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Dicionário do Desenvolvimento Local

O Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena 
Empresa (Sebrae) e a Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM) buscam através dessa publicação au-
xiliar no trabalho dos Municípios de implantação da 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa – Lei Com-
plementar no 123/2006 esclarecendo os termos téc-
nicos utilizados no dia a dia da aplicação dos bene-
fícios da lei para os pequenos negócios.

Muitas vezes, as autoridades federais e mesmo os 
especialistas no tema acabam utilizado expressões ao 
referirem-se ao benefícios da lei geral para as micro e pequenas empresas como se 
os mesmos fossem de domínio comum tanto entre os empresários como aos inte-
grantes da administração local, o que nem sempre é verdade.

Assim, visando facilitar o trabalho dos integrantes da administração local na 
implantação, em especial o do agente de desenvolvimento local, o Sebrae e a CNM 
elaboraram o presente Dicionário que traz os principais termos técnicos utilizados 
nas leis, publicações, cursos e outros instrumentos de esclarecimento e de apoio à 
implantação da Lei Geral, traduzindo os seus significados través de comentários 
simples e objetivos, não deixando dúvidas sobre a aplicação dos mesmos.

Com esse trabalho estamos mais uma vez demonstrando o empenho das enti-
dades em apoiar os gestores locais no trabalho de melhorar o ambiente de negócio 
de suas cidades para os pequenos negócios e dessa forma promover o desenvolvi-
mento econômico local, através da desburocratização, do uso do poder de com-
pras local, dos processos de formalização de empresas e do apoio ao trabalho dos 
agentes de desenvolvimento.

A aposta e a confiança do Sebrae e da CNM no poder local, traduzidas em uma 
série de iniciativas como esta, trazem o exemplo de que o desenvolvimento do Bra-
sil passa pelos nossos Municípios e o crescimento econômico de nosso país se da-
rá de forma sustentável através de políticas públicas locais de estímulo e fomento 
à micro e pequena empresa.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM



Dicionário do Desenvolvimento Local

O Dicionário do Desenvolvimento Local é uma 
publicação que visa esclarecer termos usados no co-
tidiano de quem trabalha na construção de um Bra-
sil melhor pensando globalmente e agindo localmen-
te. Os Agentes de Desenvolvimento são a expressão 
dessa importante atitude e são atores fundamentais 
desse processo.

O trabalho de melhorar o ambiente de negócio 
dos municípios brasileiros é visto pelo Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae) e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) como uma de suas prio-
ridades. Nós trabalhamos para contribuir com a gestão municipal a edificar uma 
atmosfera para os pequenos negócios prosperarem. Acreditamos que um país mais 
forte, passa por municípios mais fortes, por isso nos esforçamos para apoiar os go-
vernos locais a se desenvolver.

Esse é um dicionário com termos práticos que são usados por Agentes de De-
senvolvimento, gestores públicos e empresários na rotina de esforço pelo cresci-
mento e desenvolvimento local. Há grande reforço nos termos técnicos que au-
xiliam a quebra de paradigmas em relação à Lei 123/2006, como a explicação das 
modalidades de licitação e do indicador de implementação da Lei Geral que foi 
criado pelo Sebrae.

Trabalhamos para contribuir com uma nação mais empreendedora e estamos 
sempre à disposição para fomentar as mudanças em prol dos pequenos negócios. 
Esperamos que essa seja uma leitura proveitosa e que auxilie a superar os grandes 
desafios enfrentados por empresários e gestores públicos na melhoria do nosso país.

Luiz Barretto
Diretor Presidente do Sebrae



Dicionário do Desenvolvimento Local

Entender melhor os termos, alinhar os conceitos e disseminar o conhecimento. 
Foi pensando nisso que a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e o Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) criaram o Dicio-
nário do Desenvolvimento Local.

A intenção é reunir em uma publicação verbetes que são frequentemente usa-
dos por àqueles que trabalham por um país melhor. O desenvolvimento local é 
uma das prioridades das duas organizações, que acreditam na gestão pública mu-
nicipal forte e na implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, 
como uma forma de promovê-lo.

Pretendemos que essa seja uma fonte de consulta rápida, prática e eficiente pa-
ra todos os envolvidos direta ou indiretamente no esforço e desafio diário de pro-
mover o crescimento dos municípios e do país. Estão reunidas aqui informações 
técnicas muito úteis na rotina da administração pública municipal. É uma exposi-
ção que pretende fazer todos falarem a mesma língua, e considerar as mesmas de-
finições ao tratar de um determinado assunto.

Essa é mais uma das publicações produzidas em parceria pela CNM e Sebrae, 
para apoiar os Agentes de Desenvolvimento e todos os envolvidos na implemen-
tação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Afinal, ao implementar a Lei 
123/2006 estamos promovendo o desenvolvimento sustentável dos municípios e 
fortalecendo os pequenos negócios brasileiros. 

Boa leitura e bom proveito!

APRESENTAÇÃO
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A
Abertura de 
Crédito Adicional  

Decreto do Poder Executivo deter-
minando a disponibilidade do crédito 
orçamentário, com base em autoriza-
ção legislativa específica.

Accountability
Termo em inglês que traduzido lite-

ralmente significa prestação de contas. 
Significa manter indivíduos e organi-
zações passíveis de serem responsa-
bilizados pelo trabalho que realizam. 
Accountability pública é dar transpa-
rência e tornar possível que todos os 
cidadãos possam conhecer o conjun-
to de abordagens, mecanismos e prá-
ticas usados pelos atores públicos pa-
ra garantir a prestação dos serviços 
públicos. São ferramentas de accoun-
tability os instrumentos de democra-
cia direta, tais como eleições, consul-
tas públicas e ações da sociedade civil 
e da mídia que mostrem as ações dos 
atores públicos. 

Adjudicação
Ato formal pelo qual se atribui o 

objeto licitado à empresa vencedora do 
certame licitatório. Indica que a admi-
nistração pública, ao contratar o obje-
to, o fará com o vencedor da licitação. 

Nas licitações tradicionais, regidas 
pela Lei 8.666/93, primeiro se homo-
loga, depois se adjudica a licitação. No 
pregão, as fases são invertidas, ou seja, 
primeiro se adjudica, depois se homo-
loga a licitação. O pregão trouxe no-
vas fases e procedimentos, ampliando 
o papel do comprador público na fi-
gura do pregoeiro. 

Administração Pública
Estrutura administrativa formada 

por órgãos e empresas públicas, bem 
como das demais pessoas coletivas pú-
blicas (tais como as autarquias locais), 
que atuam para prover a satisfação das 
necessidades coletivas de um municí-
pio, estado ou país, tais como a segu-
rança, a educação, a saúde e o bem es-
tar da população.

A Administração Pública tem co-
mo principal objetivo o interesse pú-
blico, seguindo os princípios constitu-
cionais da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência.

TERMOS E CONCEITOS
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Administração Pública 
Direta  

Conjunto de órgãos públicos vin-
culados diretamente ao chefe da esfe-
ra governamental, que não possuem 
personalidade jurídica própria, patri-
mônio e autonomia administrativa e 
cujas despesas são realizadas direta-
mente através do orçamento da refe-
rida esfera, como, por exemplo, secre-
tarias, departamentos, seções, setores 
e coordenadorias.

Administração Pública 
Indireta  

Conjunto de órgãos públicos vin-
culados indiretamente ao chefe da es-
fera governamental que integram, que 
possuem personalidade jurídica pró-
pria (autarquias, fundações, socie-
dades de economia mista, empresas 
públicas e outras entidades de direi-
to privado), patrimônio e autonomia 
administrativa e cujas despesas são re-
alizadas através de orçamento próprio.

Administrador Público
Pessoa encarregada de gerir negó-

cios públicos, encarregado de aplicar 
as teorias administrativas no desen-
volvimento de ações do interesse so-
cial coletivo.

Agente de Desenvolvimento
Pessoa designada pelo chefe do Po-

der Executivo para atuar diretamen-
te nas ações de promoção do desen-
volvimento local, conforme previsto 
no art. 85-A da Lei Complementar no 
123/2006. 

“A função de Agente de Desenvol-
vimento caracteriza-se pelo exercício 
de articulação das ações públicas pa-
ra a promoção do desenvolvimento lo-
cal e territorial, mediante ações locais 
ou comunitárias, individuais ou cole-
tivas, que visem ao cumprimento das 
disposições e diretrizes contidas nes-
ta Lei Complementar, sob supervisão 
do órgão gestor local responsável pelas 
políticas de desenvolvimento.”

Alterações Orçamentárias
Modificações nas dotações fixadas 

pela Lei Orçamentária Anual, autori-
zadas pelos órgãos centrais de orça-
mento e finanças. 

Alvará de Funcionamento
Documento  emitido pela prefeitu-

ra, que autoriza o funcionamento das 
atividades empresariais e a realização 
de eventos, desde que seja obedecido 
o Código de Posturas do município. 
Somente após a liberação deste docu-
mento, o empreendimento está legal-
mente apto ao funcionamento.
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Anterioridade Tributária  
Princípio que proíbe a cobrança de 

um tributo no mesmo exercício finan-
ceiro em que tenha sido publicada a lei 
que o instituiu ou aumentou.

Anualidade do Orçamento
Princípio orçamentário que esta-

belece o período de um ano para as 
estimativas das receitas e fixação das 
despesas.

Anvisa
A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) é uma agência re-
guladora vinculada ao Ministério da 
Saúde do Brasil.

A Anvisa exerce o controle sani-
tário de todos os produtos e serviços 
(nacionais ou importados) produzi-
dos e/ou comercializados no país, tais 
como, medicamentos, alimentos, cos-
méticos, derivados do tabaco, produ-
tos médicos, sangue, hemoderivados 
e serviços de saúde.

Arrecadação
É o volume de recursos recolhido 

pelos agentes arrecadadores dos en-
tes públicos junto aos contribuintes 
e devedores.

Assistencialismo
É a prática não estruturante da ges-

tão pública, que pressupõe a visão de 
que o Estado deve “assistir” a popula-
ção em suas necessidades básicas, sem 
contrapartidas. 

Atividade empresarial
de baixo risco

Atividade econômica cujo funcio-
namento não causa riscos à saúde pú-
blica, ao meio ambiente e à integridade 
física das pessoas, em razão da natu-
reza de suas atividades.

Atividade empresarial 
informal

Empreendimento empresarial que 
não está em conformidade com a lei, 
não possui registro e autorização pa-
ra funcionar e não cumpre suas obri-
gações tributárias.

Atores do
Desenvolvimento

São as lideranças, dentro do mu-
nicípio, que executam e tornam pos-
sível o desenvolvimento. Um dos prin-
cipais atores do desenvolvimento é o 
próprio Agente de Desenvolvimento, 
que exerce o papel de catalisador, ou 
seja, de facilitador e potencializador 
do esforço de outros atores. O prefei-
to e seus secretários são também im-
portantes atores, mas o processo de 
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desenvolvimento é amplo e inclui lide-
ranças empresariais, diretores de uni-
versidades, escolas, líderes comunitá-
rios, entre outros.

Aumento Vegetativo
da Receita

Aumento da arrecadação pública 
que acontece, via de regra, devido ao 
crescimento econômico, sem aumen-
to da carga tributária.

Autarquia
Entidade administrativa autônoma, 

que faz parte da administração pública 
indireta, criada por lei, com persona-
lidade jurídica de direito público, pa-
trimônio próprio e atribuições estatais 
específicas, para realizar os fins que a 
legislação lhe atribuir.

Auto de infração
Documento lavrado por um fiscal, 

com a descrição da infração à legisla-
ção municipal encontrada na empresa. 

Autorização (orçamento)
Consentimento dado ao adminis-

trador para realizar determinada ope-
ração de receita ou de despesa pública, 
prevista na Lei Orçamentária Anu-
al (LOA).

B
Base de Cálculo

Valor econômico ou numérico, so-
bre a qual se aplica a alíquota de um 
tributo, para obter o valor monetário 
a ser recolhido.

Bitributação
Ocorrência indevida de incidên-

cia de dois tributos sobre a mesma ba-
se de cálculo.

Burocracia
Estrutura de organização carac-

terizada por regras e procedimentos 
explícitos e regularizados, divisão de 
responsabilidades e especialização do 
trabalho, hierarquia e relações impes-
soais. Pode referir-se a qualquer tipo 
de organização - empresas privadas, 
públicas e sem fins lucrativos.

O excesso de burocracia na Admi-
nistração Pública implica em perda de 
tempo para o cidadão e para as empre-
sas e fere o princípio básico da demo-
cracia. Pelo qual o estado está a serviço 
do cidadão, e se manifesta por meio de 
controles e exigências, que excedem de 
longe os benefícios que possam trazer 
para o governo ou para a sociedade.
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C
Cadastro de Fornecedores

Base de dados de empresas que 
prestam serviços ou fornecem bens 
e materiais para a administração pú-
blica.

Cadastro Sincronizado
O Cadastro Sincronizado Nacional 

é o compartilhamento dos bancos de 
dados dos diversos órgãos envolvidos 
na formalização de empresas, por meio 
da sincronização do acesso às bases, no 
âmbito federal, estadual e municipal. 
Todos passando a refletir as mesmas 
informações cadastrais, visando agili-
zar o processo de registro e legalização 
de negócios no Brasil.

