido mantido o valor nominal repassado desde 2006, o que 
significa perda real para estados e municípios.

Salário-Educação

O que é

Definido pela Constituição (art. 212, § 5o) como fonte adicional de fi-
nanciamento do ensino fundamental público, o salário-educação é contri-
buição social recolhida pelas empresas e corresponde a 2,5% calculados 
sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos 
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empregados segurados (Lei do Fundef, art. 15). Instituído como contri-
buição social e não como imposto, os recursos do salário-educação não 
podem ser considerados para cálculo dos 25% da receita de impostos para 
despesas com MDE. 

Redistribuição dos recursos do salário-educação

Desde 1964, quando instituído por lei, até 2003, os recursos do salário-
educação eram distribuídos em duas cotas: a cota federal e a cota estadual, 
correspondendo, respectivamente, a um terço e a dois terços dos recursos 
arrecadados. Com o crescimento de sua participação na oferta do ensino 
fundamental, os municípios passaram a reivindicar, a partir dos anos 90, 
que parte dos recursos do salário-educação passassem a ser direcionados 
às redes municipais de ensino.

Em conseqüência, a Lei no 9.766, de 1998, dispôs que os recursos da cota 
estadual fossem redistribuídos entre o governo do Estado e seus municípios 
de acordo com critérios a serem fixados em lei estadual. Entretanto, em 
2003, de acordo com as informações disponíveis, somente dezesseis estados 
haviam aprovado leis de repasse do salário-educação a seus municípios: 
Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Além disso, em al-
guns desses estados ocorriam atrasos no repasse dos recursos devidos aos 
municípios. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul entre 
setembro de 2001 e julho de 2002. 

Diante da dificuldade de receber esses recursos por meio dos estados, 
os municípios continuaram a luta pela criação de uma cota municipal do 
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salário-educação. A recente Lei no 10.832, de 29 de dezembro de 2003, 
alterou a legislação vigente nos seguintes pontos:

Criou a cota estadual e municipal dessa contribuição social em •	
substituição à cota estadual.
Fixou que a cota federal, a cota estadual e a municipal do salá-•	
rio-educação serão calculadas em relação a 90%, não mais em 
relação a 100%, da arrecadação realizada em cada estado e no 
Distrito Federal.
Estabeleceu que a cota estadual e a municipal serão integralmente •	
redistribuídas entre o estado e seus municípios de forma propor-
cional ao número de alunos matriculados no ensino fundamental 
nas respectivas redes de ensino, em substituição à determinação 
de que critérios para essa redistribuição fossem estabelecidos por 
lei estadual.

Portanto, a União passou a gerir diretamente 40% do montante arrecada-
do como salário-educação (os recursos da cota federal correspondentes 
a um terço de 90%, ou seja, 30%, mais 10% que deixam de ser consi-
derados na base de cálculo dessas cotas) em lugar dos anteriores 33% 
(um terço de 100%). Atendendo à reivindicação de estados e municípios, 
o MEC destinou esses 10% – os chamados recursos desvinculados do 
salário-educação – ao financiamento de transporte escolar e de educação 
de jovens e adultos, não a ações não prioritárias, como a aquisição de 
uniformes escolares, ou ao Projeto de Escola Ideal. Com esses recursos 
é que o governo federal está financiando os programas instituídos pela 
Lei no 10.880, de 2004.
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Utilização dos recursos do salário-educação

Os recursos do salário-educação somente podem ser aplicados em despesas 
com o ensino fundamental público, vedada sua utilização para o pagamento 
de pessoal (Lei no 9.766/1998, art. 7o).

Como o salário-educação dirige-se ao financiamento do ensino funda-
mental que é oferecido pelos estados e municípios, os recursos da cota 
federal dessa contribuição social são direcionados a programas de apoio 
às redes estaduais e municipais de ensino mediante a distribuição de bens 
adquiridos pelo MEC – por exemplo, é o caso do Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD) – ou o repasse de recursos financeiros – por 
exemplo, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), instituído em 
1997. Os recursos da cota federal do salário-educação são utilizados pela 
União no desempenho de sua função supletiva e redistributiva em relação 
à escolaridade obrigatória. 

De acordo com o Decreto que regulamenta a Lei do Fundef, a União pode 
utilizar os recursos do salário-educação para complementar os fundos 
estaduais, até o limite de 20% do valor dessa complementação. 

Por fim, como já vimos, na medida em que se trata de contribuição social, 
não de imposto, os recursos do salário-educação não podem ser conside-
rados para cálculo dos 25% da receita de impostos destinados a despesas 
com MDE.
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1.3.4. Transferência Multigovernamental

Fundeb 

O que é o Fundeb e quais são seus objetivos

Com o objetivo de garantir a universalização do ensino fundamental e a remu-
neração condigna do magistério, em 1996 foi promulgada a Emenda Consti-
tucional no 14, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Em 2006 foi 
promulgada a Emenda Constitucional no 53, que substituiu o Fundef por um 
mecanismo de financiamento ampliado para todo o Ensino Básico, contem-
plando, além do ensino fundamental, a educação infantil e o ensino médio.

Recursos que compõem o Fundeb

O Fundeb é formado com 20% dos recursos provenientes de algumas trans-
ferências constitucionais de impostos:

Do Estado: FPE (Fundo de Participação dos Estados), ICMS •	
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), IPI-Exp 
(Imposto sobre Produtos Industrializados para Exportação), IPVA 
(Imposto sobre Veículos Automotores) e ITCD (Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis Causa Mórtis ou Doação).
Dos Municípios: FPM (Fundo de Participação dos Municípios), •	
ICMS, IPI-Exp e ITR (Imposto Territorial Rural).
Da União: a partir de 2010, a União terá de aportar ao Fundeb •	
10% da soma dos recursos entregues pelos estados e municípios 
ao fundo, a título de complementação.
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Incluem-se também 15% dos recursos da chamada Lei Kandir, que são 
repasses da União para compensar as perdas financeiras das unidades fede-
radas decorrentes da desoneração do pagamento de ICMS de determinados 
produtos para exportação. 

Das transferências que compõem o Fundeb, a parcela de 20% subvinculada 
para a educação básica já é depositada diretamente na conta bancária do 
Fundo pelo próprio Banco do Brasil quando do repasse dos recursos da 
respectiva transferência. 

Destinação dos recursos do Fundeb

Os recursos desse Fundo são destinados a toda a educação básica pública, 
somente podendo ser aplicada em instituições privadas sem fins lucrativos 
e comprovadamente filantrópicas que atendam crianças da educação infan-
til e estejam conveniadas com o município. Na rede pública de educação 
básica, os recursos do Fundeb podem ser aplicados no ensino regular e nas 
modalidades de educação especial. 

Distribuição dos recursos do Fundeb

Em cada estado, os recursos do Fundeb são distribuídos entre os governos 
estadual e municipal na proporção das matrículas anuais nas quinze etapas da 
educação básica das respectivas redes. Instituído no âmbito de cada Unidade 
Federada, não ocorre repasse de recursos do Fundeb entre estados.

Para a distribuição de recursos do Fundeb, consideram-se as matrículas 
na educação básica em qualquer forma de organização admitida pela 
LDB (séries, ciclos, etc.), apuradas pelo censo escolar, realizado perió-
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dicamente pelo MEC. São sempre utilizadas as matrículas mais recentes 
disponíveis. 

Valores anuais por aluno do Fundeb

Para a operacionalização do Fundeb, são calculados valores anuais por 
aluno em cada Unidade Federada e fixados valores mínimos nacionais 
por aluno.

Os valores anuais por aluno são definidos pela razão entre o total da receita 
prevista para o Fundo em cada estado e as matrículas dos alunos das redes 
estadual e municipal da educação básica.

Os valores são diferenciados para cada etapa da educação básica conforme 
critérios estabelecidos pela Comissão Intergovernamental de Financiamento 
para a Educação Básica de Qualidade (Lei no 11.494/2007).

Assim, em cada Unidade Federada, esses valores passaram a ser obtidos 
pela divisão entre o total da receita prevista para o Fundeb em cada estado 
e as somas das matrículas de toda educação básica pública, ajustados pelos 
fatores de ponderação para a diferenciação do custo por aluno.

Valor mínimo nacional por aluno e complementação da União

Além dos valores anuais por aluno em cada Unidade Federada, são fixados 
valores mínimos nacionais por aluno, definidos por decreto da Presidência 
da República. A União complementa o Fundeb dos estados sempre que os 
valores anuais por aluno ficarem abaixo dos valores mínimos nacionais 
estabelecidos.
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Para se chegar ao valor mínimo nacional, divide-se o valor que deverá ser 
aportado pela União (10% da soma dos recursos de estados e municípios) 
pelo total de matrículas da educação básica ponderada. 

Recursos do Fundeb para pagamento do magistério

A Emenda Constitucional no 53/2006, que instituiu o Fundeb, estabeleceu 
subvinculação de recursos para as despesas com o magistério do ensino 
fundamental: em cada estado, Distrito Federal e município, no mínimo 60% 
dos recursos do Fundo devem ser destinados ao pagamento dos profissionais 
do magistério em exercício no ensino fundamental público.

Piso Salarial dos Professores

Além disso, o gestor público deverá observar o disposto na Lei no 11.738/2008, 
que estabelece o Piso Nacional dos Professores e prevê uma remuneração 
mínima de R$ 950,00 para professores com nível médio de formação para 
uma jornada de 40 horas.

Por que elaborar plano de carreira para o magistério?

Com o objetivo de promover a valorização profissional do magistério, a 
Constituição Federal (art. 206, V) e a LDB (art. 67) dispõem sobre a elabo-
ração de planos de carreira para o magistério público, e a lei do Fundeb (art. 
40) estabelece que estados, DF e municípios devem dispor de novo Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério, de acordo com diretrizes emanadas 
do Conselho Nacional de Educação, as quais se encontram na Resolução 
no 3/1997 da Câmara de Educação Básica daquele Conselho. Os planos de 
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carreira visam a assegurar remuneração condigna para os professores do 
ensino fundamental público, ao estímulo ao trabalho em sala de aula e à 
melhoria da qualidade do ensino. 

Outras despesas que podem ser realizadas com recursos do Fundeb

Os 40% restantes do Fundeb devem ser gastos nas despesas consideradas como 
de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), art. 70 da LDB.
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2 
Princípios de 
planejamento
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2.1 Conhecendo o orçamento da cidade

2.1.1 O orçamento é só para técnicos? O cidadão comum con-
segue entendê-lo?

O orçamento da cidade é uma discussão que vem à tona todos os anos 
quando o prefeito envia à Câmara Municipal a sua proposta para exame 
e votação por parte dos Vereadores. A questão é saber se ao cidadão co-
mum é dada a oportunidade de entender o que esse documento apresenta 
para avaliar se os reais interesses da sociedade estão sendo tratados com 
o devido zelo.

É claro que esse cidadão sempre encontrou muitas dificuldades em tal 
empreitada, em face da maneira muito técnica como o assunto é tratado. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal chegou para obrigar os responsáveis 
pela administração pública a publicar na Internet não só o orçamento, 
mas também todos os demais instrumentos que compõem o sistema or-
çamentário, como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
os relatórios de execução, os balanços anuais, etc. Se essa obrigação 
deve ser saudada como um avanço na questão da transparência da gestão 
pública, há que se criar, por outro lado, instrumentos para que as pessoas 
interessadas possam assimilar o conteúdo desses documentos, não só 
para entendê-los, mas também, principalmente, para opinar, questionar e 
apresentar sugestões.

Foi pensando nessas dificuldades que editamos esta cartilha, dirigida 
especialmente às pessoas comuns, aquelas que não têm como entender, 
mesmo tendo em mãos, aquele calhamaço, algumas vezes com centenas 
de páginas, contendo o orçamento do município para um determinado 
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ano, ainda mais porque essas páginas mostram tabelas e mais tabelas, 
cheias de códigos, aos quais são associados os valores das receitas e das 
despesas que a prefeitura pretende realizar.

Isto não quer dizer que a Prefeitura faz de propósito um orçamento difícil de 
ser entendido e que somente técnicos no assunto conseguem interpretá-lo. 
O problema é que ele é montado segundo normas fixadas por leis federais 
sobre as quais o município não têm qualquer poder.

2.1.2 Por que o município precisa de um orçamento?

Da forma como o Brasil é organizado politicamente, ou seja, uma Federação 
constituída por União, Estados e Municípios, cada uma dessas esferas de 
governo tem responsabilidades específicas perante os cidadãos na prestação 
de determinados serviços que as empresas particulares não oferecem ou 
oferecem de forma insuficiente. Para realizar esses serviços, o município, 
no caso, precisa de dinheiro. Esse dinheiro é arrecadado das pessoas e das 
empresas, principalmente em forma de impostos e taxas.

Esses impostos e taxas que as pessoas e as empresas são obrigadas a pagar 
são, depois de arrecadados, considerados recursos públicos. Se esse dinheiro 
foi entregue pelo cidadão ao administrador da cidade para possibilitar a 
prestação dos serviços que competem à prefeitura, não pode este usá-lo da 
forma que bem entender.

É por essa razão que os recursos públicos somente podem ser utilizados 
mediante um planejamento a ser definido previamente. A forma vigente 
é que o prefeito deve dizer à Câmara Municipal, cujos vereadores são os 
representantes do povo, de que forma pretende gastar o dinheiro que vai 



41
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

arrecadar dos cidadãos em determinado ano; e são os vereadores que, em 
nome do povo, dirão se o prefeito pode gastar o dinheiro da forma que 
propôs. Se estiverem de acordo, tudo bem, a proposta do prefeito se trans-
forma em lei; se não estiverem, poderão alterar e aperfeiçoar as propostas 
apresentadas.

2.1.3 O que é afinal um orçamento?

Para se entender um orçamento, não é necessário muito esforço e nem 
profundos conhecimentos técnicos. De certa forma, as famílias em geral 
estão permanentemente às voltas com o seu orçamento doméstico. Se um 
chefe de família não organiza um orçamento, ainda que simplificado, para 
um determinado período, ficará sujeito a muitos aborrecimentos que po-
dem levar ao desmoronamento familiar. O que a maioria das famílias faz é 
identificar, para um determinado período, quais serão os seus recebimentos 
(receita), como salários, aposentadorias, rendimentos da poupança, etc. e, 
em função do que vai receber, definir os limites de seus gastos no mesmo 
período (despesas), como aluguel da casa, alimentos, roupas, água, luz, gás, 
passes de ônibus, etc. Desse cotejo, o chefe de família vai saber se sobrará 
uma parte dos seus recebimentos. Se houver uma sobra, poderá prever a 
troca do carro, a compra de uma nova geladeira ou até mesmo uma viagem 
de férias, por exemplo.

Mesmo que esse cidadão não escreva tudo isso numa folha de papel e 
obrigue os demais membros da família a seguirem o que foi determinado, 
o que ele fez foi elaborar um orçamento doméstico. No próprio âmbito da 
família, o orçamento pode ir além do que se descreveu anteriormente. Pode 
o chefe de família prever uma compra maior, que, em princípio, não cabe 
no seu orçamento, lançando mão de empréstimos e financiamentos, como 
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os crediários, os consórcios e os financiamentos da casa própria. Para tomar 
essa decisão, deverá verificar se os seus recebimentos futuros serão sufi-
cientes para pagar as despesas de aluguel, alimentação, roupas, transporte, 
etc., mais as prestações dessa compra extra que pretende efetuar. Se não 
couber no orçamento, o chefe de família deverá, se tiver
juízo, desistir da idéia ou pensar em algo mais acessível, caso contrário os 
aborrecimentos serão inevitáveis. 

Nas empresas, o orçamento funciona da mesma forma. A única diferença é 
que nas de médio e grande portes se trabalha com valores bem mais eleva-
dos e com uma grande quantidade de itens de recebimentos e pagamentos. 
Daí a necessidade do uso de técnicas orçamentárias mais avançadas, quer 
na elaboração, quer no controle da sua execução.

No caso de uma prefeitura como a de São Paulo, por exemplo, cujo orça-
mento para o ano de 2008 é de R$ 25,3 bilhões, exige-se um esforço consi-
derável na sua preparação. De fato, não é nada fácil entender o orçamento 
de uma prefeitura, porque tanto as receitas (recebimentos) como as despesas 
são apresentadas com enormes códigos numéricos e nomes que somente 
técnicos no assunto dominam.

É por essa razão que os técnicos da prefeitura acrescentam ao orçamento 
uma exposição mais simples do seu conteúdo, caso contrário ficaria difícil 
para os vereadores entendê-lo.

Ainda assim, seguindo nosso exemplo, a despeito de tais dificuldades, o que 
o orçamento da prefeitura de São Paulo efetivamente contém é, de um lado, 
a discriminação de todos os seus recebimentos no período (receitas) e, de ou-
tro, o que será pago com o dinheiro a ser arrecadado (despesas). Importante, 
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no caso, é destacar que o prefeito só poderá fazer uso desse dinheiro se os 
vereadores, em nome do povo, já que são os seus legítimos representantes, 
aprovarem o orçamento proposto. Mais do que isso, o prefeito só poderá 
gastar o que efetivamente vier a receber, ou seja, não pode, sob as penas da 
lei, ultrapassar os limites do orçamento aprovado pela Câmara Municipal.

2.1.4 O que a prefeitura paga com o dinheiro que arrecada?

Como já foi dito, a prefeitura paga por serviços e obras que realiza em 
benefício dos cidadãos nos casos em que as empresas particulares não 
atuam ou atuam de forma insuficiente ou, ainda, complementando serviços 
prestados pelo governo federal e pelo governo estadual. Geralmente, cabe 
à Prefeitura os serviços que dizem respeito às necessidades mais próximas 
dos cidadãos que a União e os Estados, por estarem mais distantes, não têm 
condições de prestar.

Dentre os principais serviços prestados pela prefeitura podem ser destacados:

Manutenção das ruas e avenidas, das praças, dos parques e dos •	
jardins.
Execução da coleta de lixo domiciliar e varrição das ruas, manu-•	
tenção da iluminação dos logradouros, das praças, dos parques e 
dos jardins.
Organização e operação do sistema de trânsito da cidade, instalando •	
equipamentos, como semáforos e aparelhos de radar, sinalização 
aérea e de solo (faixas de segurança para pedestres), fiscalização 
dos motoristas, tudo para proteger a vida das pessoas e permitir o 
funcionamento da cidade.
Administração e fiscalização do sistema de transporte coletivo por •	
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ônibus prestado por empresas particulares, inclusive a organização 
de horários e definição de itinerários, assim como a administração 
dos terminais urbanos.
Oferta de educação básica às crianças de zero a 14 anos, cabendo •	
à prefeitura o atendimento em creches, escolas maternais e escolas 
de pré-ensino, por meio de uma enorme rede municipal de escolas, 
inclusive o ensino fundamental, em que também atua o governo 
do estado. O atendimento também inclui o fornecimento de me-
renda escolar a todos os alunos, inclusive aos da rede estadual e 
de entidades filantrópicas.
Prestação de assistência médica, hospitalar e farmacêutica em •	
convênio com o Sistema Único de Saúde, em que também par-
ticipam o governo federal e o estadual. A prefeitura mantém um 
conjunto de unidades hospitalares e uma grande rede de unidades 
de saúde, com médicos, enfermeiros, atendentes e medicamentos 
pagos pelo município.
Prestação de assistência social a pessoas pobres, com uma série •	
de serviços dirigidos às famílias, idosos, crianças abandonadas, 
migrantes e favelados.
Manutenção dos serviços funerários e dos cemitérios municipais.•	
Realização de programas direcionados à aquisição da casa própria.•	
Manutenção de uma rede de equipamentos públicos nas quais •	
o cidadão pode se divertir e praticar esportes, como os teatros e 
os centros esportivos; realização de eventos públicos para o en-
tretenimento da população; realização de festejos populares, de 
competições esportivas e comemoração de datas cívicas.

Para prestar esses serviços, a Prefeitura precisa se organizar como se 
fosse uma empresa de grande porte e dispor de instalações administrati-
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vas, como é o caso da sede do Poder Executivo, das sedes das secretarias 
municipais e subprefeituras, devidamente equipadas e com o necessário 
quadro de pessoal, cujo custo também é suportado pelos impostos e taxas 
que os contribuintes pagam. Além disso, e de conformidade com a orga-
nização política brasileira, compete também ao município a manutenção 
da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas, cujas despesas entram 
no orçamento.

Ofertar esses serviços à população não é suficiente para uma cidade. Além 
do mais, é preciso melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para que isso 
aconteça, outros tipos de despesa são necessários, mesmo porque nem todos 
os bairros da cidade contam com todos os serviços de que necessitam.

Por essa razão parte do dinheiro arrecadado é destinada à realização de 
obras públicas, para melhorar o que já existe ou para suprir determinada 
região de algum equipamento público ainda inexistente. Nesse sentido, 
são construídas ou ampliadas novas escolas e unidades de saúde; são 
realizadas a pavimentação e iluminação de ruas; são construídos viadutos, 
pontes e túneis; são abertas novas avenidas; são construídos novos ter-
minais e corredores de ônibus; são canalizados córregos e cursos d’água; 
são implantados novos centros esportivos, assim como inúmeras outras 
obras que a cidade necessita.

Um terceiro bloco de despesas é constituído de obrigações decorrentes de 
empréstimos bancários feitos nos anos anteriores, cujas prestações devem 
ser pagas nos respectivos vencimentos; e dívidas determinadas pela justi-
ça, por reclamações trabalhistas dos servidores municipais e por imóveis 
desapropriados cujos proprietários não aceitaram o valor oferecido pela 
prefeitura. Faz parte desse conjunto a contribuição do município para o 
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sistema de previdência dos servidores municipais (aposentadorias e pen-
sões), em complemento à contribuição que cada um realiza, a exemplo do 
que acontece com os trabalhadores da iniciativa privada.

Resumindo isso tudo, a prefeitura paga três tipos de despesas, conforme a 
definição do capítulo 1:

a)  Correntes: por serviços prestados à comunidade e por manutenção 
da infra-estrutura da cidade.

b)  De capital para investimento: pela realização de obras públicas e 
pela aquisição de equipamentos.

c)  De capital para pagamento de dívidas: por dívidas bancárias, ju-
diciais e manutenção da previdência municipal.

2.1.5 De que forma o prefeito consegue dinheiro para pagar 
essas despesas?

É evidente que essa conta é paga pelo povo. Não existem milagres que 
façam com que a prefeitura possa prestar algum tipo de serviço ou realizar 
alguma obra sem que o seu custo seja bancado pelos impostos e taxas que 
os contribuintes recolhem aos cofres públicos. Ninguém faz doações sig-
nificativas à prefeitura.

A prefeitura arrecada dinheiro diretamente da população por meio dos im-
postos e taxas municipais, além de ter direito garantido pela Constituição 
Federal de receber parte do dinheiro que a população paga aos governos 
do estado e da União, a título de impostos estaduais e federais. Além des-
sas duas fontes de receita, a prefeitura geralmente empresta dinheiro de 
bancos nacionais e estrangeiros para realizar obras públicas, assim como 
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celebra convênios com o estado e com a União para executar programas 
específicos e pré-determinados.

São, portanto, três as fontes de arrecadação de recursos com as quais conta 
a Prefeitura, conforme já vimos também no capítulo 1:

a)  impostos e taxas municipais;
b)  parte das receitas estaduais e federais transferidas ao município; e
c)  financiamentos junto a instituições financeiras.

2.1.6 Como conseguir o equilíbrio entre os pagamentos e os 
recebimentos? E se faltar dinheiro?

Foi visto logo no início que se um chefe de família vier a gastar mais do 
que recebe, certamente terá muitos aborrecimentos. Se isso acontecer numa 
empresa, fatalmente virá à falência.

No setor público, a lei exige que o orçamento (e sua execução) seja equili-
brado; caso contrário, o prefeito, no caso, poderá ser responsabilizado. É a 
Câmara de Vereadores que possui competência para exercer a fiscalização, 
contando para tal com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, dos 
municípios ou mesmo do estado, que realizam auditorias periódicas nas 
contas da prefeitura.

Portanto, o limite dos gastos da prefeitura é a sua receita (recebimentos). 
O orçamento submetido à Câmara Municipal tem que seguir esse princípio 
por imposição da LRF. Durante o exercício (ano), se a arrecadação ficar 
abaixo daquela prevista e aprovada, o prefeito é obrigado a reduzir os gastos 
da prefeitura até que se restabeleça o equilíbrio.
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2.1.7 Quando o prefeito faz o orçamento, ele pode dispor do 
dinheiro como bem entender?

Em princípio, ele poderia propor à Câmara Municipal gastar o dinheiro 
que vai arrecadar da forma que melhor lhe conviesse, em face do man-
dato popular que lhe foi dado pelo povo. Entretanto, não é assim que 
funciona. Isso porque existem leis que definem previamente prioridades 
que não podem ser deixadas de lado, que se constituem em gastos obri-
gatórios, como o pagamento dos salários dos servidores, as prestações de 
dívidas bancárias e aqueles determinados pela justiça, as contas de luz 
das ruas, praças e prédios públicos, as contas de telefone, os aluguéis, a 
merenda escolar, dentre outros. Além disso, a lei manda que o prefeito 
gaste certas importâncias em determinados programas. Por exemplo: é 
obrigado a gastar pelo menos 25% das receitas resultantes de impostos 
na manutenção e no desenvolvimento do ensino e 15% nas ações e servi-
ços públicos de saúde; os convênios celebrados com o estado e a União 
determinam que o dinheiro correspondente deve ser aplicado em serviços 
pré-determinados.

2.1.8 Isto quer dizer que o prefeito não tem nenhuma liberdade 
para usar o dinheiro que arrecada?

Também não é assim. Existe uma faixa em que o prefeito tem a possibili-
dade de proporcionar à população a melhoria dos serviços e a realização de 
obras, sempre atendendo a um rigoroso critério de prioridades e ao volume 
de dinheiro que sobra para tal.

A grande virtude está na capacidade de o prefeito e seus auxiliares, como 
também na capacidade de os senhores vereadores, a quem compete aprovar 
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o orçamento, direcionar esses recursos, que geralmente são escassos, aos 
serviços e obras que trarão o máximo de resultados para a comunidade como 
um todo e que possibilitem a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

2.1.9 Hoje a prefeitura tem dinheiro para fazer tudo o que a 
cidade precisa?

Infelizmente não. Os problemas acumulados são muitos e, por isso, há 
carência na área de habitação, com muita gente ainda morando em favelas. 
A prestação dos serviços de saúde, que depende muito dos governos estadual 
e federal, precisa melhorar. O trânsito e o transporte coletivo dependem de 
maiores investimentos, assim como a área social carece de mais recursos 
para ter os seus problemas resolvidos. Na área de educação, os municípios, 
no que lhes compete, têm realizado grandes investimentos, pois o setor 
é extremamente importante, razão pela qual deve sempre ser prioridade. 
Apesar de os municípios já terem universalizado o ensino fundamental, é 
essencial a melhoria da qualidade de nossa educação.

2. 1.10 Os municípios estão muito endividados?

Numa avaliação geral, não. Segundo os critérios da LRF, um município não 
pode dever mais do que 1,2 vezes a sua receita corrente líquida anual, ou seja, 
um município poderia dever o orçamento de um ano inteiro e mais 20%.

Estão nessa situação apenas 6 municípios no país, e, ainda assim, a LRF, 
regulada pelas Resoluções do Senado n 40 e 43, de 2001, prevêem um prazo 
de 15 anos para que todos estejam enquadrados; e os municípios que estão 
irregulares estão cumprindo a trajetória de ajuste.
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2.1.11 Ao folhear o orçamento ou examiná-lo, o que vou en-
contrar?