O Cadastro Sincronizado Nacional 
prevê a utilização do número de ins-
crição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) como único identifi-
cador das empresas em todas as esfe-
ras de governo. 

Carga Tributária
Totalidade de tributos que são co-

brados do contribuinte pelo governo 
para pagar suas contas. Uma forma de 
medir o impacto dessa coleta é com-
pará-la com o Produto Interno Bruto 

(PIB), que é a soma das riquezas pro-
duzidas pelo país em um ano. 

Carta Convite
Instrumento convocatório da li-

citação na modalidade convite. Ver 
Convite.

Casos de Sucesso 
São experiências exitosas e muitas 

vezes inovadoras desenvolvidas pelos 
Agentes de Desenvolvimento em seus 
municípios, que podem ser replicadas 
ou adaptadas a outras situações, de 
acordo com a realidade de cada cidade.

Certidão negativa de dívidas 
fiscais

Documento que prova a inexistên-
cia de pendências e débitos tributários 
do contribuinte, em relação à adminis-
tração pública.

Certidão positiva de débitos
Documento que indica as dívidas 

tributárias do contribuinte junto à ad-
ministração pública.

Chat do Portal de 
Desenvolvimento

Mecanismo de conversação em 
tempo real, que acontece periodica-
mente no Portal do Desenvolvimen-
to, sobre temas ligados ao desenvolvi-
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mento local, com o propósito de trocar 
experiências, esclarecer dúvidas e pro-
porcionar interação entre os Agentes 
de Desenvolvimento. O chat é sempre 
mediado por um especialista nos te-
mas abordados.

Ciclo Orçamentário 
Sequência de fases ou etapas que 

devem ser cumpridas como parte do 
processo orçamentário. A maioria dos 
autores adota as seguintes fases do ci-
clo orçamentário: elaboração, apre-
ciação legislativa, execução e acom-
panhamento, controle e avaliação. 
Corresponde ao período de tempo em 
que se processam as atividades típicas 
do orçamento público, desde sua con-
cepção até a apreciação final.

Classificação Orçamentária
Organização do orçamento segun-

do critérios que possibilitam a compre-
ensão geral das funções deste instru-
mento, propiciando informações para 
a administração, a gerência e a toma-
da de decisões. 

Cobertura Orçamentária  
Dotação orçamentária para aten-

der despesas com projetos ou ativi-
dades, proveniente de lei orçamentá-
ria ou créditos adicionais.

Código de Posturas
Normativo municipal que trata de 

questões de interesse local, notada-
mente aquelas referentes ao uso dos 
espaços públicos, ao funcionamen-
to de estabelecimentos empresariais. 
Contém as medidas administrativas a 
cargo do município em matéria de hi-
giene, costumes, segurança, ordem pú-
blica, proteção e conservação do meio 
ambiente, nomenclatura das vias, nu-
meração das edificações e funciona-
mento de atividades, estabelecendo as 
relações entre o poder público local e 
os cidadãos.

Comissão de Licitação
Comissão permanente ou especial, 

designada por portaria de nomeação 
ou equivalente, formado por, no mí-
nimo, três membros, sendo, pelo me-
nos, dois deles servidores públicos do 
quadro permanente. A função da co-
missão é realizar as licitações, com ba-
se na Lei Complementar 123/2006, Lei 
8.666/93 e no Regime Diferenciado de 
Contratações (RDC).

Comitê Gestor Municipal 
das MPE

É uma instância de governança, 
normalmente prevista na Lei Geral 
Municipal ou em Decreto, atuante e 
representativa, que acompanha e apoia 
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o trabalho do Agente de Desenvolvi-
mento, além de propor ações públicas 
e privadas que promovem o desenvol-
vimento local. Deve ser formado por 
representantes das partes interessadas 
no desenvolvimento do município (as-
sociações empresariais, trabalhadores 
e universidades, entre outros) e que 
mantém um cronograma organizado 
de reuniões.  

Comitê Gestor da 
Redesim (CGSIM)  

Comitê presidido pelo Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, estruturado para agili-
zar as ações de implantação da Re-
de Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empre-
sas e Negócios (Redesim), articulan-
do as competências dos órgãos e enti-
dades integrantes da rede e buscando, 
em conjunto, compatibilizar, integrar e 
harmonizar as regras e procedimentos 
do Registro Mercantil, de modo a evi-
tar duplicidade de exigências e garan-
tir a linearidade do processo.

Comitê Gestor do Simples 
Nacional (CGSN)

Órgão colegiado vinculado ao Mi-
nistério da Fazenda, composto por oito 
integrantes, sendo quatro da Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil (RFB), 

dois dos estados e do Distrito Federal 
e dois dos municípios.

Compete ao CGSN tratar de ques-
tões fiscais e emitir resoluções que con-
tribuem para implementar os aspectos 
tributários previstos na Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

Competência Tributária  
Capacidade atribuída a uma enti-

dade pública para instituir, arrecadar e 
administrar tributos, delimitando, le-
gislativamente, suas hipóteses de inci-
dência, seus sujeitos ativos e passivos, 
suas bases de cálculo e suas alíquotas. 
É disciplinada e limitada pela Consti-
tuição Federal, que elenca tributos de 
competência privativa ou concorren-
te da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios.

Concorrência
Modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que, na fase 
de habilitação, comprovem possuir 
os requisitos mínimos de qualifica-
ção exigidos no edital da licitação pa-
ra a execução de seu objeto. (Prevista 
no § 1 do artigo 22 da Lei 8.666/93.)
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Concurso
Modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para escolha 
de trabalho técnico, científico ou ar-
tístico, mediante a instituição de prê-
mios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edi-
tal publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta 
e cinco) dias. (Prevista no § 4º do ar-
tigo 22 da Lei 8.666/93.)

Confederação Nacional
de Municípios (CNM)

Organização independente, apar-
tidária e sem fins lucrativos, que tem 
como objetivo consolidar o movimen-
to municipalista, fortalecer a autono-
mia dos municípios e transformar-se 
em referência mundial na representa-
ção municipal, a partir de iniciativas 
políticas e técnicas que visem à exce-
lência na gestão e à qualidade de vida 
da população.

Contribuições 
Receitas orçamentárias às quais não 

corresponda contraprestação direta 
em bens e serviços. São contribuições 
para atender às despesas de manuten-
ção de outras entidades de direito pú-
blico ou privado, observado o dispos-
to na legislação vigente.

Contribuições 
Previdenciárias  

Contribuições sociais com a fina-
lidade de financiar a previdência so-
cial. São compostas de contribuições 
patronais e dos empregados.

Convite
Modalidade de licitação entre em-

presas do ramo referente ao seu obje-
to, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 
3 (três) pela unidade administrativa, 
a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e 
o estenderá aos demais interessados 
em participar do certame licitatório 
que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e qua-
tro) horas da apresentação das pro-
postas. (Previsto no § 3 artigo 22 da 
Lei 8.666/93.)

Crédito Orçamentário
Autorização dada pela lei orçamen-

tária para aplicação de determinada 
soma de recursos, discriminada con-
forme as classificações, alocada em um 
órgão, unidade, programa, subprogra-
ma ou projeto. 
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D
Decreto

Todo ato ou resolução emanada 
de um órgão do Poder Público com-
petente, com força obrigatória, desti-
nado a assegurar ou promover a boa 
ordem política, social, jurídica, ad-
ministrativa, ou a reconhecer, procla-
mar e atribuir um direito, estabeleci-
do em lei, decreto legislativo, decreto 
do Congresso, decreto judiciário ou 
judicial.

Desburocratização
Processo de Gestão Pública que vi-

sa simplificar processos e normas. En-
volve inciativas para eliminar exigên-
cias desnecessárias contidas em leis, 
decretos, portarias, atos normativos, 
rotinas ou atividades, que geram flu-
xos desconexos na tramitação de do-
cumentos, que não agregam valor ao 
serviço prestado pela Administração 
Pública e interferem negativamente no 
atendimento às pessoas e empresas.

Desenvolvimento 
Econômico Territorial (DET)

Desenvolvimento baseado na par-
ticipação da sociedade civil, com o 
objetivo de promover o planejamen-

to, a implementação e a autogestão do 
processo de desenvolvimento susten-
tável dos territórios e o fortalecimen-
to e a dinamização da sua economia. 
Apoia-se na formação de uma rede 
de atores que trabalham para a valo-
rização de atributos de uma região, 
mobilizada para o estabelecimento 
de iniciativas voltadas para o desen-
volvimento.

Desenvolvimento 
Sustentável 

Desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades presentes, sem compro-
meter a capacidade das gerações fu-
turas de suprir suas próprias necessi-
dades. O desenvolvimento sustentável 
considera o equilíbrio entre as vari-
áveis econômica, social e ambiental.

Despesa Empenhada 
Valor orçamentário ou adicional 

utilizado para fazer face ao compro-
misso assumido.

Despesa Pública
Aplicação de recursos pecuniários 

em forma de gastos e em forma de 
mutação patrimonial, com o fim de 
realizar as finalidades da administra-
ção pública.
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Despesas Correntes ou de 
Custeio

É a categoria da classificação eco-
nômica da despesa que agrupa as 
despesas de custeio das entidades do 
setor público, tais como salários e en-
cargos sociais com pessoal, juros da 
dívida, compra de matérias primas e 
bens de consumo, serviços de tercei-
ros e outros.

Despesas com Pessoal  
Despesas com o quadro de pesso-

al, inclusive as de exercícios anterio-
res, não incluindo despesas com sen-
tenças judiciárias.

Despesas de Capital
Despesas realizadas com o pro-

pósito de formar e/ou adquirir ativos 
reais. Abrange, entre outras ações, o 
planejamento e a execução de obras, 
a compra de instalações, equipamen-
tos, material permanente, títulos re-
presentativos do capital de empresas 
ou entidades de qualquer natureza, 
bem como as amortizações de dívida 
e concessões de empréstimos.

Despesas de Exercícios 
Anteriores

Despesas relativas a exercícios en-
cerrados, para as quais o orçamento 
respectivo consignava crédito próprio, 
com dotação suficiente para atendê-

-las, mas que não tenham sido pro-
cessadas na época própria. Poderão 
ser pagas, sempre que possível, obe-
decendo a ordem cronológica.

Dispensa de Licitação
Exceção ao procedimento licitató-

rio. Torna a licitação dispensável em 
casos específicos e em condições espe-
ciais. A dispensa de licitação está pre-
vista no artigo 24 da Lei 8.666/93. Os 
casos mais importantes para os peque-
nos negócios são dispensas de licitação 
por limite de valor de até R$ 8.000,00 
para a compra de bens e serviços co-
muns e de até R$15.000,00 para obras. 
O dobro do valor também é passível 
de ser dispensado em casos de con-
sórcios públicos, sociedades de eco-
nomia mista, empresas públicas e por 
autarquias ou fundações qualificadas, 
na forma da Lei, como agências exe-
cutivas. Também se destacam as dis-
pensas de licitação para a compra de 
pão e outros gêneros perecíveis, con-
siderando o tempo necessário para a 
realização dos processos licitatórios 
correspondentes. 

Dívida Ativa
A Dívida Ativa abrange os créditos 

a favor da Fazenda Pública não efetiva-
mente recebidos nas datas previstas. É 
uma fonte potencial de recursos, com 
impacto financeiro positivo, pela recu-
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peração de valores, espelhando crédi-
tos a receber.

Dívida Pública  
Compromissos de entidade pública 

decorrentes de operações de créditos, 
com o objetivo de atender às necessi-
dades dos serviços públicos, em vir-
tude de orçamentos deficitários. Caso 
em que o governo emite promissórias, 
bônus rotativos, etc., a curto prazo, ou 
para a realização de empreendimentos 
de vulto, em que se justifica a emissão 
de um empréstimo a longo prazo, por 
meio de obrigações e apólices. Os em-
préstimos que caracterizam a dívida 
pública são de curto ou longo prazo. 
A dívida pública pode ser proveniente 
de outras fontes, tais como: depósitos 
(fianças, cauções, cofre de órgãos, etc.), 
e de resíduos passivos (restos a pagar). 

Documento de Arrecadação 
Fiscal (DARF) 

Guia de Recolhimento que se des-
tina à arrecadação de receitas tributá-
rias federais.

Dotação 
Limite de crédito consignado na 

lei de orçamento ou crédito adicional, 
para atender à determinada despesa. 

E
Edital

É o instrumento convocatório que 
contém todas as regras de como se-
rá regido o procedimento licitatório. 
Toda licitação é vinculada a um edi-
tal, exceto na modalidade convite, no 
qual o instrumento convocatório é a 
carta convite. 

É o instrumento por meio do qual 
a administração pública divulga sua 
intenção de licitar e garante a sua pu-
blicidade. A divulgação do edital é 
feita por meio da publicação do avi-
so de edital, com um resumo do pró-
prio edital. 

O edital contém todas as regras, 
procedimentos, sanções e obrigações 
contratuais de uma licitação e deve ser-
vir de base para a análise de risco a ser 
feita pelas empresas, antes de partici-
par de uma licitação.