A proposta orçamentária do município está, basicamente, dividida em três 
partes: mensagem do prefeito, texto do projeto e tabelas contendo os dados 
da receita e da despesa.

A leitura da mensagem é extremamente importante e recomendável, porque 
nela o prefeito faz, e isso é exigido por lei, uma exposição detalhada da 
situação econômica e financeira do município com base nos registros con-
tábeis, especificando os recursos existentes no momento, os compromissos 
assumidos (restos a pagar) e a situação do endividamento, bem como seus 
reflexos na saúde financeira da cidade.

Ainda na mensagem, o prefeito apresenta uma exposição, acompanhada de 
interessantes tabelas e gráficos, sobre a maneira como a prefeitura fez as 
projeções de cada item de receita, com especificação da metodologia empre-
gada e as variáveis econômicas utilizadas como premissas. Da mesma forma, 
apresenta, sucintamente, os dados da despesa e as devidas justificativas, de-
monstrando, inclusive, de que forma está obedecendo a certas exigências da 
legislação, como as aplicações mínimas na manutenção e no desenvolvimen-
to do ensino e em ações e serviços públicos de saúde, afora a demonstração 
de como está cumprindo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A segunda parte, que eventualmente pode aparecer antes da mensagem, 
traz o texto do projeto de lei, contendo os montantes da receita e da des-
pesa agrupados de forma sintética, além de alguns dispositivos de praxe, 
como autorização para realização de suplementações de verbas ao longo 
do exercício e contratação de operações de crédito.
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Na terceira parte, é mostrado um conjunto de tabelas e demonstrativos da 
receita e da despesa, inicialmente de forma agregada em grandes números 
e, depois, com todos os detalhes. O exame da receita não apresenta maiores 
dificuldades para sua análise. 

A despesa, entretanto, dadas as suas características, é apresentada sob 
diversas formas, por vários ângulos, que a legislação federal, aplicável a 
todos os orçamentos públicos, acertadamente exige, em nome da trans-
parência.

Assim, são encontrados demonstrativos que mostram a despesa segun-
do a organização administrativa da prefeitura, ou seja, segundo os órgãos 
existentes, como Secretarias Municipais, Câmara Municipal, Autarquias, 
Subprefeituras, Secretarias, etc., cada qual com seu código identificador. 
Essa é a chamada classificação institucional da despesa.

Outra forma em que a mesma despesa é apresentada, diz respeito às áreas 
de atuação da prefeitura e segundo os Programas estabelecidos na fase de 
planejamento. Essas áreas (Educação, Saúde, Assistência Social, etc.) são 
previamente definidas pela legislação federal e se classificam em Funções 
e Subfunções. Os Programas são criados pelo próprio município quando 
da elaboração do Plano Plurianual e se desdobram em ações (projetos, 
atividades e operações especiais). Em síntese, essa classificação, denomi-
nada classificação funcional-programática, está assim organizada:

Função

É representada pelos dois primeiro dígitos da classificação funcional e 
pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de 
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atuação do setor público. A função se relaciona com a missão institucional 
do órgão – por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa – que, na União, 
guarda relação com as respectivas secretarias. 

Subfunção

Indicada pelos três últimos dígitos da classificação funcional, representa um 
nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada 
área da atuação governamental por intermédio da agregação de determinado 
subconjunto de despesas e identificação da natureza básica das ações que 
se aglutinam em torno das funções. 

Exemplo:
Secretaria de Educação

Função 12 Educação

Subfunção 365 Educação Infantil

Programa

É o instrumento de organização da atuação governamental que articula 
um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo 
comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano, 
visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada ne-
cessidade ou demanda da sociedade. 

Ação (projeto, atividade ou operação especial)

São operações das quais resultam produtos (bens ou serviços) que contri-
buem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no 
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conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes 
da federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subven-
ções, auxílios, contribuições, doações, entre outros, e os financiamentos. 
Por fim, a despesa é ainda apresentada segundo sua natureza econômica 
ou objeto do gasto. Essa classificação é toda padronizada pela legislação 
federal em nível nacional. Possui duas categorias (Despesas Correntes e 
Despesas de Capital), que por sua vez se desdobram em grupos de natureza, 
modalidade de aplicação e elemento, a saber:

Categoria econômica

A despesa orçamentária, assim como a receita orçamentária, é classificada 
em duas categorias econômicas, com os seguintes códigos: 3 – correntes 
e 4 – de capital.

Grupo de natureza

É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características 
quanto ao objeto de gasto, conforme discriminado a seguir: 1 – Pessoal e 
encargos sociais; 2 – Juros e encargos da dívida; 3 – Outras despesas cor-
rentes; 4 – Investimentos; 5 – Inversões Financeiras; 6 – Amortização da 
dívida; 7 – Reserva do Regime Próprio de Previdência e 8 – Reserva de 
Contingência.

Modalidade de Aplicação

A modalidade de aplicação tem por finalidade indicar se os recursos são 
aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera 
de governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades 
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e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem 
dos recursos transferidos ou descentralizados. Pode ser classificada da 
seguinte forma: 20 – Transferência à União; 30 – Transferência a Estados 
e ao DF; 40 – Transferência a Municípios; 50 – Transferência a instituição 
privada sem fim lucrativo; 60 - Transferência a instituição privada com 
fim lucrativo; 70 – Transferência a instituições multigovernamentais; 
71 – Transferência a consórcios públicos; 80 – Transferência ao exterior; 
90 – Aplicação direta; 91 - Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguri-
dade social e 99 – a definir.

Elemento

Identifica os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, 
juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qual-
quer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material 
permanente, auxílios, amortização e outros que a administração pública 
utiliza para a consecução de seus fins, conforme os seguintes códigos: 
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No momento em que se estiver examinando o orçamento, essas classifica-
ções serão facilmente identificadas. A dotação orçamentária (verba), que 
aparece nos quadros detalhados da despesa de cada órgão municipal, é a 
combinação dessas três classificações, ou seja, para um determinado valor de 
despesa sabe-se em qual órgão/unidade está alocado, sua classificação fun-
cional programática e a respectiva classificação por natureza econômica.

2.1.12 Estando aprovado o orçamento, o que o governo mu-
nicipal faz para utilizar o dinheiro arrecadado?

No setor público, existem algumas regras a serem observadas na hora de 
empregar os recursos arrecadados, a fim de que possa haver plena lisura no 
seu emprego e para permitir que os órgãos de controle e fiscalização possam 
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exercer a sua função. Essa base está lançada no artigo 37 da Constituição 
Federal, que, em síntese, diz que a administração pública deve pautar-se 
pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, os quais, pela sua clareza, dispensam maiores comentários.

Na prática, para utilizar o dinheiro arrecadado, o governo precisa seguir 
algumas regras, que compreendem o planejamento financeiro, a arrecadação 
e a realização das despesas.

Tão logo seja aprovado o orçamento, o prefeito deve estabelecer, segundo 
exige a LRF, uma programação financeira pela qual fixará um cronograma 
de desembolso do dinheiro, de modo a compatibilizar, ao longo do ano, 
mês a mês, os pagamentos com o efetivo ingresso dos recursos no caixa 
da prefeitura. Além disso, se notar que a receita está, eventualmente, se 
comportando abaixo do que foi planejado, deve realizar cortes na despesa 
para preservar o imprescindível equilíbrio.

A realização de uma despesa específica precisa obedecer a um ritual definido 
pela legislação para garantir que os princípios definidos pelo artigo 37 da 
Constituição sejam cumpridos. Em primeiro lugar, é necessário realizar, 
se for o caso, o devido certame licitatório, processo pelo qual se escolhe 
o fornecedor do bem ou do serviço, sempre preservando a qualidade e o 
menor preço a ser pago.

Após essa etapa, a despesa segue, ainda segundo a legislação, os estágios 
de empenho, liquidação e pagamento. Empenhar uma despesa significa 
registrar na contabilidade, antes de sua realização, o nome do fornecedor, 
a discriminação dos bens ou serviços e a dedução de seu valor do saldo 
da dotação orçamentária correspondente. Isso é feito para garantir a esse 
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fornecedor a reserva dos recursos e impedir que se realize despesa sem que 
esteja prevista no orçamento.

O segundo estágio é a liquidação, pela qual o agente público competente 
declara que a despesa, ou parte dela, foi efetivamente realizada, isto é, os 
bens foram entregues ou os serviços prestados, tudo em conformidade com 
o que foi previamente pactuado nas etapas anteriores. Com a liquidação e 
presentes os documentos comprobatórios (medições de obras, faturas, notas 
fiscais, etc.), segue-se o terceiro estágio e autoriza-se o pagamento, que deve 
ser procedido em estrita observância da ordem cronológica, de acordo com 
as datas de vencimento de cada obrigação.
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3 
Contabilidade Pública 
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3.1 A contabilidde públia e seu ambiente

Na Administração Pública, os gestores devem estar atentos à legislação que 
cerca a gestão dos recursos sob sua responsabilidade. Deve ter sempre em 
mente o atendimento dos Princípios da Administração Pública, quais sejam 
a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, 
conforme disposto na Constituição Federal de 1988. Para que tenha segu-
rança sobre a decisão a ser tomada, uma importante fonte de informação está 
na Contabilidade, na qual se encontram registrados todos os atos e todos os 
fatos administrativos que podem afetar as contas do município.

3.1.1 Mas, para que serve a contabilidade?

A contabilidade tem como papel principal auxiliar o gestor público no pro-
cesso decisório, gerando informações acerca da situação patrimonial (bens, 
direitos e obrigações) do município sob sua responsabilidade, suas despesas 
e receitas e o atendimento às exigências da lei de responsabilidade fiscal e 
de outros dispositivos legais. 
 
3.1.2 Quais são os usuários da informação contábil?

A informação contábil é a mais segura a ser considerada para a tomada de 
decisão, ela atende aos mais diversos usuários, os quais buscam informações 
relacionadas ao papel que desempenham, destacando-se, entre eles:
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QUEM SÃO: O QUE PROCURAM

Prefeito

Interessa-se por informações sobre a situação patrimonial 
(bens, direitos e obrigações) do município sob sua respon-
sabilidade, o conhecimento dos valores arrecadados (recei-
tas) e dos gastos autorizados (despesas), o atendimento 
às exigências da lei de responsabilidade fiscal e de outros 
dispositivos legais e outras informações relativas às contas 
sob sua responsabilidade.

Secretários
Demandam as mesmas informações de interesse do pre-
feito, voltadas para o atendimento das metas sob suas 
respectivas áreas de atuação.

Servidores
Buscam informações que permitem realizar as ações defini-
das pelos gestores do município e garantem o pagamento 
de seus salários e benefícios.

Vereadores

Monitoram informações econômicas e fiscais para subsi-
diar a elaboração de leis que satisfaçam a demanda da 
sociedade a qual representa, bem como fiscalizar, mediante 
auxílio do Tribunal de Contas, se as ações foram executa-
das pelo Poder Executivo conforme autorizadas pelo Poder 
Legislativo.

Tribunal de Contas

Busca informações relativas à gestão dos recursos do mu-
nicípio, objetivando avaliar o cumprimento da legislação e 
a efetividade dos gastos efetuados, dando parecer sobre a 
regularidade ou não das contas municipais.  

Fornecedores

Interessa-se por informações sobre a situação financeira e 
patrimonial dos órgãos do município (capacidade de paga-
mento), que lhes dêem garantias quanto ao recebimento 
dos valores dos contratos com ele firmados.  

Sociedade
Busca informações sobre o atendimento de suas demandas 
individuais e coletivas, bem como a transparência e a efetivi-
dade dos gastos efetuados com os recursos do município. 

Fonte: CNM.



62
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

3.1.3 Qual a legislação a ser observada?

LEGISLAÇÃO PAPEL

Constituição Federal de 1988.

É na Carta Magna que todos os atos dos gestores pú-
blicos devem estar pautados. O art. 165 faz referên-
cia às normas para gestão financeira e patrimonial 
da Administração Pública Direta e Indireta.

Lei Orgânica Municipal.
É a Constituição Municipal. Nela estão estabeleci-
dos os fundamentos legais que regem a relação do 
município com a sociedade.

Lei no 4.320/1964.
Estabelece as normas que devem ser observadas 
para elaboração e controles dos orçamentos e dos 
balanços públicos.

Lei no 101/2000 – Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Estabelece as normas de finanças públicas voltadas 
para responsabilidade de gestão fiscal. Nela são fixa-
dos limites de gastos de pessoal e de endividamento 
aos quais os gestores públicos estão sujeitos.

Normas Brasileiras de Con-
tabilidade Aplicadas ao Setor 
Público.

Representam o referencial conceitual (base científica) 
que deve ser observado pelos profissionais contá-
beis quando do registro das transações efetuadas 
no município.

Orientações emanadas dos Tri-
bunais de Contas – TC.

Geralmente acompanham os pareceres elaborados 
pelos TC quando da análise das contas do município, 
os quais os gestores públicos devem guardar aten-
dimento, ou esclarecer como os registros contábeis 
sobre determinada operação devem ser efetuados.

Portarias, Instruções Normati-
vas e Manuais de Procedimen-
tos Contábeis da Secretaria do 
Tesouro Nacional.

Estabelece os procedimentos contábeis operacionais 
que devem ser observados no registro dos atos e 
dos fatos efetuados pelos gestores públicos. Estão 
em constante revisão, exigindo dos profissionais 
contábeis o acompanhamento periódico dessas in-
formações.

Fonte: CNM.
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3.1.4 Qual o perfil do contabilista apto a ser contratado pelo 
município?

Como se trata de uma função de muita responsabilidade, já que o conta-
bilista divide com o prefeito a responsabilidade pela ordem das contas do 
município, preferencialmente deve ser contratado um profissional de nível 
superior em Ciências Contábeis, ou, na impossibilidade, um técnico em Con-
tabilidade, que tenha experiência comprovada em Contabilidade Pública. 

É desejável que o contabilista seja também possuidor de cargo efetivo 
(concursado) e que obrigatoriamente esteja registrado no Conselho Re-
gional de Contabilidade. Esses atributos são importantes porque garantem 
credibilidade às contas públicas municipais, além de possibilitar que o 
contabilista seja alcançado pelo Código de Ética da Profissão Contábil 
e pela legislação que regulamenta os deveres e direitos dos servidores e 
funcionários de cargo efetivo, na eventualidade de não cumprir com a sua 
responsabilidade profissional.

3.2 A execução do orçamento municipal

Com a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) pelo Poder Legislativo, 
tem-se a estimativa das receitas que se pretende arrecadar e as despesas que 
podem ser efetuadas pelo município durante o ano. Só devem ser efetuadas 
despesas que tenham autorização legal, observando, também, que deve haver 
o equilíbrio das contas públicas, ou seja, é necessário ter o cuidado de não 
efetuar despesa acima da sua capacidade de pagamento. 
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3.2.1 O que são créditos adicionais?

Como o próprio nome sugere, os créditos adicionais trazem uma autorização 
adicional ao orçamento originalmente aprovado e publicado pela LOA. Esse 
orçamento adicional pode ser utilizado para realizar despesas que ainda 
não tenham sido autorizadas (créditos especiais ou extraordinários), ou 
para reforçar uma despesa originalmente autorizada cujo valor tenha sido 
insuficiente (suplementares).

Para abertura dos créditos suplementares e especiais, devem ser apre-
sentadas fontes de recursos (como a anulação parcial ou total de outras 
despesas, do excesso de arrecadação ou sobra de caixa do ano anterior). 
Para abertura dos créditos extraordinários, dado sua excepcionalidade, 
não se exige comprovação de fonte de recursos. Ressalta-se que os cré-
ditos adicionais devem estar compatíveis com os demais instrumentos 
de planejamento da prefeitura (Plano Plurianual e Lei das Diretrizes 
Orçamentárias). 

3.2.2 Como ocorre a execução da despesa?

Com a publicação da Lei Orçamentária Anual, trazendo a estimativa da 
receita e a despesa autorizada, o gestor público municipal inicia a execução 
da despesa, que podem ser de três tipos:

a) Despesas de caráter continuado: são aquelas cuja duração é superior 
a dois anos, relacionadas à manutenção das atividades operacionais 
do município, como gastos de pessoal, água, luz e telefone.

b) Despesas de Investimentos (obras e material permanente).
c) Demais despesas gerais, ocorridas esporadicamente.
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A contratação de bens e serviços deve ser precedida por procedimento 
administrativo prévio para a aquisição da forma mais vantajosa para a 
Administração Pública (processo licitatório), observando o disposto na Lei 
8.666/1993,1  na Lei 10.520/20022  e no Decreto 5.504/2005. 3

Após a seleção do fornecedor ou a identificação da despesa de caráter 
continuado, o orçamento é compromissado por meio do empenho, que é 
um documento que formaliza essa fase da despesa. O empenho deve ser 
prévio, ou seja, precede a realização da despesa, e está restrito ao limite 
do crédito orçamentário (despesa autorizada). O empenho representa uma 
garantia para o fornecedor contratado pela Administração Pública de que 
parte do orçamento foi reservada para ele.

No momento em que o fornecedor entrega o bem ou o serviço contratado 
pela Administração Pública, é feita a liquidação da despesa, depois de 
verificado se o fornecedor cumpriu todas as obrigações constantes do em-
penho. 

Tendo o fornecedor cumprido sua parte – entregue o bem ou serviço con-
tratado, o pagamento da despesa pode ser autorizado. 

3.3 Administrando o caixa da prefeitura

A disponibilidade de caixa é condição fundamental para se dar início à exe-
cução financeira do orçamento, ou seja, nenhuma despesa será paga se não 
houver dinheiro em caixa. As exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal 

1 A Lei no 8.666/1993 instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
2 A Lei no 10.520/2002 instituiu a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.
3 O Decreto no 5.504/2005 estabeleceu a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes 
públicos ou privados, nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias 
de recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos.
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nos fazem trabalhar com alguns instrumentos de planejamento financeiro:

 Programação Financeira•	
 Cronograma de Desembolso•	
 Metas Bimestrais de Arrecadação•	
 Limitação de Empenho•	
 Estimativa de Impacto•	
 Metas Fiscais (Avaliação)•	

3.3.1 O que é programação financeira?

A programação financeira compreende as atividades que têm como objeti-
vo ajustar a entrada dos recursos financeiros com os pagamentos a serem 
efetuados. No município, a dificuldade em prever as entradas de receitas 
torna a tarefa mais difícil, principalmente porque a maior parte dos recur-
sos é oriunda de transferências de recursos por parte do Estado e da União 
(Transferências Constitucionais4 e Transferências Legais).5 Outro recurso 
importante é proveniente das transferências de convênios (Transferências 
Voluntárias)6 e da contratação de operações de crédito que o município 
também não tem o domínio sobre as datas de repasses. 

O papel da programação financeira, portanto, é assegurar às unidades orça-
mentárias, em tempo oportuno, a soma dos recursos necessários e suficientes 
à melhor execução do seu programa anual de trabalho e manter durante o 
exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e 

4 As Transferências Constitucionais representam parcelas de recursos arrecadados pelo governo federal, transferidos a 
estados, DF e municípios, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
5 As Transferências Legais são regulamentadas em leis específicas, como as transferências automáticas (educação) e fundo 
a fundo (repasse do SUS).
6 As Transferências Voluntárias representam a entrega de recursos a outro ente da federação a título de cooperação, auxílio 
ou assistência financeira.
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a despesa realizada, reduzindo eventuais insuficiências financeiras.

A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que em até 30 dias após a pu-
blicação do orçamento, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o 
Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma de 
Execução Mensal de Desembolso, ressaltando que os recursos legalmente 
vinculados a uma finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 
atender ao objeto de sua vinculação, mesmo em exercício diverso àquele 
em que ocorrer o ingresso. Ressalta-se que deve ser feita a programação 
financeira por vínculo de recurso e geral, para que todas as áreas possam 
acompanhar o fluxo de seus recursos. A seguir, sugere-se um modelo de 
relatório para o acompanhamento da programação financeira (Quadro 1):

Quadro 1

Modelo de relatório para acompanhamento da programação financeira 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

LRF, art 8o

Detalhamento 
da Despesa M

ês
 0

1

M
ês

 0
2

M
ês

 0
3

M
ês

 0
4

M
ês

 0
5

M
ês

 0
6

M
ês

 0
7

M
ês

 0
8

M
ês

 0
9

M
ês

 1
0

M
ês

 1
1

M
ês

 1
2

TO
TA

L

Saldo anterior

Receitas

Deduções da 
receita (-)

Desembolso (-)

Saldo atual

Fonte: CNM.
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3.3.2 Como funciona o cronograma de desembolso?

O cronograma de desembolso integra a programação financeira e tem como 
papel evidenciar as saídas de recursos do caixa da prefeitura, apresentan-
do mês a mês os recursos a serem disponibilizados. Como mencionado 
na programação financeira, também é importante que o cronograma seja 
elaborado, controlado – por vínculos de recurso – e consolidado. A seguir, 
sugere-se um modelo de relatório para o acompanhamento do cronograma 
de desembolso (Quadro 2):

Quadro 2

Modelo de relatório para acompanhamento do cronograma de desembolso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

LRF, art 8o

Detalhamento 
da Despesa M

ês
 0

1

M
ês
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2
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M
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M
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M
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1

M
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2

TO
TA

L
DESPESAS 

CORRENTES

Pessoal e 
encargos sociais

Juros e encargos 
da dívida

Outras despesas 
correntes

DESPESAS DE 
CAPITAL

Investimentos
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Detalhamento 
da Despesa M
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L

Inversões 
financeiras

Cocessões de 
empréstimos

Aquisição de 
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Outro procedimento implantado para controlar o caixa da prefeitura é a 
destinação de recursos, cuja sistemática está disciplinada no Manual de 
Procedimentos das Receitas Públicas, publicado pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, o qual agrega toda a legislação a ser observada e os procedimentos 
contábeis a serem efetuados com relação às despesas públicas.7

A destinação de recursos consiste em vincular a receita a uma determinada 
despesa no momento da arrecadação.

3.3.3 O que fazer quando as metas bimestrais de arrecadação 
não forem alcançadas?

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que caso ao final de um 
bimestre a realização da receita não comporte o cumprimento das metas de 
resultado primário8 ou de resultado nominal9 – estabelecidas no Anexo de 
Metas Fiscais do município –, os Poderes e o Ministério Público promove-
rão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias seguintes, a 
limitação de empenho e da movimentação financeira, segundo os critérios 
fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Tem-se também que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, 
o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais 
de cada quadrimestre, em audiência pública.

7 Disponível em: <http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/leg_contabilidade.asp>.
8 Segundo Albuquerque et. al. (2006, p. 40), a apuração do resultado primário tem por objetivo avaliar a sustentabilidade 
da política fiscal, ou seja, a capacidade dos governos em gerar receitas em volume suficiente para pagar suas contas usuais 
(despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida existente.
9 Indica o montante de recursos que o setor público necessitou captar junto ao sistema financeiro, ao setor privado e ao 
resto do mundo para a realização de suas despesas orçamentárias, ou o valor que sobrou após todos os pagamentos (superávit 
nominal).
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A preocupação com o planejamento e com o equilíbrio que norteia a Lei 
de Responsabilidade Fiscal está presente no artigo 13 da referida lei, que 
traz, textualmente:

No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão desdobradas, 
pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a 
especificação, em separado, quando cabível, das medidas de comba-
te à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas 
para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante 
dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Como se pode observar, segundo a LRF, não se trabalhará com uma 
receita prevista, mas com metas de arrecadação a alcançar, devendo ser 
especificados os eventuais problemas para o atingimento da meta, com 
as respectivas medidas para que não ocorra o desequilíbrio. A seguir, 
sugere-se um modelo de relatório para o acompanhamento das metas 
bimestrais de arrecadação (Quadro 3):
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Quadro 3

Modelo de relatório para acompanhamento das metas bimestrais 
de arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

LRF, art 8o
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Dívida ativa

Diversas receitas 
correntes
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Fonte: CNM.

3.3.4 Como funciona a limitação de empenho?

Na limitação de empenho, parte das despesas autorizadas fica suspensa 
(contingenciada). No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda 
que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados 
dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. Tem-se que não serão 
objeto de limitação as despesas relativas às obrigações constitucionais e 
legais do município, até mesmo aquelas destinadas ao pagamento do serviço 
da dívida e as ressalvadas na Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO).
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Na prática, a limitação de empenho é o controle da despesa para assegurar 
que o Município não gaste mais do que arrecada. Desta forma, ao se veri-
ficar que a arrecadação da receita não está correspondendo ao planejado, 
deve-se limitar a execução de novas despesas, para que não ocorra déficit 
financeiro.

3.3.5 O que vem a ser a estimativa de impacto?

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em todo seu texto, trabalha com a figura 
do planejamento e do equilíbrio. Uma ferramenta implementada pela Lei 
Complementar no 101/2000 é a estimativa de impacto, que aparece nos 
artigos 14 e 16:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício 
de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deve-
rá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e 
nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
[...]
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa será acom-
panhado de:
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercí-
cio em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento 
tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamen-
tária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com 
a lei de diretrizes orçamentárias.
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Como se pode observar, a estimativa do impacto une o planejamento e o 
financeiro. Ressalta-se que o art. 14 da LRF alerta para a atenção que se 
deve ter ao renunciar uma receita, para que esta não afete o orçamento 
(planejamento) e não provoque o desequilíbrio orçamentário e financeiro. 
No art. 16 da LRF, a preocupação se volta para o aumento da despesa, exi-
gindo que, além da obrigação de se apresentar a estimativa de impacto, o 
Ordenador da Despesa (prefeito ou alguém por ele delegado) declare que 
o aumento dessa despesa tem adequação orçamentária e financeira e que 
está previsto nos instrumentos de planejamento do município.

 Mais uma vez, a adequada elaboração da estimativa de impacto esbarra na falta 
de um banco de dados e de um sistema de custos. Outro questionamento habi-
tual se refere a quem deve fazer esta estimativa: se o solicitante da aquisição de 
material ou do serviço, se o responsável do setor de compras, ou se o contador. 
O mais importante é que o responsável pela elaboração da estimativa tenha 
conhecimento dos custos e da adequação dos instrumentos de planejamento 
e das informações financeiras. É importante que seja observado também que 
a estimativa de impacto é para os dois exercícios subseqüentes, o que exige 
mais ainda das pessoas envolvidas na elaboração desse documento. 

A STN elaborou um modelo de relatório da estimativa de impacto orçamen-
tário e financeiro das despesas de caráter continuado que deve acompanhar a 
LDO. Mas o modelo apresentado não leva em conta a evolução das despesas 
fixas nem trabalha com as destinações de recursos. Com as receitas e as des-
pesas vinculadas, a margem de expansão será apenas dentro de cada fonte 
de recurso, mas – para que esta estimativa seja realmente uma ferramenta 
para o planejamento – deverá ser calculado também o impacto por fonte de 
recurso (destinação), para se ter a real possibilidade de incremento dessa 
nova despesa.
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3.3.6 Restos a pagar e despesas de exercícios anteriores

Constituem restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até 
31 de dezembro. O pagamento das despesas de restos a pagar é automático, 
exigindo-se apenas a verificação do empenho e da liquidação da despesa. 
Os restos a pagar com prescrição interrompida – assim considerada a despesa 
cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente 
o direito do credor – poderão ser pagos à conta de despesas de exercícios 
anteriores. 