Efeito Apropriação
É a absorção dos benefícios da es-

trutura econômica de determinado 
município pela sua população. Quan-
do acontece o efeito apropriação, os 
indicadores “macro” de desempenho 
econômico como PIB e PIB per capita 
passam a se manifestar também nos 
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componentes “micro”, ou seja, com a 
melhoria efetiva da renda média das 
famílias, da qualidade do emprego e 
do nível de escolaridade da popula-
ção. Quando o efeito apropriação é 
difuso, vemos o caso de um municí-
pio com grandes empreendimentos, 
cuja população não tem, em média, 
um bom padrão de vida.  

Empate Ficto ou Fictício
Situação regulamentada pelos ar-

tigos 44 e 45 da  Lei Complementar 
123/2006, na qual, numa licitação, os 
MEI, MPE e EPP poderão apresentar 
uma oferta de desempate, caso este-
jam, no final do certame, com preço 
10% acima do valor vencedor, que te-
nha sido apresentado por uma grande 
empresa, nas modalidades tradicionais 
de licitação. Este percentual cai para 
5% na modalidade pregão.

A aplicação do empate ficto é obri-
gatória em todas as licitações, desde a 
data de promulgação da Lei Comple-
mentar 123, ou seja, desde 14 de de-
zembro de 2006.

Empenho da Despesa  
Ato que cria para a Administração 

Pública a obrigação de pagamento. É a 
garantia de que existe o crédito neces-
sário para a liquidação de um compro-
misso assumido. É o primeiro estágio 
da despesa pública.

Empreendedorismo no 
Governo

É a capacidade de romper com as 
obrigações comuns e corriqueiras de 
um governo, inovando e trazendo ele-
mentos diferenciados para dentro da 
gestão pública. O empreendedorismo 
no governo possibilita foco nos objeti-
vos a ser buscados pelo gestor público, 
e um novo grau de comprometimen-
to das equipes de governo. O contrá-
rio do empreendedorismo no governo 
é o excesso de burocracia, o conserva-
dorismo e o assistencialismo.

Empregabilidade
É a capacidade de adequação do 

profissional às novas necessidades e di-
nâmica dos novos mercados de traba-
lho. Remete à capacidade de um profis-
sional de estar e se manter empregado. 
Um município com características po-
sitivas de desenvolvimento gera con-
dições de empregabilidade aos seus 
habitantes.

Empresa Âncora
Empresa que desempenha papel 

de liderança para um grupo de pe-
quenas e médias empresas fornece-
doras de produtos e serviços para ela. 
A cooperação vertical é forte entre as 
empresas âncora e as empresas forne-
cedoras e existe um objetivo de pro-
mover o desenvolvimento da cadeia 
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produtiva como um todo. Estas em-
presas-âncora são caracterizadas, entre 
outros aspectos, por: posicionamento 
estratégico no mercado, atitude dinâ-
mica e proativa em relação à gestão e 
à inovação tecnológica, poder de bar-
ganha para estabelecimento de modos 
de governança mais eficientes em suas 
relações com clientes e fornecedores.

Empresa de Pequeno Porte
Pessoa jurídica com receita bruta 

anual entre 360 mil e 3,6 milhões de 
reais, conforme a Lei Complementar 
nº 139, de 10 de novembro de 2011, 
que atualizou os valores de enquadra-
mento previstos na Lei Complemen-
tar 123/2006.

Empresa Pública 
Entidade empresarial, com per-

sonalidade jurídica de direito priva-
do e participação majoritária do Po-
der Público no seu capital e direção. 
Não possui privilégios estatais, salvo 
as prerrogativas que a lei especificar 
em cada caso particular, para a rea-
lização das atividades desejadas pelo 
Poder Público.

Entes Federados
União, estados e municípios rece-

bem esse nome porque o Brasil é uma 
Federação, em que estados e municí-

pios têm que respeitar a Constituição 
Federal. Cada estado tem sua Consti-
tuição e cada município tem sua Lei 
Orgânica, que é a Constituição Muni-
cipal, ambas se subordinando à Cons-
tituição Federal. Apesar de serem au-
tônomos, os estados e municípios não 
têm soberania, esta característica é so-
mente da União, e também não têm 
direito de secessão, ou seja, de se se-
pararem.

Entidades Empresariais
Organizações que congregam em-

presas de prestação de serviços, indús-
tria, comércio e agronegócios para re-
presenta-las, defender seus interesses e 
promover o seu fortalecimento. 

Estágios da Despesa
Etapas que devem ser observadas 

na realização da despesa pública. Com-
preendem o empenho, a liquidação e 
o pagamento.

Estágios da Receita
Etapas que devem ser observadas 

desde a definição até a realização da re-
ceita pública. Compreendem o lança-
mento, a arrecadação e o recolhimento.

Estimativa da Receita
A estimativa da receita é realizada 

visando determinar antecipadamente 
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o volume de recursos a ser arrecadado 
num dado exercício financeiro, possi-
bilitando uma programação orçamen-
tária equilibrada. 

Estratégia de Cidade 
É o desenvolvimento de uma visão 

estratégica compartilhada de cidade, 
valorizando o planejamento estratégi-
co e uma visão integrada de desenvol-
vimento, como elementos fundamen-
tais para o presente e futuro da cidade.

Evidências de 
Implementação da Lei Geral 
das MPE

Uma evidência é tudo aquilo que 
pode ser usado para comprovar que 
uma determinada afirmação é verda-
deira ou falsa. Portanto “Evidências 
de Implementação da Lei Geral das 
MPE” são tudo aquilo que comprove 
que a lei foi implementada. No con-
texto do Sebrae, é o nome dado aos 
arquivos anexados que comprovam a 
resposta positiva para as 58 perguntas 
do Sistema de Monitoramento da Im-
plementação da Lei Geral nos muni-
cípios brasileiros.

Evidências de 
Regulamentação

Arquivos contendo os instrumen-
tos jurídicos (Leis ou Decretos) em 

que estejam previstos os mecanismos 
de tratamento diferenciado às micro-
empresas e às empresas de pequeno 
porte, no que diz respeito às compras 
públicas municipais, desburocratiza-
ção, Microempreendedor Individual 
e Agente de Desenvolvimento.

Evidências de 
Operacionalização

Arquivos a serem anexados às per-
guntas listadas no Sistema de Moni-
toramento da Implementação da Lei 
Geral nos municípios brasileiros, que 
comprovam que a Lei Geral das MPE 
municipal está sendo colocada em prá-
tica, ou seja, está em operação. São re-
lativas às perguntas de operacionaliza-
ção (ver Indicador de Implementação).

Evidências de Esforço
Arquivos que devem ser anexados 

às perguntas listadas no Sistema de 
Monitoramento da Implementação da 
Lei Geral nos municípios brasileiros, 
que comprovam que a prefeitura está 
fazendo esforço extra para que a Lei 
Geral das MPE municipal seja efeti-
vamente implementada. São relativas 
às perguntas de esforço (ver Indicador 
de Implementação).
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Evidências de Resultado
Arquivos a serem anexados às per-

guntas listadas no Sistema de Moni-
toramento da Implementação da Lei 
Geral nos municípios brasileiros, que 
comprovam os resultados alcançados 
com a implementação da Lei Geral, 
em relação às Compras Governamen-
tais, Desburocratização e Microempre-
endedor Individual. Elas apresentam 
a diferença que a implementação da 
Lei Geral está fazendo no município.

Execução Orçamentária da 
Despesa 

Utilização dos créditos consigna-
dos no Orçamento Geral e nos cré-
ditos adicionais, visando à realização 
dos programas de trabalho atribuídos 
às unidades orçamentárias.

Exercício Financeiro
Período correspondente à execu-

ção orçamentária. No Brasil coincide 
com o ano civil (janeiro a dezembro).

F
Fazenda Pública

Conjunto de órgãos da administra-
ção pública destinados à arrecadação 
e a fiscalização de tributos.

Fonte de Recursos 
Origem da receita que financiará 

determinada despesa ou projeto.

Fórum do Portal do 
Desenvolvimento

Espaço aberto no Portal do Desen-
volvimento a todos os Agentes de De-
senvolvimento que quiserem discutir 
sobre temas relevantes, como o “Uso 
do Poder de Compras Governamen-
tais” e “Desburocratização”. Nesses Fó-
runs o Agente de Desenvolvimento 
pode expressar o seu ponto de vista e 
ler as opiniões e questionamentos de 
outros usuários.

Funcionário ou Servidor 
Público

Pessoa empregada na Administra-
ção Pública, que deve pautar sua atua-
ção profissional pelo atendimento das 
demandas dos cidadãos.
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Fundação Pública
Entidade dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, criada por lei para o de-
senvolvimento de atividades que não 
exijam execução por órgãos ou enti-
dades de direito público. Possui au-
tonomia administrativa, patrimônio 
próprio, e funcionamento custeado, 
basicamente, por recursos do Poder 
Público, ainda que sob forma de pres-
tação de serviços.

Fundo
Conjunto de recursos com a fina-

lidade de desenvolver ou consolidar, 
através de financiamento, uma ativi-
dade pública específica.

São recursos constituídos pela arre-
cadação, movimentação e controle de 
receitas e sua distribuição para a rea-
lização de objetivos ou serviços espe-
cíficos, atendidos as normas de capta-
ção e utilização dos recursos que forem 
estabelecidas na lei de instituição do 
fundo. Ex.: Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb).

Fundo de Participação dos 
Municípios – FPM

Transferência constitucional (pre-
vista no artigo 159, I, b), da União para 
os municípios. É composta de 22,5% 
da arrecadação do Imposto de Renda 
(IR) e do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI). 

A distribuição dos recursos aos 
municípios é feita de acordo com o 
número de habitantes, indicado pe-
lo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). As faixas popula-
cionais determinam o  coeficiente que 
será utilizado para calcular o valor do 
repasse aos municípios. Os critérios 
atualmente utilizados para o cálculo 
dos coeficientes de participação dos 
municípios estão baseados na Lei no 
5.172/66 (Código Tributário Nacional) 
e no Decreto-Lei no 1.881/81. 

Anualmente o IBGE divulga esta-
tística populacional dos municípios e 
o Tribunal de Contas da União, com 
base nessa estatística, publica no Di-
ário Oficial da União os coeficientes 
dos municípios. 
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G
Gastos com Investimentos

Gastos com o planejamento e a 
execução de obras, inclusive com a 
aquisição de imóveis, aquisição de 
instalações, equipamentos e material 
permanente. 

Gestor
Pessoa responsável por administrar 

negócios, bens ou serviços.

Gestor Público Municipal
É o termo normalmente usado no 

meio municipalista e na esfera dos 
convênios federais para referir-se ao 
Prefeito Municipal, ou, em uma inter-
pretação mais ampla, ao Prefeito, Vi-
ce-Prefeito e Secretários Municipais.

Globalização
Processo que faz com que países 

interajam entre, levando em consi-
deração aspectos econômicos, so-
ciais, culturais e políticos. A globali-
zação permite a expansão capitalista 
e o aumento acirrado da concorrên-
cia mundial.

Governança Pública
É um conjunto de mecanismos e 

regras pelas quais se estabelecem for-
mas de controle da gestão pública. 
Estão incluídos os instrumentos pa-
ra monitoramento e possibilidade de 
responsabilização dos gestores pú-
blicos pelas suas decisões na admi-
nistração, tais como: auditorias in-
dependentes, unidades de avaliação 
e unidades de controle interno e ex-
terno. A Governança Pública asse-
gura as partes interessadas: equida-
de, transparência e responsabilidade 
pelos resultados, de acordo com os 
princípios constitucionais.
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H
Habilitação

Processo de apresentação de do-
cumentos que tornam uma empresa 
apta a participar de um processo lici-
tatório. Destina-se a verificação da do-
cumentação e requisitos pessoais dos 
licitantes para garantir a qualidade da 
proposta. Os documentos podem en-
volver a habilitação jurídica, a quali-
ficação técnica, a qualificação econô-
mico-financeira, a regularidade fiscal 
e trabalhista. 

Homologação
Etapa em que é exercido o contro-

le de legalidade da licitação. A homo-
logação deve ser feita pela autoridade 
competente, conhecida como Orde-
nador de Despesas.

Nas licitações tradicionais, regidas 
pela Lei 8.666/93, após o julgamento 
pela comissão, o processo é encami-
nhado para a autoridade competente 
para que ela homologue a licitação. 

I
Implementação da Lei 
Geral da Micro e Pequena 
Empresa 

Processo de garantir que a Lei Ge-
ral regulamentada pelo município saia 
do papel. O principal indutor do pro-
cesso é o Agente de Desenvolvimen-
to que articula outros atores em prol 
do uso da Lei Geral como ferramenta 
de desenvolvimento.

Como a Lei 123/2006 possui mui-
tos artigos, e muitas instâncias, União, 
estados e municípios, o Sebrae focou 
sua estratégia de implementação em 
apenas quatro eixos. Foram eleitos os 
capítulos que tratam de Uso do Poder 
de Compra; Empreendedor Individu-
al; Desburocratização e Agente de De-
senvolvimento. 