São despesas de exercícios anteriores as dívidas resultantes de compro-
missos gerados em exercícios financeiros anteriores àqueles em que de-
vam ocorrer os pagamentos e que não estejam inscritos em restos a pagar. 
As dívidas de exercícios anteriores, que dependam de requerimento do 
favorecido, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato do fato que 
tiver dado origem ao respectivo direito. 

3.3.7 Final de Mandato

A preocupação com o equilíbrio orçamentário e financeiro sempre esteve 
presente nos normativos públicos, mas a cobrança maior veio com advento 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especialmente pela exigência 
contida no artigo 42, da referida lei.

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, 
nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obriga-
ção de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro 
dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte 
sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
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Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa 
serão considerados os encargos e despesas compromissadas a 
pagar até o final do exercício.

3.4 Dívida ativa

A dívida ativa compreende os direitos que o município tem a receber de-
rivados de valores que não foram arrecadados na época própria, sejam tri-
butários (IPTU, ISS, ITBI e outras taxas) ou não tributários (contribuições 
de melhoria, processos judiciais impetrados pela prefeitura que não tenham 
como origem tributos, entre outros). 

3.4.1 Quais os procedimentos para inscrição e cobrança da 
dívida ativa?

Os procedimentos para inscrição e cobrança da dívida ativa devem seguir 
o disposto no Código Tributário Municipal. Ressalta-se a necessidade de 
que sejam observados estes prazos (de inscrição e cobrança), sob pena da 
perda do direito a receber, o que ocasionará renúncia de receita com a res-
ponsabilização do prefeito.

A dívida ativa é contabilizada como direito da prefeitura, que deve retratar 
os valores mais próximos da realidade. Desta forma, o registro contábil 
da dívida ativa deve trazer os procedimentos recomendados no Manual 
de Procedimentos da Dívida Ativa, publicado pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, que apresenta detalhadamente todos os passos a serem seguidos 
desde a inscrição desses valores até a sua efetiva baixa.

Outro aspecto a se destacar é que os valores derivados da cobrança da dívida 
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ativa podem representar uma importante fonte de recursos a ser utilizada 
nos programas do município. Desta forma, é fundamental que a prefeitura 
tenha uma estrutura que permita gerenciar da melhor forma possível esses 
valores.
 
3.5 Dívida pública

A dívida pública compreende as obrigações de longo prazo contraídas pelo 
município em função de operações de crédito (empréstimos), parcelamentos 
previdenciários (INSS e regimes próprios), entre outros. A dívida pública 
é contabilizada como obrigação da prefeitura, que deve retratar seu valor 
atualizado.

3.5.1 Como contratar as operações de crédito?

No caso das operações de crédito, sua contratação envolve uma série de 
exigências por parte da STN (que verifica os limites e as condições do 
município pleiteante do crédito), de acordo com o disposto nas Resoluções 
do Senado Federal no 40 e 43 de 2001 e suas atualizações, na LRF e nas 
demais legislações vigentes.

As operações de crédito devem ser precedidas de autorização legislativa e 
normalmente são utilizadas como fonte de recursos para atender às neces-
sidades dos serviços públicos em virtude de orçamentos deficitários ou de 
realização de empreendimentos de grande montante. É importante ressaltar 
que determinadas operações apesar de se equipararem às operações de 
crédito estão vedadas pelo art. 37 da LRF:
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I – Captação de recursos a título de antecipação de receita 
de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha 
ocorrido, sem prejuízo do disposto no parágrafo 7o do art. 
150 da Constituição;

II – Recebimento antecipado de valores de empresa em que o 
Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do 
capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, 
na forma da legislação;

III – Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou 
operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias 
ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de 
crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais 
dependentes;

IV – Assunção de obrigação, sem autorização orçamentá-
ria, com fornecedores para pagamento a posterior de bens 
e serviços.

Ressalte-se que a LRF tem como objetivo garantir o equilíbrio fiscal dos 
entes da Federação (não gastar mais do que arrecada), o que só é possível 
com a adoção de medidas de prevenção de riscos fiscais e de correção de 
desvios. Por essa razão, o controle das operações de crédito mostra-se fun-
damental, visto que tais operações embutem um risco de não adimplemento 
das obrigações, geralmente refletido na cobrança de juros, os quais serão 
incorporados ao valor original da dívida. 
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3.5.2 O que são parcelamentos previdenciários?

São dívidas resultantes da falta de contribuição das obrigações previdenci-
árias junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) – no caso de 
o município estar vinculado ao regime geral de previdência social –, junto 
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – no caso de o município 
estar vinculado ao regime próprio de previdência social ou, ainda, de dívidas 
previdenciárias contraídas quando da contratação de serviços terceirizados, 
quando o município deixa de reter e recolher as contribuições previdenci-
árias relacionadas com a força de trabalho contratada, também devidas ao 
INSS.  
 
3.6 Manuais de procedimentos contábeis da Secretaria
do Tesouro Nacional

Na tentativa de uniformizar os procedimentos contábeis públicos, a Se-
cretaria do Tesouro Nacional vem expedindo, ao longo dos anos, manuais 
de procedimentos, contando atualmente como um grupo de trabalho ofi-
cialmente instituído que representa as mais diversas entidades ligadas à 
Administração Pública, entre elas os Tribunais de Contas, a Confederação 
Nacional dos Municípios e o Conselho Federal de Contabilidade.

Os procedimentos contábeis trazidos pelos Manuais da STN vêm inovando 
porque reforçam o registro patrimonial dos atos e dos fatos administrativos 
que podem afetar as contas municipais, estabelecendo que estes devam ser 
contabilizados no momento de seu fato gerador, independentemente do pa-
gamento ou do recebimento. A idéia é preservar os registros orçamentários 
exigidos legalmente e registrar a essência das transações, em observância 
aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.
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3.6.1 Manual de Procedimentos Contábeis das Despesas Públicas

Com previsão para a publicação da primeira edição ainda em 2008, com 
exigência para 2009, o Manual de Procedimentos Contábeis das Despesas 
Públicas traz os conceitos orçamentário e patrimonial da despesa pública, 
a estrutura orçamentária, as etapas da despesa orçamentária, os créditos 
orçamentários e adicionais, as fontes de recursos da despesa orçamentá-
ria, a despesa pública no contexto da LRF e um tópico com perguntas e 
respostas contendo as dúvidas mais comuns a respeito do assunto.

Do ponto de vista contábil, o Manual de Procedimentos Contábeis das 
Despesas Públicas avança de forma importante ao afirmar que “o reconhe-
cimento da despesa do ente por competência deve ocorrer mesmo que ainda 
pendente as fases de execução da despesa orçamentária”. Ou seja, tendo 
ocorrido o fato gerador, deve haver o registro da obrigação no sistema patri-
monial até que seja empenhada e liquidada a despesa orçamentária, quando 
então deverá ser transportado o passivo para o sistema financeiro. Com isso, 
certamente muitas informações que antes estavam fora das contas públicas 
serão incorporadas nas contas municipais, contribuindo efetivamente para a 
geração de informações mais confiáveis, fortalecendo, conseqüentemente, 
o processo decisório.

3.6.2 Manual de Procedimentos Contábeis das Receitas Públicas

O Manual de Procedimentos Contábeis das Receitas Públicas está prestes 
à quinta edição e já é de conhecimento dos profissionais da área. A nova 
edição do Manual traz, dentre outros assuntos, os conceitos orçamentário e 
patrimonial da receita pública, o fluxograma desta no contexto econômico, 
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os princípios orçamentários, a codificação e a classificação da receita orça-
mentária, a destinação orçamentária da receita e um tópico com perguntas 
e respostas contendo as dúvidas mais comuns.

A exemplo do Manual da Despesa, o Manual de Procedimentos Con-
tábeis das Receitas Públicas também avança de forma importante do 
ponto de vista contábil, pois dissocia o registro contábil do registro 
orçamentário da receita e esclarece a importância de serem observados 
os dois enfoques:

Na administração pública, o fluxo econômico é compreendido por 
dois conceitos distintos, porém integrados. O primeiro é o conceito 
financeiro, fundamentado na tradição cameralista (gestão financei-
ra) do ingresso de disponibilidade, na qual se baseou o orçamento 
e se estabeleceu o regime de caixa para a Receita Orçamentária. 
O segundo é o conceito patrimonial, fundamentado na tradição 
patrimonialista, que por muito tempo não vem sendo observado 
tanto pela administração pública quanto pela Contabilidade Pú-
blica aplicada ao setor público e que, com o advento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, vem demandando esforços para que seja 
cumprido, necessitando de uma mudança cultural.

Desta forma, será feito o registro do direito a receber no momento da ocor-
rência do fato gerador, mediante o reconhecimento da variação ocorrida 
no patrimônio, mesmo antes da efetivação do correspondente ingresso de 
disponibilidades.
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3.6.3 Manual de Procedimentos Contábeis das Parcerias 
Público-Privadas

As parcerias público-privadas (PPP) são uma forma de contratação por meio 
da qual o governo transfere à empresa privada a atribuição de realizar um 
projeto de interesse público. A primeira edição do Manual de Procedimentos 
Contábeis das Parcerias Público-Privadas ainda está em fase de minuta, 
mas já representa um importante referencial no assunto no país, já que es-
clarece os aspectos conceituais e legais relativos às PPP e às Sociedades de 
Propósito Específico (SPE); a formalização; a execução; e a contabilização 
desses contratos no âmbito da Administração Pública.

3.6.4 Manual de Procedimentos Contábeis da Dívida Ativa

A segunda edição do Manual de Procedimentos Contábeis da Dívida Ativa 
ainda encontra-se em fase de minuta e vem reforçando os conceitos presentes 
na primeira edição, trazendo os aspectos conceituais e legais, as formas de 
recebimento, a constituição para provisão do ajuste dos direitos a receber 
a valor recuperável, os lançamentos contábeis a serem efetuados e uma 
enquete com as dúvidas mais comuns.

3.7 Plano de contas e balanços públicos

Como já visto, a Contabilidade tem regras próprias que devem ser 
observadas quando do registro dos atos e dos fatos administrativos que 
possam afetar as contas municipais. Uma ferramenta fundamental para 
que a Contabilidade possa desempenhar o seu papel e a existência do 
Plano de Contas, sendo o resultado dos registros contábeis publicado nas 
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demonstrações contábeis (balanços públicos).

3.7.1 Mas para que serve o Plano de Contas?

O Plano de Contas é a relação das contas utilizadas pelo contabilista para 
registrar os atos e os fatos administrativos do município. A elaboração do 
Plano de Contas deve compreender:

a) o nome de todas as contas necessárias;
b) as funções de cada conta que compõe o Plano de Contas (Manual 

de Contas);
c) a rotina dos lançamentos (Manual de Procedimentos).

Na Administração Pública Federal, o Plano de Contas é composto por seis 
classes de contas, divididas em contas patrimoniais (ativo e passivo) e contas 
de resultado (Despesa, Receita, Variação Patrimonial Ativa e Variação Pa-
trimonial Passiva). As contas de Despesa e Receita, em determinado nível, 
são padronizadas nacionalmente, ou seja, em todo o território brasileiro é 
utilizada a mesma nomenclatura e codificação para essas contas. 

O problema de se ter planos de contas diferenciados entre os entes federati-
vos brasileiros surge quando há necessidade de consolidação de informação 
ou mesmo uma análise comparativa, pois os dados encontram-se dispostos 
de forma diferente. 

3.7.2 O que vem a ser o Plano de Contas Nacional?

Diante da necessidade de uniformizar os registros contábeis entre os diversos 
entes federativos brasileiros, a STN propôs ao grupo de especialistas que 
estão desenvolvendo os Manuais de Procedimentos Contábeis a discussão 
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para a elaboração de um Plano de Contas Nacional – a exemplo do que está 
acontecendo em todo o mundo, onde os países têm desenvolvido projetos 
para a convergência dos procedimentos contábeis aos padrões internacionais 
de Contabilidade.

A princípio, a primeira versão do Plano de Contas Nacional trará a classifi-
cação a ser observada na publicação dos Balanços Públicos, com aplicação 
facultativa para o exercício de 2009 e obrigatória para o exercício de 2010. 
Na verdade, esse movimento já é conhecido dos municípios que optaram 
pela instituição do regime próprio de previdência social, que já trazia uma 
estrutura de contas padronizada desde 2003.

Um estudo proposto pelos representantes dos Tribunais de Contas que fazem 
parte do grupo da STN demonstrou que 70% dos municípios brasileiros já 
convergiram seus planos de contas para o adotado pelo governo federal, o 
que facilita o processo de transição. É importante verificar se o Plano de 
Contas de seu município encontra-se entre estes, e, em caso contrário, prepa-
rar a Contabilidade de seu município para as mudanças que estão por vir.

3.7.3 Quais são os Balanços Públicos e para que servem?

Os Balanços Públicos a serem elaborados pelos municípios brasileiros 
ao final de cada exercício financeiro são exigidos pela Lei no 4.320/1964, 
quais sejam:

a) Balanço Orçamentário: tem por objetivo demonstrar as receitas 
previstas e as despesas autorizadas em confronto com as receitas 
arrecadadas e as despesas realizadas.
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b) Balanço Financeiro: visa a demonstrar o fluxo de caixa do muni-
cípio, evidenciando os saldos financeiros de dois exercícios.

c)  Demonstração das Variações Patrimoniais: seu papel é evidenciar 
as alterações verificadas no patrimônio do município, apresentando 
em seu fechamento o resultado do exercício.

d) Balanço Patrimonial: é o demonstrativo que evidencia a posição 
dos bens de propriedade do município, direitos a receber e obri-
gações a pagar, a curto e a longo prazo, e o superávit financeiro.

Esses demonstrativos são elaborados anualmente e submetidos à apreciação 
do Tribunal de Contas ao qual o município se encontra jurisdicionado.

3.7.4 Indicadores de análise

A análise e a interpretação das informações publicadas nos Balanços Públi-
cos têm por objetivo verificar a boa gestão dos recursos públicos e o atendi-
mento aos dispositivos legais. A apuração dos indicadores pode ocorrer de 
forma vertical (quando se compara os indicadores de diferentes entidades, 
num mesmo período) ou em série temporal (quando o analista avalia o 
desempenho do município ao longo do tempo).

Podem ser aplicados indicadores para avaliar os dados do Balanço Orça-
mentário – cumprimento da autorização legislativa, desempenho da arreca-
dação, execução da despesa, entre outros; do Balanço Financeiro – avaliar 
o resultado financeiro do exercício, o desempenho da receita e despesa 
orçamentária e extra-orçamentária, entre outros; da Demonstração das Va-
riações Patrimoniais – aumento ou diminuição do patrimônio do município 
no exercício; e do Balanço Patrimonial – avaliar a situação financeira do 
município, o resultado acumulado do patrimônio, entre outros.
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3.8 O que vem por aí

Depois de muitos anos sem grandes novidades, os contabilistas municipais 
estão surpresos com as mudanças anunciadas. Para que o profissional de seu 
município não fique desatualizado e deixe de atender às novas exigências, 
prejudicando, até mesmo, a aprovação das contas, é importante investir na 
capacitação continuada, estimulando o contabilista a participar de cursos 
que tratem dos Manuais de Procedimentos Contábeis da STN, do Plano de 
Contas Nacional e das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público, que vêm trazendo novo arcabouço conceitual, o qual revo-
lucionará os procedimentos contábeis, atualmente praticados no âmbito da 
Administração Pública brasileira.

3.8.1 As Normas Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade

A exemplo da International Federation of Accountants (Ifac), que nos últi-
mos anos publica a International Public Sector Accounting Standards Board 
(IPSASB), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) apresenta em au-
diências públicas em todo o Brasil as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Finalmente, após 60 anos de sua criação, o CFC contribui para a unifor-
mização de práticas e procedimentos contábeis na administração pública 
brasileira, objetivando atender às novas demandas sociais por um novo 
padrão de informações geradas pela Contabilidade Pública. Ao propor a 
metodologia para produção das NBCASP, o CFC considera o acúmulo 
histórico da prática contábil nessa área, as pesquisas desenvolvidas, a le-
gislação aplicável no Brasil, as Normas Brasileiras de Contabilidade já 
existentes e as normas da Ifac, com o intuito de produzir um conjunto de 
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normas que propicie impactos positivos na transparência e, especialmente, 
no controle social.

Para a consecução efetiva desse objetivo, o CFC contou com a participa-
ção de doutores, mestres e profissionais com notória experiência, oriundos 
de entidades como a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), tribunais de 
contas, universidades, entidades paraestatais e governos federal, estaduais 
e municipais. A própria STN incorpora em seus manuais os resultados 
dessas discussões.

Inicialmente dez NBCASP serão publicadas, trazendo os seguintes pronun-
ciamentos, com exigência a partir do exercício de 2009:

NORMA DESCRIÇÃO

NBCT 16.1 Conceituação, objeto e campo de aplicação.

NBCT 16.2 Patrimônio e sistemas contábeis. 

NBCT 16.3 Planejamento e seus instrumentos sob o enfoque contábil.

NBCT 16.4 Transações no setor público.

NBCT 16.5 Registro contábil.

NBCT 16.6 Demonstrações contábeis.

NBCT 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis.

NBCT 16.8 Controle interno.

NBCT 16.9 Depreciação, Amortização e Exaustão.

NBCT 16.10 Avaliação e Mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público.

Fonte: CNM.
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4 
A execução 

orçamentária 
diante da a LRF
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4.1 Estrutura do orçamento

O Orçamento Público divide-se entre Receitas e Despesas, e cada uma delas, 
em um componente Corrente e outro de Capital.

Conceitualmente, tratamos como Corrente toda a receita ou despesa que 
ocorre com regularidade, enquanto o componente de Capital é aquele 
eventual e mais instável. A arrecadação de tributos, por exemplo, é uma 
receita corrente, porque ocorre todo o mês e segundo um padrão de evo-
lução regular. Não é comum, por exemplo, arrecadar-se R$ 100 mil de 
ISS em um mês e apenas R$ 50 mil no mês seguinte, salvo exceções. Já 
os recursos de empréstimos ou as transferências do governo federal para 
obras no município só existem eventualmente e, por isso, convencionou-
se classificá-las de receita de capital. O mesmo tipo de critério é aplicado 
às despesas. O pagamento dos servidores públicos ou das contas de água, 
luz e telefone da prefeitura são correntes, destinam-se à manutenção dos 
serviços públicos, enquanto os investimentos em obras e equipamentos 
servem para ampliar a capacidade de gerar serviços e, por isso, são cha-
mados de capital.

Com base nesses conceitos, a Lei no 4.320 definia originalmente a seguinte 
classificação de receitas e despesas.

Contribuições de Melhoria Obrigações patronais

Receita de contribuição Demais 

Receita patrimonial Serviços de terceiros/encargos

Receirtas imobiliárias Outros custeios

Receitas de valores mobiliários Transferências correntes
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Receita Industrial Transferências a pessoas

Receita agropecuária Inativos

Receita de serviços Pensionistas

Transferências correntes Outras

da União Juros e Encargos da Dívida

dos Estados Demais transferências correntes

Demais Receitas Correntes Outras despesas correntes

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

Operações de crédito Investimentos

Alienação de bens Inversões financeiras

Transferências de capital Transferências de capital

Outras receitas de capital Amortizações

Note-se que, nesse plano de contas da Lei no 4.320, as despesas correntes 
estão subdivididas entre “custeio” e “transferências”. Os gastos com ser-
vidores públicos, por exemplo, estão repartidos em essas duas rubricas. 
O gasto com os servidores ativos é tratado como custeio nas “despesas de 
pessoal”, enquanto o gasto com inativos e pensionistas é classificado na 
rubrica “transferências a pessoas”. Essa forma de classificação é bastante 
parecida com a adotada pelo IBGE nas Contas Nacionais, mas foi modifi-
cada recentemente.

4.1.1 Novo Plano de Contas do Setor Público

A partir da LRF, em 2000, a Secretaria do Tesouro Nacional assumiu o papel 
de uniformizar as normas gerais de consolidação das Contas Públicas do 
âmbito da União, Estados e Municípios.
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A portaria no 163 da STN/SOF, de 4 de maio de 2001, disponível no sítio 
do Tesouro assinalado abaixo, estabelece em seus anexos I e II uma nova 
estrutura básica de divisão das receitas e despesas, que é utilizada para o 
preenchimento dos balanços anuais encaminhados à Caixa Econômica 
Federal, conforme o artigo 51 da LRF:

<http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ 
portaria_163_01.pdf>

RECEITAS DESPESAS

RECEITAS CORRENTES  DESPESAS CORRENTES

Receita tributária  Pessoal e encargos sociais (GND 1)

Impostos (incluindo IRRF)  Vencimentos e vantagens variáveis

Taxas  Aposentadorias e reformas

Contribuições de Melhoria  Pensões

Receita de contribuição  Obrigações patronais

Receita patrimonial  Contribuição a entidades fechadas

Receirtas imobiliárias  Sentenças judiciais

Receitas de valores mobiliários  ...

Receita Industrial  Juros e encargos da dívida (GND 2)

Receita agropecuária  Outras Despesas Correntes (GND 3)

Receita de serviços  Diárias

Transferências correntes  Auxílios

Intragovernamentais  Outros Benefícios Assistenciais

Intergovernamentais (FPM, ICMS, etc.)  Locação de mão-de-obra

Transferências de instituições pri-
vadas

 Outros serviços de terceiros
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Transferências do exterior  Serviços de Consultoria

Transferências de pessoas  Material de Consumo

Transferências de convênios  Passagens e Despesas Locomoção

Outras Receitas Correntes  [...]

RECEITAS DE CAPITAL  DESPESAS DE CAPITAL

Operações de crédito  Investimentos (GND 4)

Alienação de bens  Obras e instalações

Amortização de empréstimos  Equipamento e material permanente

Transferências de capital  Inversões financeiras (GND 5)

Outras receitas de capital  Amortização da Dívida (GND 6)

Entre os ajustes mais importantes, comparando com o plano de contas que 
acabamos de ver, e assinalados em vermelho na tabela acima, destacam-se 
os seguintes:

1.  Nas receitas, o item Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), 
referente aos servidores públicos, que antes estava incluído nas 
transferências correntes da União, agora é deslocado para o item 
Impostos, na receita tributária própria.

2.  Nas despesas, os gastos com servidores públicos ativos e inati-
vos são unificados no grupo 1, Pessoal e Encargos Sociais; em 
compensação, algumas despesas de caráter indenizatório pagas a 
servidores, como os auxílios de alimentação, transporte, funeral 
e diárias de viagens, antes tratados como “despesas de pessoal”, 
agora são classificados no grupo 2, outras despesas correntes.
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4.1.2 Classificação por Natureza da Despesa

O quadro que acabamos de analisar detalha a classificação das despesas de 
acordo com a sua natureza, mas é apenas uma versão simplificada do plano 
de contas completo estabelecido na portaria no 163 da STN. A versão com-
pleta desse plano de contas é apresentada abaixo e é acompanhada também 
de códigos numéricos utilizados para facilitar as consultas nos sistemas de 
informação da administração pública, como o Siafi federal.

À medida em que nos deslocamos da direita para a esquerda, nesses códigos, 
estamos nos aprofundando no nível de detalhe das despesas. Funciona como 
um índice de um livro: ele divide o texto em capítulos, seções e subseções. 
No caso das despesas, elas são organizadas da seguinte forma e pelos se-
guintes códigos numéricos:
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A.B.C.D

A = Categoria Econômica
 3 - Despesas Correntes
 4 - Despesas de Capital

B = Grupo de Despesa ou GND
 1 - Pessoal e encargos sociais
 2 - Juros e encargos da dívida
 3 - Outras Despesas Correntes
 4 - Investimentos
 5 - Inversões financeiras
 6 - Amortização da Dívida

C = Modalidade de Aplicação
 20 - Transferências a União
 30 - Transferências a Estados e DF
 40 - Transferências a Municípios
 50 - Transf. a Entidades s/ fins lucrativos
 60 - Transf. a Entidades c/ fins lucrativos
 80 - Transferências ao Exterior
 90 - Aplicações Diretas

D = Elemento de Despesa
 01 - Aposentadorias e reformas
 03 - Pensões
 04 - Contratação por tempo determinado
 05 - Outros Benefícios Previdenciários
 [...]
 99 - A Classificar

=> define, como já vimos, se a despesa 
destina-se  à manutenção e funcionamento 
dos serviços ou  à aquisição e construção 
de bens de capital.

=> define a natureza mais geral da despe-
sa, ou seja, dividindo as despesas correntes 
entre os GND’s 1, 2 e 3, e as despesas de 
capital, entre os GND’s 4, 5 e 6.

=> define quem vai efetivamente aplicar 
os recursos destinados a determinada 
despesa; ou seja, se serão aplicados di-
retamente pelo governo que está fazendo 
o Orçamento ou por uma outra esfera go-
vernamental.
Ex: se a obra será realizada pela própria 
prefeitura,a despesa é classificada na mo-
dalidade 90, mas se for por uma entidade 
sem fins lucrativos, na 50.

=> serve para classificar o tipo de bem ou 
serviço que foi objeto da despesa, indepen-
dentemente da sua finalidade.
Ex: em geral os elementos guardam uma 
relaçãocom o determinado grupo de despe-
sa (material de consumo e ODC), mas nem 
sempre isso ocorre; aposentadorias podem 
estar no grupo 1 ou 3.

Além da classificação por elemento, as despesas também podem ser discri-
minadas por subelemento. Por exemplo, o material de consumo pode ser 
dividido entre medicamentos, combustível, material de escritório, etc.
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O elemento 99, “a classificar”, é transitório e deve ser utilizado apenas en-
quanto se aguarda a classificação em um elemento específico, na proposta 
orçamentária, antes da execução da despesa.

Importante: recentemente a STN orientou os entes governamentais a clas-
sificar suas despesas com “aposentadorias e reformas” e “pensões” no grupo 
de despesa 3 (ODC) e não mais no grupo 1 (Pessoal) sempre que forem 
efetuados por meio de fundo de previdência próprio, legalmente constituído, 
com contabilidade independente.

4.1.3 Exemplo do Plano Contas

As despesas com aposentadorias e pensões só devem ser classificadas como 
Pessoal e Encargos quando “pagas com recursos do Tesouro do Município”.

Quando o município possuir um Regime Próprio de Previdência, a contabi-
lização deve ser feita no grupo de despesas ODC, conforme se vê abaixo:
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4.1.4 Outras Formas de Classificação da Despesa

Institucional – agrupa as despesas conforme as instituições autorizadas 
a realizá-las, relacionando os órgãos da administração pública direta ou 
indireta responsáveis pelo crédito orçamentário. Essas instituições são sub-
divididas em quatro níveis:

a)  Poder: Executivo, Legislativo ou Judiciário.
b)  Órgão: secretaria ou gabinete responsável.
c)  Unidade orçamentária: departamento específico dentro do órgão.
d)  Unidade administrativa: setor sem autonomia orçamentária que 

recebe o recurso.

Funcional e programática – é a forma mais moderna de classificação 
das despesas, que permite identificar mais precisamente em que áreas e 
programas foram aplicados os recursos.

a)  Funções: representam o maior nível de agregação das despe-
sas das diversas áreas do setor público. Ex: educação, saúde, 
transportes.
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b)  Subfunções: é um subconjunto das funções, que dá mais detalhes 
sobre a especificidade da despesa numa função, como a divisão 
das despesas de educação entre ensino fundamental, médio e su-
perior.

c)  Programas: é um instrumento de organização da ação governamen-
tal que permite articular um conjunto de projetos que concorrem 
para um objetivo comum preestabelecido. Funciona como elo entre 
as estruturas do PPA e do orçamento anual, contendo objetivos e 
metas específicos.

d)  Projetos, Atividades e Operações Especiais: são o desdobramento 
concreto dos programas; enquanto os projetos se referem a um 
conjunto de operações num período limitado de tempo, as ativida-
des são de caráter contínuo e permanente; as operações especiais 
são ações que não contribuem para a manutenção das ações de 
governo nem resultam em qualquer produto, mas são obrigações 
que a administração pública possui, como amortizações de dívidas 
e pagamento de sentenças judiciais.