Impostos
Espécie de tributo cuja obrigação 

tem por fato gerador uma situação in-
dependente de qualquer atividade es-
tatal específica em relação ao contri-
buinte. Basicamente, os fatos geradores 
de impostos são:

a - Patrimônio: tributado por im-
postos diretos como, por exemplo, o 
IPTU, o IPVA e o ITR;
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b - Renda: tributada por impostos 
diretos cuja base de cálculo é constituí-
da pelos fluxos anuais de rendimentos;

c - Consumo: a compra e venda de 
mercadorias e serviços constitui o fato 
gerador, variando apenas de quem o 
imposto é cobrado (do produtor - IPI, 
ou do consumidor - ICMS) e a base de 
cálculo de operação (se o valor adicio-
nado ou o total de transação). 

Impostos Diretos  
Imposto pago pelas pessoas físicas 

e jurídicas diretamente ao governo. Al-
guns impostos incidem sobre o rendi-
mento, outros sobre entes corporati-
vos e alguns incidem também sobre 
transferências, tais como impostos so-
bre herança e imposto sobre doações.

Impostos Indiretos  
Imposto exigido do contribuinte, 

por meio de taxações impessoais, no 
momento em que este adquire bens ou 
paga por serviços prestados. Normal-
mente, os valores referentes aos impos-
tos indiretos são incluídos no preço 
final dos produtos e serviços comer-
cializados, sendo pagos, portanto, pelo 
consumidor final e recolhidos aos co-
fres públicos pelas empresas.

Impugnação de Edital
Processo de contestação de um edi-

tal em virtude de irregularidades na 

aplicação da Lei 8.666/93, 10.520/2002, 
LC 123/2006 ou outra legislação cor-
relata. Deve ser formalizado em até 5 
dias antes da data fixada para abertu-
ra dos envelopes de habilitação, por 
qualquer cidadão comum, ou 2 dias, 
no caso de licitantes. (Previsto no ar-
tigo 41 da Lei 8.666/93.)

Incentivo Fiscal  
Isenção parcial ou total de um im-

posto, tendo por objetivo, incrementar 
um determinado segmento produtivo, 
transferir recursos para o desenvolvi-
mento de regiões carentes ou melho-
rar a distribuição de renda.

Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH)

É uma medida comparativa usada 
para classificar os países pelo seu grau 
de “desenvolvimento humano” e para 
ajudar a classificar os países como de-
senvolvidos (desenvolvimento huma-
no muito alto), em desenvolvimento 
(desenvolvimento humano médio e 
alto) e subdesenvolvidos (desenvol-
vimento humano baixo).

 O IDH é composto de dados de ex-
pectativa de vida, educação e PIB per 
capita. Cada ano, os países membros 
da Organização das Nações Unidas - 
ONU são classificados de acordo com 
essas medidas. O IDH também é usa-
do por organizações locais ou empre-
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sas para medir o desenvolvimento de 
estados e municípios.

Indicador da Implementação 
da Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa

Indicador da Implementação da Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa Pa-
ra aferir se o município conseguiu im-
plementar a Lei Geral, o Sebrae criou 
o Indicador de Implementação da Lei 
Geral. A lógica do indicador parte do 
pressuposto de que os municípios de-
vem por em prática a aplicação míni-
ma de alguns dispositivos a partir dos 
quais será qualificado como tendo im-
plementado o eixo específico que está 
sendo analisado.

Para atingir o status de implemen-
tação em cada um dos quatro eixos é 
necessário atingir a nota mínima de 
5,7 (de um total de 10), além de serem 
observados alguns critérios, respostas 
positivas à perguntas chaves. Na me-
dida em que o município alcança 5,7 
em um dos temas, ganha uma pontu-
ação que compõe a nota global. 

Para auferir esses eixos criou-se um 
questionário/roteiro. Cada bloco de 
questões possui perguntas relaciona-
das que pontuam, de forma diferente, 
cada resposta positiva. O questioná-
rio, que possui 58 perguntas está di-

vido, em cada eixo, em quatro tipos 
de pergunta: regulamentação, opera-
cionalização, esforço e resultado. As 
perguntas de regulamentação são re-
lativas a itens que são de responsabi-
lidade do município inserir em sua 
legislação. As perguntas que estão re-
lacionadas à operacionalização são as 
relativas à aplicabilidade dos itens da 
lei, como aquelas destinadas a verifi-
car se o município está realizando o 
que deve. Perguntas de esforço evi-
denciam algumas atividades que não 
estão literalmente descritas na lei, mas 
auxiliam a sua implementação, como a 
capacitação de servidores. E, por últi-
mo, a pergunta de resultado visa medir 
os benefícios que a implementação da 
Lei Geral está gerando no município. 

Essas respostas são acompanhadas 
pelos técnicos do Sebrae que vão até os 
municípios e as registram no Sistema 
de Monitoramento da Implementação 
da Lei Geral, que é online.

Inexigibilidade de Licitação
Situação em que o procedimento 

de licitação não é exigível para efe-
tuar a compra pública. A licitação é 
inexigível quando não há competi-
ção possível. (Previsto no artigo 25 
da Lei 8.666/93.)
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Instrumento Convocatório
Instrumento por meio do qual a 

administração pública apresenta sua 
intenção de licitar. São eles o Edital e 
a Carta Convite.

Investimentos
Despesas de capital destinadas ao 

planejamento e à execução de obras 
públicas, à realização de programas 
especiais de trabalho e à aquisição de 
instalações, equipamento e material 
permanente.

Isenção 
Favor fiscal concedido por lei, que 

consiste em dispensar o contribuinte 
do pagamento de um tributo devido. 
Na isenção, a obrigação de pagar o tri-
buto existe, mas foi dispensada. 

J
Junta Comercial

Órgão estadual responsável pelo 
registro das atividades das sociedades 
empresariais. Há uma Junta Comer-
cial em cada estado brasileiro.
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L
Lei

Norma jurídica obrigatória, de 
efeito social, emanada do poder pú-
blico competente, que contém os pre-
ceitos coercitivos coordenados e ar-
ticulados.

Lei 11.598, de 3/12/2007
Lei que instituiu a Rede Nacional 

para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios 
(REDESIM) e estabeleceu diretrizes 
e procedimentos para a simplificação 
e integração do processo de registro e 
legalização de empresários e de pes-
soas jurídicas. 

Lei Complementar 123/2006
Lei que instituiu o “Estatuto Na-

cional da Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte”. Também conheci-
da como Lei Geral das MPE. Estabe-
lece normas gerais relativas ao trata-
mento diferenciado e favorecido a ser 
dispensado aos pequenos negócios, 
por parte do poder público, no âmbi-
to da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios.

Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO)

Lei que busca sintonizar a Lei Or-
çamentária Anual (LOA) com as dire-
trizes, objetivos e metas da adminis-
tração pública, estabelecidas no Plano 
Plurianual (PPA). 

De acordo com o parágrafo 2o do 
artigo 165 da Constituição Federal, a 
LDO compreende as metas e priorida-
des da administração pública, incluin-
do as despesas de capital para o exer-
cício financeiro subsequente; orienta a 
elaboração da LOA; dispõe sobre as al-
terações na legislação tributária; e esta-
belece a política de aplicação das agên-
cias financeiras oficiais de fomento.

Lei de Uso e Ocupação do 
Solo

Lei que institui as normas gerais 
que disciplinam o uso e a ocupação 
do solo no território municipal, atra-
vés da limitação das densidades de-
mográficas, das construções e das ati-
vidades econômicas.

Lei Orçamentária Anual 
(LOA)

Lei de iniciativa do Poder Execu-
tivo, também chamada de Orçamen-
to Público, que estima a receita e fixa 
a despesa da administração pública. É 
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elaborada em um exercício para depois 
de aprovada pelo Poder Legislativo, vi-
gorar no exercício seguinte.

A LOA é o instrumento que pos-
sibilita a realização das metas e das 
prioridades estabelecidas na LDO. É 
um plano de trabalho formado pelo 
conjunto de ações a serem realizadas 
para atender à sociedade. Estabelece a 
previsão de todas as receitas a serem 
arrecadadas no exercício financeiro 
e a fixação de todos os gastos que os 
Poderes e os órgãos estão autorizados 
a executar. Permite o gerenciamento 
anual das origens e aplicações de re-
cursos, definindo os seus montantes 
e como serão aplicados pela adminis-
tração pública. Representa a expressão 
monetária dos recursos que deverão 
ser mobilizados, no período específi-
co de sua vigência, visando à execução 
das políticas públicas e do programa 
de trabalho do governo.

Leilão
Modalidade de licitação para a ven-

da de bens da administração pública 
ou de produtos legalmente apreendi-
dos ou penhorados, a quem oferecer o 
maior lance, igual ou superior ao valor 
da avaliação. (Previsto no § 5 do arti-
go 22 da Lei 8.666/93.)

Licitação
Procedimento administrativo obri-

gatório para as administrações públi-
cas realizarem suas contratações. Ela se 
destina a garantir a isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para a ad-
ministração pública e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. 
Ela é processada e julgada em confor-
midade com os princípios da legalida-
de, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da pro-
bidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do jul-
gamento objetivo e outros princípios 
correlatos. São modalidades de licita-
ção: convite, tomada de preços, con-
corrência pública, leilão, pregão ele-
trônico e concurso público. 

Licitante
Empresa que participa de uma li-

citação com o intuito de vender para 
a Administração Pública.
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M
Marketing de Cidades

Área de aplicação do Marketing de 
importância crescente para a susten-
tabilidade das cidades. Tal como um 
produto, as cidades são classificadas e 
avaliadas por suas características, espe-
cificidades e múltiplos aspectos, desde 
a qualidade de vida, cultura e ambien-
te. É nesse âmbito que se desenvolvem 
as ações necessárias à constituição de 
uma oferta diversificada e harmoniosa 
de acordo com as expectativas e neces-
sidades do mercado-alvo (empresas, 
turistas, investidores, entre outros). 
Para isso, deve existir uma orientação 
estratégica que não se limita apenas às 
necessidades individuais e sim, prevê 
uma perspectiva de longo prazo que 
favoreça a comunidade no seu conjun-
to de necessidades. O desafio consiste 
em fortalecer a capacidade das cidades 
na adaptação à evolução do mercado, 
aproveitar as oportunidades e manter 
a vitalidade.

Matriz de Gestão Estratégica 
de Desenvolvimento do 
Município

Matriz formada pelas dimensões de 
Globalização, Sustentabilidade e Go-
vernança, que influenciam o proces-

so de desenvolvimento das cidades e 
devem ser observados na atuação dos 
Agentes de Desenvolvimento.

Medição
Verificação das quantidades das 

obras ou serviços executados em ca-
da etapa contratual.

Medida Provisória  
Instrumento legal, previsto na 

Constituição Federal, de uso exclusi-
vo do Presidente da República e com 
força de Lei. As Medidas Provisórias 
podem ser usadas em casos de relevân-
cia e urgência, devendo ser submeti-
das de imediato ao Congresso Nacio-
nal, e apreciadas no prazo de 60 dias, 
podendo ser prorrogada por igual pe-
ríodo. Se não convertidas em lei nesse 
período, perdem eficácia desde a data 
da sua publicação.

Meta
Resultado quantificado a ser atin-

gido durante a execução do projeto/
atividade, programa e subprograma.

Microempreendedor 
Individual (MEI)

Pessoa que trabalha por conta pró-
pria e que se legaliza como pequeno 
empresário. Para ser um microem-
preendedor individual, é necessário 
faturar no máximo até R$ 60.000,00 
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por ano e não ter participação em ou-
tra empresa, como sócio ou titular. O 
MEI pode ter um empregado contra-
tado que receba o salário mínimo ou 
o piso da categoria. 

O MEI tem como despesas fiscais 
e previdenciárias apenas o pagamento 
mensal de 5% do Salário Mínimo pa-
ra a Previdência Social, acrescido de 
R$ 5,00 (Prestadores de Serviço) para 
o município ou R$ 1,00 (Comércio e 
Indústria) para o estado, por meio de 
guia única mensal emitida no Portal 
do Empreendedor.

Com essas contribuições, o Micro-
empreendedor Individual tem acesso 
a benefícios como auxílio maternida-
de, auxílio doença, aposentadoria, en-
tre outros. 

Microempresa 
Empresa com receita bruta anual 

até 360 mil, conforme a Lei Comple-
mentar nº 139, de 10 de novembro de 
2011, que atualizou os valores de en-
quadramento previstos na Lei Com-
plementar 123/2006.

Modalidade de Licitação
São modalidades de licitação a 

concorrência, a tomada de preços, o 
convite, o concurso, o leilão (Artigo 
22 da Lei 8.666/93) e o pregão (Lei 
10.520/2002).

N
Nota de Crédito (NC) 

Documento para a distribuição de 
crédito orçamentário da Unidade Or-
çamentária (ou Unidade Gestora Or-
çamentária) para suas Unidades de 
Despesa (ou Unidades Gestoras Exe-
cutoras).

Nota de Empenho (NE) 
Registro de eventos vinculados ao 

comprometimento da despesa, na ba-
se do empenho.
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O
Obrigações de Pequeno 
Valor (OPV)

São consideradas de pequeno va-
lor, para os fins do disposto no § 3º do 
artigo 100 da Constituição Federal, as 
obrigações que a Prefeitura, autarquias, 
fundações e universidades estaduais 
devam quitar em decorrência de de-
cisão final, da qual não penda recurso 
ou defesa, inclusive da conta de liqui-
dação, cujo valor seja igual ou inferior 
a 40 (quarenta) salários mínimos, nos 
termos do artigo 87, inciso I, do Ato 
das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, independentemente da natu-
reza do crédito. 

Observatório da Lei Geral
O Observatório da Lei Geral é um 

portal que permite monitorar, avaliar e 
subsidiar a implementação da Lei Ge-
ral das MPE na União, Estados e Mu-
nicípios brasileiros. 

Resultado da parceria entre Sebrae 
e a Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), o Observatório permite 
acompanhar todas as novidades da 
Lei Geral, seus reflexos nos pequenos 
negócios e os avanços da União, esta-

dos e municípios no aprimoramento 
do ambiente econômico para os pe-
quenos negócios.

Operação de Crédito
Levantamento de empréstimo pe-

las entidades da administração públi-
ca, com o objetivo de financiar seus 
projetos e/ou atividades, podendo ser 
interna ou externa.

Orçamento da Seguridade 
Social 

Integra a Lei Orçamentária Anu-
al, e abrange todas as entidades, fun-
dos e fundações de administração di-
reta e indireta, instituídos e mantidos 
pelo Poder público, vinculados à Se-
guridade Social.

Orçamento de Investimento
Integra a Lei Orçamentária Anual e 

refere-se ao orçamento de investimen-
to das empresas em que a União, dire-
ta ou indiretamente, detenha a maio-
ria do capital social com direito a voto.

Orçamento Fiscal 
Integra a Lei Orçamentária Anu-

al e refere-se ao orçamento do Poder 
Público, seus fundos, órgãos e entida-
des da administração direta e indireta.
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Ordem Bancária (OB)
Destina-se ao pagamento de credo-

res e fornecedores, bem como supri-
mento de recursos para fins de adian-
tamento ou cartão de pagamento de 
despesas e para as transferências cons-
titucionais e legais.

Ordem Cronológica de 
Pagamentos

É a obediência à estrita ordem cro-
nológica das datas dos pagamentos 
pelas unidades gestoras. São conside-
radas as diferentes fontes de recursos, 
discriminadas em relações de outras 
despesas correntes e de despesas de 
capital.

Ordenador de Despesa
Autoridade pública de cujos atos 

resultem a emissão de empenho, au-
torização de pagamento, suprimento, 
adiantamento ou dispêndio de recur-
sos públicos ou pelos quais responda.

P
Pagamento

Último estágio da despesa públi-
ca em que a órgão comprador efetiva 
o pagamento à empresa responsável 
pela prestação do serviço ou pelo for-
necimento do bem, recebendo a de-
vida quitação. 

Pagamentos de Sentenças 
Judiciárias 

Despesas em virtude de sentenças 
judiciárias. São pagas exclusivamente 
na ordem cronológica de apresenta-
ção dos precatórios e à conta dos cré-
ditos respectivos. 

Participação Social
Envolvimento ativo da comunida-

de em assuntos que lhe dizem respei-
to. Esse é uma parte essencial do de-
senvolvimento local. É o processo de 
mobilização da sociedade para parti-
cipar ativamente das questões políti-
cas, econômicas e sociais.

Patrimônio Público
Conjunto de bens à disposição da 

coletividade.
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Planejamento
Metodologia de administração que 

consiste, basicamente, em determi-
nar os objetivos a alcançar, as ações a 
serem realizadas, compatibilizando-
-as com os meios disponíveis para sua 
execução.

Plano de Ação
É o instrumento de planejamen-

to de todas as ações necessárias para 
atingir um resultado desejado, consi-
derando as demandas e avaliações das 
pessoas e o cenário em que estão envol-
vidos. Em um Plano de Ação quanto 
maior o envolvimento dos responsá-
veis por sua execução, maior a garantia 
de se atingir os resultados esperados. 
Registros históricos, atas de reuniões, 
pesquisas e relatórios de auditorias, 
entre outros, constituem fontes de in-
formações relevantes, que podem ser 
utilizadas na elaboração de um plano 
de ação consistente.

Plano Diretor
Instrumento básico de planejamen-

to municipal para a implantação da 
política de desenvolvimento urbano, 
norteando a ação dos agentes públi-
cos e privados. Todos os municípios 
brasileiros acima de 20 mil habitan-
tes devem, obrigatoriamente, desen-
volver o seu Plano Diretor. 

Plano Plurianual (PPA)
É o instrumento gerencial de plane-

jamento das ações governamentais de 
caráter estratégico e político, que deve 
evidenciar o programa de trabalho do 
governo manifesto nas políticas, nas 
diretrizes e nas ações para longo pra-
zo e os respectivos objetivos a serem 
alcançados, quantificados fisicamente. 

O PPA abrange as diretrizes, os ob-
jetivos e as metas para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e dos 
programas de duração continuada. A 
vigência do PPA é a partir do segun-
do ano de mandato do chefe do Po-
der Executivo até o primeiro ano do 
mandato subsequente. Atualmente, os 
mandatos são de 4 (quatro) anos, ca-
so haja mudança, os planos também 
terão sua vigência alterada.

Políticas Públicas
São os resultados das interações en-

tre Estado, governo e sociedade. Não é 
considerada toda e qualquer interação, 
apenas àquela que resulta em planos 
de atividades que serão formalizados, 
implementados com o intuito de ge-
rar resultados. 

Políticas públicas são formas do 
Estado atender à sociedade, de forma 
conjunta. São programas, campanhas, 
conceitos criados pelo Estado em par-
ceria com a sociedade para solucionar 
problemas comuns. Essas soluções são 
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discutidas, negociadas a todo momen-
to, desde seu desenho até sua avaliação. 

Portal do Desenvolvimento
O Portal do Desenvolvimento Lo-

cal, fruto da parceria da CNM e o Se-
brae, é uma ferramenta que abriga in-
formações de interesse dos gestores 
municipais e das micro e pequenas 
empresas, além de conter as agendas 
de treinamentos dos parceiros, even-
tos, informações sobre o Prêmio Se-
brae Prefeito Empreendedor, publi-
cações, projetos e muito mais. Neste 
portal está abrigada a Rede Nacional 
de Agentes de Desenvolvimento. É im-
portante que todos os AD se cadas-
trem no portal para estarem atualiza-
dos das notícias.

Pregão 
Modalidade de licitação para a 

aquisição de bens e serviços comuns, 
regida pela Lei 10.520/2002, em que os 
fornecedores primeiro realizam pro-
postas formais e depois entram em 
uma fase competitiva na qual apre-
sentam lances sucessivos inferiores à 
última oferta apresentada.

Pregão Presencial
Modalidade de pregão autoriza-

da pela Lei 10.520/2002, realizado na 
forma presencial, da acordo com o re-

gulamento de cada ente da federação. 
(No caso da União regulamentado pe-
lo Decreto 3.555/2000.) 

Pregão Eletrônico
Modalidade de pregão autorizada 

pela Lei 10.520/2002 que utiliza meios 
da tecnologia da informação para a 
realização das sessões públicas pela 
internet. 

Pregoeiro
Profissional encarregado pela ad-

ministração pública para a condução 
dos pregões e julgamento do vence-
dor da licitação. Deve ser funcionário 
efetivo do órgão promotor da licita-
ção. Tem responsabilidades previstas 
no artigo 3º da Lei 10520/02 e precisa 
ser capacitado em curso de formação 
de pregoeiro. 

O Pregoeiro tem uma responsabi-
lidade social cada vez maior, pois das 
decisões dele dependerá o que a ad-
ministração irá adquirir ou contratar.

Prestação de Contas 
Demonstração formal da correta 

aplicação dos recursos públicos. De-
monstrativo organizado pelo próprio 
agente, entidade ou pessoa designada, 
acompanhado ou não de documentos 
comprobatórios das operações de re-
ceita e despesa, os quais, se aprovados 
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pelo Ordenador de Despesa, integra-
rão a sua tomada de contas; é também 
o levantamento organizado pelo Ser-
viço de Contabilidade das entidades 
da Administração Indireta, inclusi-
ve das Fundações instituídas pelo Po-
der Público.

Processo Orçamentário
Processo contínuo, dinâmico e fle-

xível, através do qual se elabora, apro-
va, executa, controla e avalia os pro-
gramas do setor público nos aspectos 
físicos e financeiro, corresponde, por-
tanto, ao período de tempo em que se 
processam as atividades típicas do or-
çamento público.

São quatro as etapas do processo 
orçamentário: elaboração da propos-
ta orçamentária; discussão e aprova-
ção da Lei do Orçamento; execução 
orçamentária e financeira; e controle.

Produtividade
Relação entre a produção e os fato-

res de produção utilizados. A produ-
ção é definida com os bens e serviços 
produzidos (quantidade de produtos 
produzidos) e os fatores de produção 
são definidos com as pessoas, máqui-
nas, materiais, entre outros. Quanto 
maior for a relação entre a quantidade 
produzida por fatores utilizados maior 
é a produtividade.

A produtividade é muitas vezes 

medida por trabalhador, mas em mui-
tas situações onde os custos com pes-
soas são uma percentagem reduzida 
dos custos totais têm de se considerar 
outros fatores necessários para produ-
zir os resultados pretendidos. O grau 
de produtividade de um agente eco-
nômico (pessoa, empresa, país, etc.) é 
um dos melhores indicadores para a 
medição do nível de eficiência e eficá-
cia do mesmo.

Produto Interno Bruto 
(PIB) per capita

Representa a soma (em valores mo-
netários) de todos os bens e serviços 
finais produzidos num determinado 
território (quer sejam países, estados 
ou cidades), durante um período de-
terminado (mês, trimestre, ano, etc.), 
dividido pela quantidade de habitantes 
deste território. O valor per capita foi o 
primeiro indicador utilizado para ana-
lisar a qualidade de vida em um país. 

Produto Nacional Bruto 
(PNB)

Consiste na soma de todas as rique-
zas produzidas por uma nação em de-
terminado período de tempo em seu 
território ou fora dele. Aqui, o crité-
rio utilizado é a nacionalidade e não a 
territorialidade da produção. Ou seja, 
produtos e serviços de origem brasilei-
ra compõem o seu PNB, mesmo que 
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comercializados em territórios estran-
geiros. Da mesma forma, produção es-
trangeira comercializada em território 
brasileiro não faz parte do PNB brasi-
leiro. Esta é a diferença entre o PNB e 
o PIB (Produto Interno Bruto).

Programa 
Conjunto de planos de longo e mé-

dio prazo que fazem parte de orçamen-
tos plurianuais e anuais, representan-
do os meios e instrumentos de ação, 
organicamente articulados para atin-
gir resultados expressivos nas comuni-
dades. Os programas, geralmente, re-
presentam os produtos finais da ação 
governamental.

Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA)

Programa criado em 2003 pelo Go-
verno Federal, no âmbito do Programa 
Fome Zero, com o objetivo de colabo-
rar com o enfrentamento da fome e da 
pobreza no Brasil e fortalecer a agricul-
tura familiar. Por meio deste Progra-
ma, os alimentos são adquiridos pelo 
governo federal diretamente dos agri-
cultores familiares, assentados da re-
forma agrária, comunidades indígenas 
e demais povos e comunidades tradi-
cionais, para a formação de estoques 
estratégicos e distribuição à popula-
ção em maior vulnerabilidade social. 
Os produtores tem que ser enquadra-

dos no Pronaf (Programa Nacional 
de Fortalecimento da agricultura Fa-
miliar) por meio da DAP (Declaração 
de Aptidão ao Pronaf) e podem reali-
zar a venda dos seus produtos para o 
governo sem necessidade de licitação.

Programa Nacional de 
Alimentação Escolar 
(PNAE)

Implantado em 1955, este progra-
ma prevê o repasse de recursos para a 
alimentação escolar dos alunos da edu-
cação básica de escolas públicas com o 
objetivo de atender suas necessidades 
nutricionais. Este Programa visa con-
tribuir para a melhoria do rendimen-
to escolar dos estudantes, bem como 
promover a formação de hábitos ali-
mentares saudáveis. O repasse é feito 
diretamente aos estados e municípios, 
com base no censo escolar realizado 
no ano anterior ao do atendimento.

Programação de 
Desembolso (PD)

É o documento pelo qual a unidade 
gestora agenda os pagamentos sob sua 
responsabilidade, identificando os fa-
vorecidos e seus domicílios bancários 
além de programar as datas de venci-
mento dos seus compromissos. A PD 
é confeccionada após o empenhamen-
to e a liquidação da despesa.
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Projeto 
Projeto é um empreendimento pla-

nejado que consiste num conjunto de 
atividades inter-relacionadas e coor-
denadas, com o fim de alcançar obje-
tivos específicos dentro dos limites de 
tempo e de orçamentos dados. (Orga-
nização das Nações Unidas.)