 
Esfera orçamentária – tem por finalidade identificar cada tipo de orçamento, 
conforme o artigo 165 da Constituição, que define algumas regras constitu-
cionais sobre a lei orçamentária e trata de sua subdivisão em três partes:

a)  Orçamento Fiscal.
b)  Orçamento da Seguridade Social (contribuições vinculadas).
c)  Orçamento de Investimento (das empresas estatais).
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Fontes de recurso – associa cada despesa com uma determinada fonte de 
receita, permitindo um acompanhamento das vinculações orçamentárias 
por parte do Legislativo e dos demais órgãos de controle.

4.2 Aspectos legais sobre a execução das despesas 

A despesa pública é conceituada na doutrina jurídica por Aliomar Baleeiro 
como “o conjunto dos dispêndios do Estado, ou de outra pessoa de direito 
público, para o financiamento dos serviços públicos”; ou ainda, “a aplicação 
de certa quantia, em dinheiro, por parte da autoridade ou agente público 
competente, dentro de uma autorização legislativa, para execução de fim 
a cargo do governo”.

O artigo 167 da Constituição proíbe expressamente a realização de des-
pesas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais previamente 
aprovados pelo Legislativo. Além dessa determinação constitucional, a 
LRF também determina em seu artigo 16 que, a qualquer despesa criada 
ou expandida, o governo deve apresentar:

I –  estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II –  declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária anual e compatibili-
dade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Lei de Crimes Fiscais no 10.028/2000, que alterou o Código Penal para 
se adequar à LRF, passou a considerar crime, sujeito a pena (reclusão de 
um a quatro anos), a ordenação de despesa não autorizada por lei.
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Vale lembrar, entretanto, que “despesa pública” nem sempre implica de-
sembolso de caixa, e vice-versa, visto que alguns desembolsos representam 
mera movimentação de caixa. Por isso, os desembolsos podem ser classi-
ficados em:

a)  Orçamentários: despesas tais como estamos estudando;
b)  Extra-orçamentários: restituição de impostos, devolução de de-

pósitos judiciais, pagamentos em consignação e outros que não 
alteram o patrimônio da entidade.

4.2.1 Etapas de execução da despesa 

A execução da despesa, no âmbito do setor público, deve seguir um rito 
que, de forma sintética, pode ser resumido nas seguintes etapas:

a)  Previsão orçamentária: abrange todas as fases do planejamen-
to da ação governamental, terminando com a publicação da Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

b)  Programação orçamentária e financeira: compreende uma roti-
na bimestral, iniciada um mês após a publicação da LOA, quando 
a autoridade central estipula os limites de despesa discricionária 
de cada órgão; esse limite pode ser igual ou inferior aos créditos 
orçamentários autorizados na LOA, situação na qual ocorre o cha-
mado contingenciamento.

c)  Processo de licitação: compreende a elaboração de projetos, 
a publicação de editais e a realização do evento de licitação, 
terminando com a escolha, por meio legal, do fornecedor dos bens 
ou serviços objetos da despesa.
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d)  Empenho: é o ato administrativo pelo qual reserva-se uma parcela 
do orçamento para a execução de uma despesa específica; repre-
senta uma garantia do governo ao fornecedor de que a despesa 
conta com dotação orçamentária suficiente ao atendimento do 
compromisso.

e)  Assinatura de contrato: ato formal que implica a efetiva assunção 
de compromissos entre as partes e que só pode ocorrer depois do 
respectivo empenho.

f)  Entrega dos bens ou serviços: corresponde ao cumprimento do 
compromisso contratual por parte do fornecedor, que pode ocorrer 
em prazo que se estende além do exercício em que a despesa foi 
empenhada, situação na qual será inscrita, ao final do ano, em 
restos a pagar (RAP).

g)  Liquidação da despesa: ato administrativo que implica o re-
conhecimento formal de que o fornecedor entregou o produto 
em conformidade com as especificações do contrato; com esse 
registro, a despesa é lançada na contabilidade e, quando não paga 
de imediato, terá seu valor lançado em conta de passivo.

h)  Retenção de tributos: ocorre nos casos em que a legislação 
define o órgão público como substituto tributário na operação, 
como a retenção do IRRF e de consignações em folha de paga-
mento.

i)  Pagamento: é o último estágio, efetivamente, da execução de uma 
despesa, embora contabilmente o empenho e a liquidação sejam 
os parâmetros para medir sua realização.

j)  Prestação de contas: corresponde aos diversos instrumentos pelos 
quais o administrador informa à sociedade e aos órgãos de controle 
os detalhes de como executou as despesas orçadas e atingiu as 
metas pré-estabelecidas na LDO.
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PPA	→	LDO	→	LOA
↓

Programação Orçamentária e Financeira
↓

Licitação
↓

Empenho→Contrato
↓

Liquidação
↓

Pagamento

4.2.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias

O projeto de LDO é o primeiro estágio da elaboração do orçamento anual 
e deve ser enviado ao Legislativo até o dia 15 de abril de cada ano.

O que faz a LDO? Ela deve estipular as prioridades e metas do orçamento, 
como as metas fiscais, além da estrutura e organização do projeto de lei 
orçamentária a ser elaborado pelo Executivo. Os principais anexos que 
devem fazer parte da LDO são os seguintes:

Anexo de Metas Fiscais.•	
Despesas que não serão objeto de limitação de empenho nos termos •	
do artigo 9o da LRF.
Anexo de Riscos Fiscais.•	
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4.2.3 Anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Avaliação do cumprimento das metas do ano anterior (art. 41. o, § 2o, 
inciso I, da LRF).

Metas anuais, resumindo as estimativas de receitas e despesas, e 2. 
metas de resultado primário e nominal para os próximos três anos.

Resultado Primário é a diferença entre receitas e despesas primárias, ou 
seja, todas aquelas que não tenham caráter financeiro.

Entre as receitas financeiras, que devem ser excluídas do cálculo das receitas 
primárias, estão aquelas provenientes de operações de crédito e alienação 
de bens, mas também as decorrentes de aplicações financeiras, classificadas 
em receitas de valores mobiliários.
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Entre as despesas financeiras, que devem ser excluídas do cálculo das 
despesas primárias, estão as despesas com Juros e Encargos da Dívida, 
Amortização da Dívida e algumas Inversões Financeiras.

Quais outros anexos de metas fiscais integram a LDO?

3.  Evolução do Patrimônio Líquido (art. 4o, § 2o, inciso III, da LRF).
 

4.  Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos (idem).
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5.  Avaliação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdên-
cia Social dos Servidores Públicos (art. 4o, § 2o, inciso IV, alínea 
a, da LRF).
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6.  Renúncia de Receitas Administradas (art. 4o, § 2o, inciso V,  
da LRF).

Programas 
Beneficiários

Tributo objeto de 
renúncia

Renúncia prevista 
em 2008

Forma de 
compensação

     
7.  Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias 

de Caráter Continuado (art. 4o, § 2o, inciso V, da LRF).

A limitação das despesas obrigatórias de caráter continuado foi uma das 
principais regras criadas pela LRF, visando a impedir a adoção de medidas 
administrativas, como reajustes de salário ou contratação de servidores 
efetivos, que impõe obrigações ao ente público sem uma avaliação prévia 
dos custos correspondentes.

O artigo 17 da LRF considera despesa obrigatória de caráter continuado 
aquela despesa corrente que gerar impacto orçamentário-financeiro por um 
período superior a dois exercícios e for derivada de lei ou ato administrativo 
normativo, como uma portaria.

O que não é despesa obrigatória de caráter continuado? Um contrato de 
prestação de serviços, que pode ser interrompido a qualquer momento, ou 
uma obra com execução prevista em cinco anos, por se tratar de um inves-
timento e, portanto, não ser obrigatória.
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EVENTO Valor Previsto 2008

Aumento Permanente da Receita (1)

   Decorrente de Receitas Tributárias

   Decorrente de Transferências Correntes

  (-) Transferências ao Fundef

Impacto de Novas DOCC (2)

      Relativas a  Pessoal e Encargos 
Sociais

      Relativas a Outras Despesas 
Correntes

Margem Líquida de Expansão 
de DOCC (1 – 2)

 
Exemplo: LDO da União para 2008.
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O que é o anexo de riscos fiscais? 

A inclusão desse anexo na LDO está revista no § 3o do artigo 4o da LRF:

§ 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Ris-
cos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes 
e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, infor-
mando as providências a serem tomadas, caso (os riscos) se 
concretizem.

Os riscos fiscais são classificados em dois grupos: riscos orçamentários e 
riscos decorrentes da gestão da dívida.

Os riscos orçamentários referem-se à possibilidade de as receitas previstas 
não se realizarem ou à necessidade de execução de despesas inicialmente 
não fixadas ou orçadas a menor durante a execução do Orçamento. Como 
riscos orçamentários, podemos citar, dentre outros casos:

Arrecadação de tributos realizada a menor que a prevista no 1. 
Orçamento, devido a fatos ocorridos posteriormente à elaboração 
da peça orçamentária.
Restituição de tributos realizada a maior que a prevista nas dedu-2. 
ções da receita orçamentária.
Discrepância entre as previsões e os valores efetivamente observados 3. 
para o nível de atividade econômica, taxa de inflação e taxa de câmbio, 
que devem ser os parâmetros utilizados nas projeções de receitas.
Ocorrência de epidemias, enchentes, abalos sísmicos e outras situ-4. 
ações de calamidade pública que demandem ações emergenciais 



109
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

do Poder Público.
Ocorrência de alguma decisão no âmbito legislativo que acarrete 5. 
aumento das despesas inicialmente estimadas, como um reajuste 
do salário mínimo pelo Congresso acima do previsto, o que afetará 
as despesas de pessoal do município.

Exemplo: LDO do Município de Amarante (GO)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias também deve conter um anexo listando 
as despesas que não serão objeto de limitação de empenho nos termos do 
artigo 9o da LRF:

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a reali-
zação 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 mo-
vimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei 
de diretrizes orçamentárias. [...] [grifo nosso]
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§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que consti-
tuam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive 
aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as 
ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. [grifo nosso]

O que são obrigações constitucionais e legais?

São as despesas com pessoal e encargos sociais, as transferências intergo-
vernamentais previstas por lei, como as decorrentes do Fundef/Fundeb, os 
juros e encargos da dívida, ou seja, todas aquelas que não dependam de atos 
discricionários da autoridade.

Quais são as despesas discricionárias usualmente ressalvas na LDO?

São despesas que, formalmente, podem ser classificadas como discricio-
nárias, mas que, na prática, não podem ser – ou não deseja-se que sejam 
– contingenciadas. Pode ser o caso de despesas da saúde associadas a de-
terminado programa ou compromisso previamente assumido pela admi-
nistração pública cujo não cumprimento acarrete ruptura de contrato, etc. 
A abrangência das ressalvas deve ser definida na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, de acordo com a proposta do Executivo e as eventuais alterações 
aprovadas pelo Legislativo.    

Dessa forma, podemos dividir as despesas em três categorias, do ponto de 
vista do alcance do artigo 9o da LRF:
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Despesas obrigatórias.1. 
Despesas discricionárias ressalvadas pela LDO e livres de limitação 2. 
de empenho.
Demais despesas discricionárias.3. 

Os investimentos e as despesas de custeio associadas a material de con-
sumo, diárias, passagens, serviços terceirizados de pessoa física, locação 
de mão-de-obra e todos aqueles que servem para manutenção da máquina 
administrativa devem ser tratados como despesas discricionárias comuns, 
devendo ser contingenciadas, caso haja necessidade, durante a execução 
orçamentária.  

4.3 Programação orçamentária e financeira

É um conjunto de medidas com vistas ao planejamento da arrecadação e 
dos desembolsos de recursos ao longo do ano.

O primeiro ato relacionado à “programação financeira” e à “programação 
de arrecadação” deve ocorrer até 30 dias após a publicação do orçamento, 
conforme previsto na LRF: 

Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, 
nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias 
e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o 
Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso. [...]

Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas se-
rão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais 
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de arrecadação, com a especificação, em separado, quando 
cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da 
quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da 
dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos 
tributários passíveis de cobrança administrativa.

Ou seja, se o orçamento for aprovado pela Câmara Municipal no dia 20 de 
dezembro e for sancionado pelo prefeito no dia 10 de janeiro, no máximo 
até o dia 10 de fevereiro o Executivo deverá editar um decreto estipulando 
o cronograma bimestral da previsão de arrecadação e o cronograma mensal 
de desembolso financeiro de recursos, assim como as metas quadrimestrais 
de resultado primário e nominal.

O cronograma de desembolsos deve abranger não só o pagamento das do-
tações orçamentárias do respectivo ano, como também dos restos a pagar 
de exercícios anteriores.

Nesse primeiro decreto de programação financeira, o Executivo poderá 
decretar a limitação de empenhos, caso julgue necessário para o cumpri-
mento das metas fiscais, em decorrência de uma reavaliação das receitas e 
despesas inseridas no orçamento.

Exemplo: se o Legislativo amplia de modo artificial a previsão de receitas 
para acomodar suas emendas, o Executivo deve limitar o empenho das 
dotações orçamentárias da LOA com base em estimativas realistas da arre-
cadação, como prevê a LRF:

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas 
e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, 
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da variação do índice de preços, do crescimento econômico 
ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas 
de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da 
projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e 
da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo 
só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem 
técnica ou legal.

§ 2o O montante previsto para as receitas de operações de 
crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital 
constantes do projeto de lei orçamentária.