Um projeto serve para organizar e 
mobilizar esforços para superar pro-
blemas ou aproveitar potencialidades; 
planejar as ações a serem executadas 
para obter o resultado esperado; e ob-
ter apoio financeiro, visando viabilizar 
a execução das ações planejadas.

Proposta Orçamentária 
Previsão da receita e despesa para 

um exercício, com os respectivos qua-
dros e justificativas. No caso da União, 
materializa o Projeto de Lei Orçamen-
tária encaminhado pelo Poder Execu-
tivo ao Congresso Nacional. No estado 
é encaminhado pelo Poder Executivo 
do estado à Assembleia Legislativa. No 
município é encaminhado pelo Poder 
Executivo do Município à Câmara e 
Vereadores.

R
Receita Federal do Brasil

Órgão responsável pelo processa-
mento e emissão de CPF (Cadastro 
Pessoa Física) e CNPJ (Cadastro Na-
cional Pessoa Jurídica); administração 
dos tributos internos e do comércio ex-
terior, gestão e execução das atividades 
de arrecadação, lançamento, cobrança 
administrativa, fiscalização, pesquisa e 
investigação fiscal e controle da arreca-
dação federal, entre outras atribuições.

No contexto da desburocratização 
do atendimento aos pequenos negó-
cios, é o órgão federal que participa do 
convênio com estados e municípios 
para o funcionamento da REDESIM.

Receita Própria 
Arrecadações pelas entidades pú-

blicas em razão de sua atuação econô-
mica no mercado. Estas receitas são 
aplicadas pelas próprias unidades ge-
radoras.

Receita Vinculada  
Receita arrecadada com destinação 

especifica estabelecida na legislação 
vigente. A receita vinculada é instru-
mento de garantia de recursos à exe-
cução do planejamento, por outro la-
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do, gera maior rigidez na programação 
orçamentária.

Receita Tributária
Total da receita proveniente da ar-

recadação de tributos (ICMS, IPVA, 
ITBI, taxas e outros) de competência 
dos entes federados, deduzidas as res-
tituições e os incentivos fiscais.

Receitas Correntes  
Receitas que se esgotam dentro do 

período anual. Receitas dos impostos 
que, por se extinguirem no decurso da 
execução orçamentária, têm, por isso, 
de ser elaboradas anualmente. Com-
preendem as receitas tributárias, pa-
trimoniais, industriais e outras de na-
tureza semelhante.

Recursos Disponíveis 
Recursos sobre os quais o Poder 

Executivo mantém autonomia no sen-
tido de prover sua alocação em progra-
mas prioritários, em face das decisões 
de política econômica global.

Recurso Hierárquico
Recursos relativos à habilitação ou 

inabilitação de licitante; julgamento de 
propostas; anulação ou revogação da 
licitação. Caso seja julgado proceden-
te, pode gerar indeferimento do pedi-
do de inscrição em registro cadastral, 

rescisão do contrato; aplicação das pe-
nas de advertência, suspensão tempo-
rária ou multa. 

Os recursos relativos à habilitação 
ou inabilitação do licitante, bem co-
mo do julgamento de propostas terão 
efeito suspensivo, ou seja, toda a lici-
tação será paralisada até o julgamen-
to do recurso. No caso de convites, o 
prazo de recursos de habilitação e jul-
gamento de propostas será de 2 dias. 
(Artigo 109 da Lei 8.666/93).

Rede de Agentes de 
Desenvolvimento

É a rede formada a partir da co-
laboração entre o Sebrae e as entida-
des municipalistas, que visa integrar 
os Agentes de Desenvolvimento de 
todo o país. Fazem parte da Rede to-
dos os Agentes em atividade no pa-
ís. A Rede é ativada principalmen-
te através dos encontros regionais e 
nacionais de Agentes de Desenvolvi-
mento e através do Portal do Desen-
volvimento. É possível inscrever-se na 
Rede pelo Portal do Desenvolvimen-
to e pelo Facebook.

O fortalecimento desta Rede é fun-
damental para a evolução da institu-
cionalização e valorização do trabalho 
do Agente de Desenvolvimento.



42 Dicionário do Desenvolvimento Local

Redesim
Rede Nacional para a Simplificação 

do Registro e da Legalização de Em-
presas e Negócios, instituída pela Lei 
nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007. 
Tem como objetivo estabelecer dire-
trizes e procedimentos para a simplifi-
cação, desburocratização e integração 
do processo de registro e legalização 
de empresários e pessoas jurídicas no 
âmbito da União, estados, Distrito Fe-
deral e municípios.

Regime Diferenciado
de Contratação (RDC)

Procedimento especial de licitação 
criado inicialmente para atender as ne-
cessidades dos Jogos Olímpicos e Pa-
raolímpicos de 2016, Copa das Con-
federações da Federação Internacional 
de Futebol  Associado – FIFA 2013 e 
Copa do Mundo FIFA 2014 e obras de 
infraestrutura distantes até 350 km das 
cidades sede dos eventos, mas que vem 
progressivamente incorporando novos 
focos como o Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC e obras e ser-
viços de engenharia do Sistema Úni-
co de Saúde - SUS. 

As licitações por RDC possuem 
orientações especiais que afastam cer-
tos procedimentos previstos na Lei 
8.666/93, porém ratificam a aplicação 

dos benefícios previstos na Lei Com-
plementar 123/2006. 

Regulação Fundiária
A Regularização Fundiária consiste 

no conjunto de medidas jurídicas, ur-
banísticas, ambientais e sociais que vi-
sam à regularização de assentamentos 
irregulares e à titulação de seus ocu-
pantes, de modo a garantir o direito 
social à moradia, o pleno desenvol-
vimento das funções sociais da pro-
priedade urbana e o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 

Regulação Fundiária 
Precária

Situação em que se encontram os 
imóveis em que pessoas detêm a sua 
posse, porém sem registro e escritu-
ra, o que configura a falta de titulari-
dade e ocupação irregular do imóvel.

Registro de Preços
Licitação realizada nas modalida-

des concorrência ou pregão, de modo 
a viabilizar diversas contratações de 
compras, de forma concomitante ou 
sucessiva, pelo período de 1 ano sem 
a necessidade de repetição do proce-
dimento. O resultado final da licitação 
gera uma ata de registro de preços com 
regras específicas e obrigações para o 
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fornecedor honrar os valores apresen-
tados, mas sem a obrigatoriedade da 
administração pública contratar os va-
lores previstos na ata.

Regularidade Fiscal
Comprovação de que a empresa li-

citante está cadastrada e regular com a 
fazenda e com os órgãos tributários da 
União, estados, Distrito Federal e mu-
nicípios, por meio da apresentação de 
certidões relacionadas no edital, para 
fim de habilitação. 

Caso os MEI, ME e EPP tenham a 
certidão vencida, poderão solicitar 2 
dias, prorrogáveis por mais 2 dias, pa-
ra a regularização do documento ven-
cido. (Lei Complementar 123/2006 ar-
tigos 42 e 43).

Regularidade Trabalhista
Prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a justiça do tra-
balho, mediante apresentação de cer-
tidão negativa. 

Renda Média das Famílias
Renda familiar é o somatório da 

renda individual dos moradores do 
mesmo domicílio. Uma das formas 
mais eficazes de medir a evolução do 
desenvolvimento de um município é 
o aumento comparativo da renda mé-

dia das famílias residentes em relação 
á média nacional ou estadual e de ou-
tros municípios com características 
semelhantes.

Repasse 
Montante de recursos que a uni-

dade orçamentária transfere a outro 
órgão, estando associado ao destaque 
orçamentário.

Reserva de Contingência  
Dotação global não especificamen-

te destinada a determinado órgão, uni-
dade orçamentária, programa ou cate-
goria econômica, cujos recursos serão 
utilizados para abertura de créditos 
adicionais.

Resoluções 22 e 24/2010,
do CGSIM

Resoluções do Comitê Gestor da 
REDESIM que dispõem sobre regras 
a serem seguidas quanto às pesquisas 
prévias e à regulamentação da clas-
sificação de risco das atividades em-
presariais, para a concessão do Alva-
rá de Funcionamento Provisório ou 
Definitivo de empresários e de socie-
dades empresárias de qualquer porte, 
atividade econômica ou composição 
societária.
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Resolução CGSIM 29/2012, 
de 29 de novembro de 2012

Resolução do Comitê Gestor da 
REDESIM que recomenda ao Corpo 
de Bombeiros Militares a adoção de 
procedimento diferenciado e favoreci-
do no processo de licenciamento dos 
pequenos negócios.

Restituição
Direito do contribuinte, que pa-

gou tributo indevidamente, a reaver 
o valor pago.

Restos a Pagar
Despesas empenhadas, mas não 

pagas, até 31 de dezembro de cada ano. 

S
Sala do Empreendedor

Espaço que reúne os serviços mu-
nicipais voltados às empresas, tais co-
mo, posto da Junta Comercial para 
facilitar o registro ou alteração do con-
trato social, e integração dos serviços 
com entidades parceiras (ex.: Sebrae, 
associações empresarias, bancos públi-
cos etc.). O empreendedor tem assim 
um local único para informações, des-
pachos, além de poder receber orien-
tação de todas as entidades de apoio, 
com redução da burocracia, maior agi-
lidade, qualidade e transparência dos 
processos administrativos visando a 
promoção do desenvolvimento eco-
nômico do município.

Sebrae
Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-

cro e Pequenas Empresas (Sebrae) é 
uma entidade privada sem fins lucra-
tivos criada em 1972. É um agente de 
capacitação e de promoção do desen-
volvimento, criado para dar apoio aos 
pequenos negócios de todo o país. Tra-
balha para estimular o empreendedo-
rismo e possibilitar a competitividade e 
a sustentabilidade dos empreendimen-
tos de micro e pequeno porte.
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Tem como missão “Promover a 
competitividade e o desenvolvimen-
to sustentável dos pequenos negócios 
e fomentar o empreendedorismo, para 
fortalecer a economia nacional.”

Sistema de Monitoramento 
da Implementação da 
Lei Geral das MPE nos 
municípios brasileiros

Ferramenta desenvolvida pelo Se-
brae, que permite o acompanhamento, 
na internet, do estágio da implemen-
tação da Lei Geral em todos os muni-
cípios brasileiros, tomando por base 
quatro eixos temáticos da Lei: Uso do 
Poder das Compras Governamentais, 
Desburocratização, Empreendedor In-
dividual e Agente de Desenvolvimen-
to. Com base no Indicador de Imple-
mentação da Lei Geral nos Municípios.

As informações inseridas no siste-
ma geram uma nota, enquadrando o 
município em quatro níveis de imple-
mentação da Lei Geral: inicial, básico, 
intermediário e avançado. A partir do 
nível intermediário o município é re-
conhecido como tendo implementa-
do a Lei Geral das MPE.

O site do Sistema de Monitoramen-
to da Implementação da Lei Geral é 
www.app.pr.sebrae.com.br/leigeral-
nacional.

Sistema Integrado de 
Administração Financeira do 
Governo Federal (SIAFI)

Modalidade de acompanhamento 
das atividades relacionadas com a ad-
ministração financeira dos recursos da 
União, que centraliza ou uniformiza o 
processamento da execução orçamen-
tária, recorrendo a técnicas de elabo-
ração eletrônica de dados, com o en-
volvimento das unidades executoras e 
setoriais, sob a supervisão do Tesouro 
Nacional e resultando na integração 
dos procedimentos concernentes, es-
sencialmente, à programação financei-
ra, à contabilidade e à administração 
orçamentária.

Sociedade de Economia 
Mista

Entidade dotada de personalida-
de jurídica de direito privado, criada 
por lei para o exercício de atividade 
econômica, sob a forma de socieda-
de anônima, cujas ações com direito 
a voto pertençam em sua maioria ao 
Poder Público. 

Sustentabilidade
Sustentabilidade é um termo usado 

para definir ações e atividades huma-
nas que visam suprir as necessidades 
atuais dos seres humanos, sem com-
prometer o futuro das próximas gera-



46 Dicionário do Desenvolvimento Local

ções. Ou seja, a sustentabilidade está 
diretamente relacionada ao desenvol-
vimento econômico e material sem 
agredir o meio ambiente, usando os 
recursos naturais de forma inteligente 
para que eles se mantenham no futuro.

Ações relacionadas à sustentabi-
lidade:

• Exploração dos recursos vege-
tais de florestas e matas de for-
ma controlada, garantindo o re-
plantio sempre que necessário;

• Preservação total de áreas verdes 
não destinadas à exploração eco-
nômica;

• Ações que visem o incentivo a 
produção e consumo de alimen-
tos orgânicos;

• Exploração dos recursos mine-
rais (petróleo, carvão, minérios) 
de forma controlada, racionali-
zada e com planejamento;

• Uso de fontes de energia limpas e 
renováveis (eólica, geotérmica e 
hidráulica) para diminuir o con-
sumo de combustíveis fósseis;

• Criação de atitudes pessoais e 
empresarias voltadas para a re-
ciclagem de resíduos sólidos;

• Desenvolvimento da gestão sus-
tentável nas empresas para di-
minuir o desperdício de maté-
ria-prima e desenvolvimento de 

produtos com baixo consumo de 
energia;

• Atitudes voltadas para o consu-
mo controlado de água, evitan-
do ao máximo o desperdício;

• Adoção de medidas que visem 
a não poluição dos recursos hí-
dricos, assim como a despolui-
ção daqueles que se encontram 
poluídos ou contaminados.

Suplementação 
Aumento de recursos por crédito 

adicional, para reforçar as dotações 
que já constam na lei orçamentária.
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T
Tarifa 

Valores cobrados pela prestação de 
serviços.

Taxa 
Espécie de tributo cobrado em ra-

zão do exercício do Poder de Polícia 
ou pela utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos específicos e di-
visíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos à sua disposição.

Termo Aditivo  
Instrumento elaborado com a fi-

nalidade de alterar itens de contratos, 
convênios ou acordos firmados pela 
administração pública.

Território
Porção de espaço geográfico deli-

mitado por um interesse ou fenôme-
no em comum. No Brasil, o território 
mais comum e frequente é o municí-
pio. Mas quando se fala em “desen-
volvimento territorial”, podemos es-
tar tratando de um bairro, conjunto 
de municípios, ou região de influên-
cia de um empreendimento.

Territórios da Cidadania
Programa do Governo Federal 

criado em 2008, que tem como ob-
jetivos principais a promoção do de-
senvolvimento econômico e a uni-
versalização de programas básicos de 
cidadania por meio de uma estratégia 
de desenvolvimento territorial susten-
tável. As ações contempladas são as re-
lacionadas ao desenvolvimento social, 
à organização sustentável da produção, 
saúde, saneamento básico, educação, 
infraestrutura, cultura, entre outras.

Foram delimitados 120 Territórios 
da Cidadania, que contemplam os mu-
nicípios com piores indicadores eco-
nômicos e sociais.

Tipos de Licitação
São os critérios de julgamento das 

propostas. Podem ser: menor preço, 
melhor técnica, técnica e preço e maior 
lance ou oferta.

Tipo de Licitação não deve ser con-
fundido com modalidade de licitação. 
Os tipos são aplicáveis a todas as mo-
dalidades de licitação, exceto o con-
curso, em que há regras próprias pa-
ra a seleção. 
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Tomada de Contas  
A Tomada de Contas é um pro-

cesso devidamente formalizado, com 
rito próprio que visa à apuração de 
responsabilidade por ocorrência de 
dano à administração pública fede-
ral e à obtenção do respectivo ressar-
cimento (art. 3o da Instrução Norma-
tiva TCU 56/2007).

Tomada de Preços 
Tomada de preços é a modalidade 

de licitação entre empresas devida-
mente cadastradas ou que atendem a 
todas as condições exigidas para ca-
dastramento até o terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 
(Previsto no § 2o do artigo 22 da lei 
8.666/93.)

Tributo  
Receita instituída pela União, es-

tados, Distrito Federal e municípios, 
compreendendo os impostos, as taxas 
e contribuições de melhoria, nos ter-
mos da Constituição e das leis vigen-
tes em matéria financeira, aos quais são 
aplicadas as normas gerais de legisla-
ção tributária e os princípios da legali-
dade, irretroatividade e anterioridade.

U
Universalidade do 
Orçamento

Princípio segundo o qual a lei or-
çamentária deve compreender todas 
as receitas e todas as despesas pelos 
seus totais.

Universidade Corporativa do 
Sebrae

Instituição de ensino técnico vin-
culada ao Sebrae. Seu principal obje-
tivo é promover ambiente de apren-
dizagem para o desenvolvimento de 
competências dos colaboradores in-
ternos e externos, contribuindo para 
o alcance dos resultados junto aos Pe-
quenos Negócios. Os Agentes de De-
senvolvimento têm acesso à Universi-
dade Corporativa do Sebrae e podem 
fazer uma série de cursos à distância 
gratuitos. É preciso apenas se inscre-
ver pelo Portal do Desenvolvimento.

Uso do Poder de Compra
Fator indutor do desenvolvimen-

to econômico, por meio do direcio-
namento das compras públicas para 
pequenos negócios locais e regionais.  
A utilização do poder das compras 
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governamentais pode potencializar a 
economia da região, incentivando a 
capacitação tecnológica e a competi-
tividade industrial. A demanda cria-
da por este novo mercado para os pe-
quenos negócios tende a estimular as 
empresas locais a melhorarem a qua-
lidade de seus bens, serviços e obras e, 
ainda, pode incentivar a formação de 
parcerias e arranjos produtivos, além 
de trazer benefícios diretos, como a 
oportunidade de emprego e renda e a 
melhora da infraestrutura e dos ser-
viços básicos.

V
Valor empenhado 

Valores de créditos orçamentários 
que se encontram comprometidos no 
estágio de empenho, ou seja, que já fo-
ram autorizados para gasto.

Valor liquidado
Valores de créditos orçamentários 

que se encontram comprometidos no 
estágio de liquidação, ou seja, que já se 
encontram prontos para pagamento.

Verba
Termo popular para designar os 

valores disponíveis na Administração 
Pública para a implementação de ações 
governamentais.

Vigilância Sanitária
Vigilância Sanitária é a parcela do 

poder de polícia do Estado destinado 
à defesa da saúde pública, que tem co-
mo principal finalidade impedir que a 
saúde humana seja exposta a riscos ou, 
em última instância, combater as cau-
sas dos efeitos nocivos que lhe forem 
gerados, em razão de alguma distor-
ção sanitária, na produção e na circu-
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lação de bens, ou na prestação de ser-
viços de interesse à saúde.

Vistoria prévia
Visita do fiscal da Prefeitura Muni-

cipal que tem como finalidade a apro-
vação ou não do local de funciona-
mento da empresa. Para tanto, verifica 
se as atividades a serem desenvolvi-
das podem funcionar na área (bair-
ro, rua, avenida) onde a empresa se-
rá instalada.



51Dicionário do Desenvolvimento Local

Associação Brasileira de Orçamento 
Público (1992). Glossário de Termos 
Orçamentários e Afins. Revista ABOP. 
13 (2)

BRASIL_ LEIS, DECRETOS, POR-
TAIRAS E INSTRUÇÕES NORMA-
TIVAS, disponíveis em http://www.
comprasnet.gov.br e em http://www4.
planalto.gov.br/legislacao

CARVALHO, André. O jeito empreen-
dedor de governar. 2a ed. Belo Horizon-
te: Armazém de Ideias, 2007.

CENEVIVA, Ricardo. Accountabili-
ty: novos fatos e novos argumentos – 
uma revisão da literatura recente. In: 
ENCONTRO DE ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA E GOVERNANÇA 
DA ANPAD, 2006, São Paulo. Anais... 
São Paulo: Anpad, 2006.

CENTURY OF THE CITY: NO TI-
ME TO LOSE. The Rockefeller Fou-
ndation, 2008.

DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. 
Políticas Públicas: princípios, propó-
sitos e processos. São Paulo: Editora 
Atlas, 2012.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Di-
reito Administrativo. 26a edição.

FERNANDES, Jorge Luis Jacoby – Lei 
8.666/93 – Licitações, Contratos e Ou-
tras Normas Pertinentes. 14a edição, 
fórum. 

FERNANDES, Jorge Luís Jacoby – Sis-
tema de Registro de Preços e Pregão Pre-
sencial e Eletrônico. 4a edição, fórum.
FURTADO, Celso. A Fantasia Des-
feita. 2a ed. Editora Paz e Terra, 1989.

GLAESER, Edward L. Os centros urba-
nos: a maior invenção da humanidade: 
como as cidades nos tornam mais ricos, 
inteligentes, saudáveis e felizes. Editora 
Elsevier, 2011.

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 
MONITOR – GEM. Global Report, 
2012.

Glossário da Câmara dos Deputados – 
http://www2.camara.gov.br/glossario/

Glossário do Tesouro Nacional:  
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
servicos/glossario/glossario_a.asp

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



52 Dicionário do Desenvolvimento Local

GRAU, Nuria Cunill. Repensando o 
público através da sociedade: novas for-
mas de gestão pública e representação 
social. Rio de Janeiro: Editora Revan, 
Brasília DF, ENAP, 1998.

HAUGHTON, Graham e HUNTER, 
Colin. Sustainable Cities. Routledge, 
2003.

HISRICH, Robert D. e AL-DABBA-
GH, Amr. Governpreneurship: esta-
blishing a thriving entrepreneurial 
spirit in government. Edward Elgar 
Publishing Limited, 2013.

Homepage do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, disponí-
vel em http://www.planejamento.gov.
br. Acesso em 29 de abril de 2013. 

IBAM – Instituto Brasileiro de Ad-
ministração Municipal – www.ibam.
org.br

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários 
às Leis de Licitações e contratos admi-
nistrativos. 15a edição, dialética, 2012.

KASARDA, John D. e LINDSAY, Greg. 
Aerotrópole: o modo como viveremos no 
futuro. Editora DVS, 2012.

KOTKIN, Joel. A cidade: uma história 
global. Editora Objetiva, 2012.

MANUAL DE DESENVOLVIMEN-
TO DOS MUNICÍPIOS. 2a ed. Brasí-
lia: Confederação Nacional dos Muni-
cípios (CNM) / Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae). 2012.

ORGANISATION FOR ECONOMIC 
CO-OPERATION AND DEVELO-
PMENT (OECD). Global Knowled-
ge Flows and Economic Development. 
2004.

ORGANISATION FOR ECONOMIC 
CO-OPERATION AND DEVELOP-
MENT (OECD). New Forms of Gover-
nance for Economic Development. 2004.

ORGANISATION FOR ECONOMIC 
CO-OPERATION AND DEVELOP-
MENT (OECD). Private Finance and 
Economic Development: City and Re-
gional Investment. 2003.

PIKE, Andy; RODRIGUEZ-POSE, 
Andrew; e TOMANEY, John. Local 
and Regional Development. Routled-
ge, 2006.

PINE, B. Joseph II e GILMORE, Ja-
mes H. The Experience Economy: work 
is theatre and every business a stage: 
goods and services are no longer enough. 
Harvard Business School Press, 1999.



53Dicionário do Desenvolvimento Local

Relatório Brundtland, disponível em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Relat%-
C3%B3rio_Brundtland/>. Acesso em 
2 de maio de 2013.

ROCHA, Nilton Almeida; SILVA, 
Cláudio Nascimento; GONÇALVES, 
Marcos Flávio R.; RODRIGUES, Al-
cides Redondo. Roteiros de providên-
cias e ideias para o prefeito eleito. Rio 
de Janeiro: IBAM, 2004.

SACHS, Jeffrey D. Common Wealth: 
economics for a crowded planet. Pen-
guin Books, 2008.

SACHS, Jeffrey D. The End of Pover-
ty: economic possibilities for our time. 
Penguin Books, 2005.

SANTANA, Jair Eduardo. Pregão Pre-
sencial e Eletrônico. 3a edição, Fórum.

SEBRAE, Diretrizes Estratégicas Imple-
mentação da Lei Geral nos Municípios, 
Brasília, vesrão 2.0, 2012.

SEBRAE-MG. Manual de desburo-
cratização e desregulamentação: como 
tornar burocracias ineficientes em efi-
cientes e com isso facilitar o desenvol-
vimento da atividade empreendedora 
em seu município. 2008. 

SEBRAE. Diretrizes Estratégicas Imple-
mentação da Lei Geral nos Municípios, 
Brasília, versão 2.0, 2012.

UN SIÈCLE D´ÉCONOMIE 1900-
2000. Diffusion Calmann-Lévy. Les 
Echos, 1998.



54 Dicionário do Desenvolvimento Local

LEIS

Lei No 8.666, de 21 de Junho de 
1993
Do que trata: Licitações e Contratos. 

Lei No 10.520, de 17 de Julho de 
2002
Do que trata: Pregão.

Lei Complementar No 123, de 
14 de dezembro de 2006
Do que trata: Estatuto das Micro e 
Pequenas Empresas.

Lei No 11.947, de 16 de Junho 
de 2009
Do que trata: Alimentação Escolar 
(Compra Exclusiva com 30% dos Re-
cursos do FNDE destinados à Agri-
cultura Familiar).

Lei No 12.232, de 29 de Abril de 
2010
Do que trata: Contratação de Agên-
cias de Publicidade.

Lei No 12.349, de 15 de 
dezembro de 2010
Do que trata: Sustentabilidade, Mar-
gem de Preferência e outras Alterações.

Lei No 12.462, de 5 de Agosto 
de 2011
Do que trata: RDC – Regime Diferen-
ciado de Contratação.

DECRETOS, RESOLUÇÕES E 
INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Decreto No 3.555, de 8 de 
Agosto de 2000
Do que trata: Pregão Presencial.

Decreto No 3.931, de 19 de 
Setembro de 2001
Do que trata: Registro de Preços.

Portaria 306, de 13 de 
Dezembro de 2001
Do que trata: Dispença de Licitação 
por Limite de Valor.

Decreto No 4.485, de 25 de 
Novembro de 2002
Do que trata: Cadastramento no Sicaf. 