Curiosidade: esse parágrafo 2o do artigo 12 é conhecido como regra de 
ouro; ou seja, é uma rega que impede a contratação de operações de crédito 
(endividamento) para cobrir gastos correntes.

Além do decreto de programação, após 30 dias de publicação do orçamento, 
a LRF também prevê que bimestralmente o Executivo faça uma avaliação de 
receitas e despesas a fim de verificar a necessidade de contingenciamento, 
de acordo com o artigo 9o, que já conhecemos:

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a reali-
zação 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 mo-
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vimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei 
de diretrizes orçamentárias.

§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda 
que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos 
foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções 
efetivadas.

§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constitu-
am obrigações constitucionais e legais do ente [...]

§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Mi-
nistério Público não promoverem a limitação no prazo esta-
belecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar 
os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei 
de diretrizes orçamentárias. [grifo nosso]

Importante: a limitação de empenho das despesas discricionárias deve 
ser distribuída proporcionalmente entre todos os poderes, de acordo com 
critérios definidos na LDO.

Exemplo: como a base contingenciável da União foi dividida entre os po-
deres em 2005?



115
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

4.3.1 Transparência na execução orçamentária

A transparência das contas públicas é um dos princípios que nortearam 
a elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil. Tanto que um 
capítulo da LRF foi dedicado especialmente a esse tópico.
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A LRF define uma série de procedimentos que o Executivo deve adotar 
para garantir a transparência da execução orçamentária e o controle do 
Legislativo sobre o cumprimento das metas fiscais.

O artigo 9o da LRF, velho conhecido, prevê que:

§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Po-
der Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas 
fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão 
referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas 
Casas Legislativas estaduais e municipais. [grifo nosso]

Além disso, o artigo 52 da LRF prevê a publicação bimestral de um Re-
latório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), que o Executivo 
precisa publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, com os 
seguintes componentes:

I)  Balanço Orçamentário, especificando as receitas por fonte e as 
despesas por grupo de natureza.

II)  Demonstrativos da execução:
a)  Das receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a 

previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita 
realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar.

b)  Das despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da 
despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, 
despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício.

c)  Das despesas, por função e subfunção.
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O Relatório Resumido de Execução Orçamentária deve ser acompanhado 
dos seguintes demonstrativos listados no artigo 53 da LRF:

III) Apuração da Receita Corrente Líquida.

IV) Receitas e Despesas Previdenciárias.

V)  Resultados Nominal e Primário.

VI) Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão, os valores inscritos, 
os pagamentos realizados e o montante a pagar.

Importante: Para os municípios com menos de 50 mil habitantes, a exigência 
é que esses demonstrativos sejam publicados apenas a cada semestre, mas o 
balanço orçamentário e o demonstrativo de execução de receitas e despesas 
devem ser bimestrais para todos os municípios. 
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5 
Experiências de sucesso
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Neste capítulo estão algumas medidas que foram adotadas por municípios 
e que geraram aumento de arrecadação e/ou aumento na oferta de empre-
go e renda para a sua população. Ao divulgá-las, espera-se contribuir com 
idéias para o aprimoramento da gestão fiscal e tributária do município, pois 
entende-se que o aumento de arrecadação do município se reverte em be-
nefícios visíveis para a sociedade, não só reduzindo a inadimplência como 
também auxiliando na fiscalização dos tributos.

5.1 Como melhorar o retorno do ICMS para o município?

O município de Esteio, no Rio Grande do Sul, bolou uma resposta inteligente 
para essa pergunta. Como se sabe, o principal componente para o índice de 
retorno do ICMS para os municípios é o chamado Valor Adicionado (VA), 
que representa 75% do índice. Existe uma lei complementar específica 
(LC 63/1990) para regulamentar o Valor Adicionado, que é basicamente a 
diferença entre a soma dos preços dos produtos comprados pelas empresas 
existentes em um município e a soma dos preços dos produtos vendidos 
por essas mesmas empresas.

Partindo do objetivo de melhorar o VA do município os gestores municipais 
elaboraram um programa de incentivo ao comércio local, que foi traduzido 
na Lei Municipal no 3.117/2000, que previa o seguinte:

a)  Estimulava os moradores da cidade a fazerem suas compras nas 
empresas locais e não nos shoppings e/ou supermercados de Porto 
Alegre ou Canoas, cidades próximas que possuem um comércio 
mais arrojado.
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b)  Os cidadãos que apresentassem notas do comércio local na tesou-
raria da prefeitura acumulariam descontos no Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) devido em relação aos seus imóveis.

c)  O imposto era progressivo de acordo com o valor e o volume de 
notas fiscais apresentadas, mas tinha o teto máximo de 30% sobre 
o imposto devido.

d)  A lei também previa o sorteio anual de prêmios pelo número das no-
tas fiscais do comércio local como forma de divulgar o programa.

Tal iniciativa, de simples execução e muito válida para municípios peque-
nos de regiões metropolitanas ou vizinhos de municípios pólo, que acabam 
atraindo o comércio da região para o seu território, provocou dois efeitos 
muito positivos para Esteio: o primeiro, que era o objetivo inicial, foi o 
aumento do VA, que dobrou o retorno do ICMS para o município em três 
anos, em função tanto do aumento das vendas no comércio local quanto da 
fiscalização que a própria população passou a exercer sobre os comerciantes, 
exigindo que emitissem sempre as notas fiscais. O segundo foi o aumento 
da renda e da oferta de empregos no comércio local, o que estimulou a 
economia e provocou um ciclo virtuoso de crescimento.

5.2 Como facilitar o pagamento do ISS para os contri-
buintes do meu município?

A grande maioria dos empresários não deixa de honrar com seus tributos e 
impostos porque quer, mas sim por dificuldades financeiras momentâneas 
ou mesmo por dificuldades em lidar com a burocracia. Se, com relação ao 
primeiro aspecto, não há muito que o Poder Público municipal possa fazer, 
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simplificar a burocracia para o pagamento dos tributos ou mesmo as formas 
de pagamento pode e deve ser uma preocupação dos gestores locais.

O acesso à Internet está cada dia mais fácil, e os gestores devem estar “co-
nectados” a essa tendência. Em alguns países europeus, consultas populares 
sobre projetos e temas polêmicos que têm de ser enfrentados pelas adminis-
trações públicas já são feitas por meio da rede mundial de computadores. 
Estuda-se até mesmo levar as eleições para a web.

Entretanto, antes de se evoluir tanto, podemos ao menos disponibilizar 
mecanismos como os que permitem o cálculo, o pagamento e/ou a emissão 
de segunda via de taxas e impostos pela rede.

Em 2004, por intermédio do Decreto Municipal no 44.540, o município 
de São Paulo instituiu a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que permite aos 
prestadores de serviço emitir de forma on-line, em sistema disponibilizado 
e mantido pela própria prefeitura, suas notas.

Para incentivar o uso da novidade, a prefeitura passou a dar créditos para 
as pessoas físicas (30%), pessoas jurídicas (10%), condomínios e edifícios 
residenciais e comerciais (7,5% a 10%) sobre o valor do ISS recolhido pelas 
compras efetivadas, valores esses que podem ser utilizados para pagar parte 
do IPTU devido pelos contribuintes.

A implantação efetiva da obrigatoriedade de emissão da NF-e somente 
ocorreu em junho de 2006 e em pouco mais de um ano já tinha atingido 
a impressionante marca de 100 milhões de documentos fiscais emitidos 
via web. O sucesso foi tanto que o Governo do Estado de São Paulo ado-
tou uma tática semelhante ao implementar a nota fiscal eletrônica para o 
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ICMS em 2007, dando descontos no IPVA para quem exige a Nota Fiscal 
dos produtos que adquire.

5.3 A utilização dos espaços públicos po empresas 
privadas pode ser tributada?

Há quase uma década as principais capitais e municípios brasileiros vêm 
buscando tributar o uso do subsolo, do solo e do espaço aéreo de seus ter-
ritórios por parte de empresas como as distribuidoras de energia elétrica, de 
telefonia, de tv a cabo, Internet, serviço de água e esgoto, entre outras que 
ocupam espaços públicos para ampliarem a infra-estrutura necessária para 
o atendimento de um número cada vez maior de clientes nessas áreas.

Várias soluções já foram tentadas. Por exemplo, municípios instituíram 
o chamado IPTU do poste, que na verdade era uma taxa de vistoria da 
conservação dos postes do município, em que era realizada a vistoria das 
condições daquela infra-estrutura e se lançava a cobrança de uma taxa da 
distribuidora de energia. Outros municípios buscaram cobrar ISS sobre o 
serviço de locação dos postes, que era feito por empresas de telefonia e/ou 
energia que cobravam aluguel das empresas de tv a cabo pela passagem 
de seus cabos pelos postes. Todas essas iniciativas dos gestores municipais 
foram questionadas na justiça e até o momento não há uma decisão que 
dê segurança para a tributação dessa utilização do espaço público pela 
iniciativa privada.

A solução para tal questão, que está mais substancialmente embasada e que, 
por isso, tem a maior chance de prosperar, é a sistemática adotada pelo muni-
cípio de Porto Alegre – RS. O município utilizou um conjunto de legislações 
federais existentes, com destaque para a ambiental, e, em 1998, editou a 
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Lei Municipal no 8.267, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, e, em 
1999, sancionou a Lei Complementar no 434, que traz as disposições sobre o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Para regulamentar 
essas duas leis, editou o Decreto no 12.789, que disciplina o licenciamento 
ambiental e o registro de informações de implantação, ampliação e extensão 
das redes de infra-estrutura para serviços públicos.

A solução de Porto Alegre prevê duas formas de compensação para o muni-
cípio pelo uso de seus espaços públicos; no primeiro, que seria financeiro, 
a empresa que instalar nova infra-estrutura que ocupe espaço público, seja 
ele no subsolo, no solo ou mesmo aéreo, pague por isso; ou, na segunda 
hipótese, doe à prefeitura uma rede subterrânea de fibra ótica de forma que 
possa interligar os prédios públicos municipais (escolas, postos de saúde, 
prédios da administração, etc.) de forma eficiente.

Esse tema é polêmico e complexo, mas pode ser altamente interessante do 
ponto de vista financeiro ou de infra-estrutura para o município. Por isso, 
sugerimos a leitura do estudo completo que está disponível no site da CNM: 
www.cnm.org.br.

5.4 Como o gestor local pode contribuir para o aumen-
to do emprego e da renda em seu município?

Essa, sem dúvida nenhuma, é uma pergunta que intriga a todos os gestores 
municipais; e inúmeras são as iniciativas implementadas por todo o Brasil 
para respondê-la da melhor maneira, tanto que o Sebrae criou o Prêmio 
Prefeito Empreendedor, para reunir essas iniciativas e premiar a cada dois 
anos as melhores iniciativas em diversas categorias.
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O empenho do Sebrae, ao aprovar o Estatuto Geral das Micro e Pequenas 
Empresas (Lei Complementar no 123/2006), tornou obrigatórias algumas 
medidas de fomento às empresas menores, como vantagens nas licitações 
e simplificação para sua abertura e funcionamento.

Um município tem sido destaque freqüente no que diz respeito a incentivar 
e facilitar a vida das micro e pequenas empresas, o que tem atraído diversos 
investimentos para o seu território. Trata-se de Petrópolis – RJ, que pela Lei 
Municipal no 6.018/2003 criou um arcabouço legal amplo para conceder 
desde benefícios fiscais até financiamentos para empresas que estejam se 
instalando ou ampliando as suas atividades em seu território.

Segundo informações da prefeitura, graças a essa iniciativa, entre 
2003 e 2008 o município conseguiu atrair investimentos da ordem de 
R$ 400 milhões, concedendo benefícios a 139 empresas, que geraram cerca 
de 22 mil empregos diretos e indiretos.

5.5 O que mais posso fazer para ampliar a receita de 
meu município?

Primeiramente, há de se conhecer a realidade do município e verificar se 
todas as receitas citadas no capítulo 1 estão sendo devidamente cobradas 
e fiscalizadas.

Por exemplo, a maioria dos municípios de nosso país não dispõe de conces-
sionárias de automóveis, sendo os seus habitantes obrigados a comprar veí-
culos em outros municípios. Por desinformação, muitas vezes o consumidor 
não leva o seu comprovante de residência para solicitar o emplacamento do 
veículo comprado e os despachantes acabam providenciando declarações 
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de residência do consumidor no município sede da concessionária. É im-
portante conscientizar a população de que nesse caso ele estará deixando 
de destinar ao seu município 50% do IPVA que ele paga todo o ano, que se 
reverte em obras de melhoria das condições de trânsito de sua cidade.

Outro caso similar diz respeito ao ISS. A Lei Complementar no 116/2003 
ampliou de 1 para 22 os serviços que são tributados no local da prestação 
de serviços, não mais na sede da empresa prestadora de serviços. Em Ma-
riana Pimentel – RS, o ISS anual da prefeitura em 2003 era de cerca de 
R$ 30 mil por ano. Ao informar à empresa Aracruz – que planta árvores 
naquela localidade e com sede no Espírito Santo – que ela deveria passar a 
reter na fonte e a repassar ao município local o ISS referente aos serviços 
de plantio, corte, desbaste, etc., advindos da exploração comercial daquela 
área, ampliou-se a arrecadação no município, já no ano seguinte, para cerca 
de R$ 150 mil por ano de ISS.

Para que a equipe fazendária municipal tenha condições de ampliar a própria 
arrecadação do município, é imprescindível que haja investimento na capaci-
tação e na qualificação dos fiscais municipais. Essa é uma iniciativa das mais 
acessíveis ao gestor local para interferir diretamente nessa questão. Ainda 
outra é ter contato com as iniciativas tomadas pelos municípios vizinhos, 
e mesmo por outros distantes, e poder adaptar as melhores iniciativas às 
características locais, que nunca podem ser deixadas de lado na elaboração 
do planejamento de aumento da arrecadação municipal. 
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