Decreto No 5.450, de 31 de Maio 
de 2005
Do que trata: Pregão Eletrônico.

Decreto No 5.504, de 5 de 
Agosto de 2005
Do que trata: Obrigatoriedade de Pre-
gão Eletrônico para as Transferências 
Voluntárias da União.



55Dicionário do Desenvolvimento Local

Decreto No 6.204, de 5 de 
Setembro de 2007
Do que trata: Aplicação dos Benefícios 
para as Micro e Pequenas Empresas.

Decreto No 7.471, de 12 de Maio 
de 2010
Do que trata: Contratação de Serviços 
de Informática e Automação.

Decreto No 7.546, de 2 de 
Agosto de 2011
Do que trata: Margem de Preferência 
para Produtos Manufaturados e Ser-
viços Nacionais.

Decreto No 7.581, de 11 de 
Outubro de 2011
Do que trata: RDC – Regime Dife-
renciado de Contratação.

Decreto No 7.713, de 3 de Abril 
de 2012
Do que trata: Margem de Preferên-
cia a Produtos Nacionais para Pro-
mover o desenvolvimento Nacional 
Sustentável.
Decreto No 7.746, de 5 de 
Junho de 2012
Do que trata: Promoção do desen-
volvimento Nacional Sustentável por 
meio das Contratações Públicas.

Decreto No 7.756, de 14 de 
Junho de 2012
Do que trata: Margem de Preferência 
para Confecções, Calçados e Artefa-

tos para Promover o Desenvolvimen-
to Nacional Sustentável.

Decreto No 7.767, de 27 de 
Junho 2012
Do que trata: Margem de Preferência 
a Medicamentos para Promover o de-
senvolvimento Nacional Sustentável.

Instrução Normativa No 2, de 30 
de Abril de 2008
Do que trata: Contratação de Servi-
ços Continuados ou Não.

Instrução Normativa No 1, de 19 
de Janeiro de 2010
Do que trata: Critérios de Sustenta-
bilildade para a Contratação.

Instrução Normativa No 2, de 11 
de Outubro de 2010
Do que trata: Sistema de Cadastramen-
to Unificado de Fornecedores – Sicaf

Resolução/CD/Fnde No 38, de 
16 de Julho de 2009
Do que trata: Alimentação Escolar e 
30% Mínimo de Subcontratação da 
Agricultura Familiar com os Recur-
sos Oriundos do FNDE.

Resolução/CD/Fnde No 26, de 
17 de Junho de 2013
Do que trata: Alimentação Escolar 
com os Recursos do PNAE e atualiza a 
Resolução 38 de 16 de Julho de 2009. 



56 Dicionário do Desenvolvimento Local

Dicionário do Desenvolvimento Local ...................... 6
Dicionário do Desenvolvimento Local ...................... 7
Dicionário do Desenvolvimento Local ...................... 8
Abertura de Crédito Adicional   ................................ 9
Accountability ........................................................... 9
Administração Pública.............................................. 9
Administração Pública Direta  ................................10
Administração Pública Indireta  .............................10
Administrador Público ............................................10
Agente de Desenvolvimento ..................................10
Alterações Orçamentárias ..................................... 10
Alvará de Funcionamento ......................................10
Anterioridade Tributária  .........................................11
Anualidade do Orçamento .....................................11
Anvisa .....................................................................11
Arrecadação ...........................................................11
Assistencialismo .....................................................11
Atividade empresarial de baixo risco .....................11
Atividade empresarial informal .............................. 11
Atores do Desenvolvimento ...................................11
Aumento Vegetativo da Receita .............................12
Autarquia ................................................................12
Auto de infração .....................................................12
Autorização (orçamento) ........................................12
Base de Cálculo .....................................................12
Bitributação ............................................................12
Burocracia ..............................................................12
Cadastro de Fornecedores ....................................13
Cadastro Sincronizado ...........................................13
Carga Tributária ......................................................13
Carta Convite .........................................................13
Casos de Sucesso  ................................................13
Certidão negativa de dívidas fiscais ...................... 13
Certidão positiva de débitos...................................13
Chat do Portal de Desenvolvimento ......................13
Ciclo Orçamentário ................................................14
Classificação Orçamentária ...................................14
Cobertura Orçamentária  ....................................... 14
Código de Posturas ................................................14
Comissão de Licitação ...........................................14
Comitê Gestor Municipal das MPE ........................14
Comitê Gestor da Redesim (CGSIM)   ..................15
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) ........15

Competência Tributária  .........................................15
Concorrência ..........................................................15
Concurso ................................................................16
Confederação Nacional de Municípios (CNM) ......16
Contribuições  ........................................................16
Contribuições Previdenciárias  ..............................16
Convite ...................................................................16
Crédito Orçamentário .............................................16
Decreto ...................................................................17
Desburocratização .................................................17
Desenvolvimento Econômico Territorial (DET) ......17
Desenvolvimento Sustentável  ...............................17
Despesa Empenhada ............................................17
Despesa Pública ....................................................17
Despesas Correntes ou de Custeio .......................18
Despesas com Pessoal .........................................18
Despesas de Capital ..............................................18
Despesas de Exercícios Anteriores .......................18
Dispensa de Licitação ............................................18
Dívida Ativa ............................................................18
Dívida Pública  .......................................................19
Documento de Arrecadação Fiscal (DARF) ..........19
Dotação  .................................................................19
Edital ......................................................................19
Efeito Apropriação ..................................................19
Empate Ficto ou Fictício ........................................20
Empenho da Despesa  ..........................................20
Empreendedorismo no Governo ...........................20
Empregabilidade ....................................................20
Empresa Âncora ....................................................20
Empresa de Pequeno Porte ...................................21
Empresa Pública ....................................................21
Entes Federados ....................................................21
Entidades Empresariais .........................................21
Estágios da Despesa .............................................21
Estágios da Receita ...............................................21
Estimativa da Receita ............................................21
Estratégia de Cidade  ............................................22
Evidências de Implementação da Lei Geral
das MPE .................................................................22
Evidências de Regulamentação ............................22
Evidências de Operacionalização ..........................22
Evidências de Esforço............................................22

ÍNDICE REMISSIVO



57Dicionário do Desenvolvimento Local

Evidências de Resultado .......................................23
Execução Orçamentária da Despesa ....................23
Exercício Financeiro ...............................................23
Fazenda Pública .....................................................23
Fonte de Recursos .................................................23
Fórum do Portal do Desenvolvimento ...................23
Funcionário ou Servidor Público ............................23
Fundação Pública ..................................................24
Fundo .....................................................................24
Fundo de Participação dos Municípios – FPM ......24
Gastos com Investimentos .....................................25
Gestor .....................................................................25
Gestor Público Municipal .......................................25
Globalização ..........................................................25
Governança Pública ...............................................25
Habilitação..............................................................26
Homologação .........................................................26
Implementação da Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa  ................................................26
Impostos .................................................................26
Impostos Diretos  ...................................................27
Impostos Indiretos  .................................................27
Impugnação de Edital ............................................27
Incentivo Fiscal ......................................................27
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ...........27
Indicador da Implementação da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa ....................................28
Inexigibilidade de Licitação ....................................28
Instrumento Convocatório ......................................29
Investimentos .........................................................29
Isenção  ..................................................................29
Junta Comercial .....................................................29
Lei ...........................................................................30
Lei 11.598, de 3/12/2007 .......................................30
Lei Complementar 123/2006 .................................30
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) .................30
Lei de Uso e Ocupação do Solo ............................30
Lei Orçamentária Anual (LOA) ..............................30
Leilão ......................................................................31
Licitação .................................................................31
Licitante ..................................................................31
Marketing de Cidades ............................................32
Matriz de Gestão Estratégica de Desenvolvimento
do Município ...........................................................32
Medição ..................................................................32
Medida Provisória  .................................................32
Meta .......................................................................32
Microempreendedor Individual (MEI) ....................32
Microempresa  .......................................................33
Modalidade de Licitação ........................................33

Nota de Crédito (NC) .............................................33
Nota de Empenho (NE)..........................................33
Obrigações de Pequeno Valor (OPV) ....................34
Observatório da Lei Geral ......................................34
Operação de Crédito ..............................................34
Orçamento da Seguridade Social ..........................34
Orçamento de Investimento ...................................34
Orçamento Fiscal ...................................................34
Ordem Bancária (OB) ............................................35
Ordem Cronológica de Pagamentos .....................35
Ordenador de Despesa..........................................35
Pagamento .............................................................35
Pagamentos de Sentenças Judiciárias ..................35
Participação Social.................................................35
Patrimônio Público .................................................35
Planejamento .........................................................36
Plano de Ação ........................................................36
Plano Diretor ..........................................................36
Plano Plurianual (PPA) ...........................................36
Políticas Públicas ...................................................36
Portal do Desenvolvimento ....................................37
Pregão  ...................................................................37
Pregão Presencial ..................................................37
Pregão Eletrônico...................................................37
Pregoeiro ................................................................37
Prestação de Contas .............................................37
Processo Orçamentário .........................................38
Produtividade .........................................................38
Produto Interno Bruto (PIB) per Capita .................38
Produto Nacional Bruto (PNB) ...............................38
Programa ...............................................................39
Programa de Aquisição ..........................................39
de Alimentos (PAA) ................................................39
Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) ...................................................................39
Programação de Desembolso (PD) .......................39
Projeto  ...................................................................40
Proposta Orçamentária ..........................................40
Receita Federal do Brasil .......................................40
Receita Própria ......................................................40
Receita Vinculada  .................................................40
Receita Tributária ...................................................41
Receitas Correntes  ...............................................41
Recursos Disponíveis ............................................41
Recurso Hierárquico ..............................................41
Rede de Agentes de Desenvolvimento .................41
Redesim .................................................................42
Regime Diferenciado de Contratação (RDC) ........42
Regulação Fundiária ..............................................42
Regulação Fundiária Precária ...............................42



58 Dicionário do Desenvolvimento Local

Registro de Preços .................................................42
Regularidade Fiscal ................................................43
Regularidade Trabalhista ........................................43
Renda Média das Famílias .....................................43
Repasse  .................................................................43
Reserva de Contingência .......................................43
Resoluções 22 e 24/2010, do CGSIM ....................43
Resolução CGSIM 29/2012, de 29 de novembro
de 2012 ...................................................................44
Restituição...............................................................44
Restos a Pagar........................................................44
Sala do Empreendedor ...........................................44
Sebrae .....................................................................44
Sistema de Monitoramento da Implementação da
Lei Geral das MPE nos municípios brasileiros .......45
Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal (SIAFI) ....................................45
Sociedade de Economia Mista ...............................45
Sustentabilidade ......................................................45
Suplementação  ......................................................46
Tarifa  .......................................................................47
Taxa  ........................................................................47
Termo Aditivo  .........................................................47
Território ..................................................................47
Territórios da Cidadania ..........................................47
Tipos de Licitação ...................................................47
Tomada de Contas  .................................................48
Tomada de Preços  .................................................48
Tributo  .....................................................................48
Universalidade do Orçamento ................................48
Universidade Corporativa do Sebrae ......................48
Uso do Poder de Compra .......................................48
Valor empenhado  ...................................................49
Valor liquidado .........................................................49
Verba .......................................................................49
Vigilância Sanitária..................................................49
Vistoria prévia..........................................................50
Lei No 8.666, de 21 de Junho de 1993 ...................54
Lei No 10.520, de 17 de Julho de 2002...................54
Lei Complementar No 123, de 14 de dezembro
de 2006 ...................................................................54
Lei No 11.947, de 16 de Junho de 2009 .................54
Lei No 12.232, de 29 de Abril de 2010 ....................54
Lei No 12.349, de 15 de dezembro de 2010 ...........54
Lei No 12.462, de 5 de Agosto de 2011 ..................54
decretos, Resoluções e Instruções Normativas .....54
Decreto No 3.555, de 8 de Agosto de 2000 ............54
Decreto No 3.931, de 19 de Setembro de 2001 .....54
Portaria 306, de 13 de Dezembro de 2001 ............54

Decreto No 4.485, de 25 de Novembro de 2002.....54
Decreto No 5.450, de 31 de Maio de 2005 .............54
Decreto No 5.504, de 5 de Agosto de 2005 ............54
Decreto No 6.204, de 5 de Setembro de 2007 .......55
Decreto No 7.471, de 12 de Maio de 2010 .............55
Decreto No 7.546, de 2 de Agosto de 2011 ............55
Decreto No 7.581, de 11 de Outubro de 2011 ........55
Decreto No 7.713, de 3 de Abril de 2012 ................55
Decreto No 7.746, de 5 de Junho de 2012 .............55
Decreto No 7.756, de 14 de Junho de 2012 ...........55
Decreto No 7.767, de 27 de Junho 2012 ................55
Instrução Normativa No 2, de 30 de Abril de 2008 ...55
Instrução Normativa No 1, de 19 de Janeiro
de 2010 ...................................................................55
Instrução Normativa No 2, de 11 de Outubro
de 2010 ...................................................................55
Resolução/CD/Fnde No 38, de 16 de Julho
de 2009 ...................................................................55
Resolução/CD/Fnde No 26, de 17 de Junho
de 2013 ...................................................................55






