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Apesar da Lei de Responsabilidade Fiscal não ter a finalidade
de regular matéria eleitoral, ela traz em seu texto regras que
limitam específicas condutas dos agentes públicos, em ano de
Eleições.
Essas regras visam manter o equilíbrio fiscal e não permitem o
aumento de despesas ou dívidas para o exercício seguinte.
Objetiva, com isso, afastar a possibilidade de se inviabilizar as
ações do futuro gestor, com o engessamento financeiro da
administração seguinte, sem o devido aumento de receita.

Objetivo da LRF

Art. 1º, § 1º:
A responsabilidade
na gestão
fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas
públicas, (...)

REGRAS ESPECÍFICAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO
Preocupações de quem está saindo:
• Estar com as prestações de contas regulares perante os
órgãos de controle.
• Entregar o município organizado, sem dívidas, sem obras
inacabadas ou serviços em atraso.
• (...)
Preocupações de quem irá assumir:
• Assumir um município com dívidas sem disponibilidades
de caixa.
• Folha de pagamento comprometendo os limites legais.
• Equipe técnica inexperiente.
• (...)

AS PRINCIPAIS RESTRIÇÕES IMPOSTAS NA LEI
COMPLEMENTAR Nº 101/2000, NO ÚLTIMO ANO DO
MANDATO DO GESTOR ESTADUAL, DIZEM RESPEITO
AOS SEGUINTES TEMAS:
 CONTROLE

DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL;

 RECONDUÇÃO

DA DÍVIDA CONSOLIDADA AOS

LIMITES;
 OPERAÇÕES

DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA;

 RESTOS

A PAGAR.

CONTROLE DE GASTOS COM PESSOAL


O limite legal para comprometimento dos gastos
com pessoal nos municípios, em cada período de
apuração, não poderá exceder o percentual de
60% da receita corrente líquida (RCL), sendo 54%
para o Poder Executivo e 6% para o Poder
Legislativo.

Limite de alerta:
Caso a despesa total com pessoal atinja 90% do limite máximo
legal atribuído a cada poder, o TCE-ES emitirá parecer de alerta.
Limite prudencial:
Considerando o princípio da gestão fiscal responsável, a LRF
estabeleceu um limite intermediário para a despesa com pessoal
(limite prudencial), que equivale a 95% do limite máximo legal do
poder.

CONTROLE DE GASTOS COM PESSOAL

REGRAS ESPECÍFICAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO

Vedado o aumento de gastos com pessoal nos
últimos 180 dias do mandato:
 Contratações,
vantagens, etc.

nomeações,

atribuição

de

Se ocorrer, o ato será considerado nulo de pleno
direito.
Obs.: não alcança os aumentos originários de
vantagens pessoais garantidas por força de
dispositivo
constitucional
(Ex.:
anuênios,
quinquênios, etc.)

CONTROLE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL:
Verifica-se que não pode haver aumento de despesa com pessoal
nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao término do mandato,
sob pena de nulidade. Mas, a ideia do legislador é não
comprometer o orçamento subsequente ao ano eleitoral, ou
mesmo ultrapassar o limite de gastos com pessoal, salvo se
houver diminuição da despesa com pessoal, quando, aí sim, é
permitido, em caráter compensatório, a manutenção do patamar
de gastos no patamar permitido.
“Art. 21. (...) Parágrafo único – Também é nulo de pleno direito o ato de que
resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta
dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão
referido no art.20”.

REGRA GERAL
CONTROLE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Se for apurado, quando da avaliação quadrimestral,
que a despesa total com pessoal ultrapassou os
limites definidos na LRF, o percentual excedente
deverá ser eliminado nos dois quadrimestres
subsequentes, conforme dispõe o art. 23 da LRF,
sendo que pelo menos 1/3 deste excedente deverá
ser elidido já no primeiro quadrimestre, mediante a
adoção, entre outras, das providências especificadas
no art. 169, § § 3º e 4º, da CF/88.

CONTROLE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL
Restrições no caso de o ente ultrapassar o limite prudencial (vedações ao
poder que houver incorrido):
a.
concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
b.
criação de cargo, emprego ou função;
c.
alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
d.
provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria
ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e
segurança;
e.
contratação de hora extra, salvo nas situações previstas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

REGRAS ESPECÍFICAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO

Se ultrapassado o limite máximo de gastos com
pessoal no 1º quadrimestre do último ano do
mandato – restrições aplicadas imediatamente:

 Receber transferências voluntárias.
 Obter
garantias
(diretas/indiretas).

de

 Contratar operações de crédito.

outro

ente

CONTROLE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL
A regra do parágrafo único do art. 21 da LRF pretende
coibir a prática de atos de favorecimento relacionados
com a despesa de pessoal, mediante contratações,
nomeações, atribuição de vantagens, entre outros, em
final de mandato, no sentido de evitar:
1.
2.

3.

o crescimento das despesas com pessoal.
o comprometimento dos orçamentos futuros.
a inviabilização das novas gestões.

CONTROLE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL: ART. 66






Despesas com pessoal em fim de mandato (e na
recessão) - 08/05/2016
Selene Peres Peres Nunes
Quais são os prazos para cumprir os limites da LRF
no fim de mandato se houver recessão? Como
interpretar os art. 23 e 66 da LRF conjuntamente?
Na LRF, há três níveis de regras para limites da
despesa com pessoal:

CONTROLE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL: ART. 66














1. Regras gerais, expressas no art. 23, §§ 1º a 3º e estabelece o prazo
de 2 quadrimestres para ajuste, bem como as restrições institucionais
que devem ser aplicadas caso a recondução não ocorra nesse prazo e
enquanto perdurar o desajuste (suspensão de transferências
voluntárias, operações de crédito e garantias):
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os
limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual
excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço
no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da
Constituição.
§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado
tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles
atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos
vencimentos à nova carga horária. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente
não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida
mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.”

CONTROLE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL: ART. 66


2. regras mais duras para fim de mandato (ciclo político),
estabelecidas no art. 23, § 4º, que determina a aplicação
imediata das restrições institucionais (suspensão de
transferências voluntárias, operações de crédito e garantias)
sem que se aguarde o prazo de 2 quadrimestres para ajuste:




“§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a
despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro
quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder
ou órgão referidos no art. 20.”

CONTROLE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL: ART. 66












3. flexibilidade em casos especiais como crescimento econômico
negativo ou inferior a 1% (ciclo econômico), estado de defesa, de sítio
ou calamidade pública e mudanças drásticas na política monetária e
cambial.
Esta terceira hipótese para limites das despesas com pessoal, foi
estatuída pelo art. 66, §§ 1º a 3º e prevê a duplicação de prazos:
“Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real
baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou
superior a quatro trimestres.
§ 1º Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto
inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 2º A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos
PIB nacional, estadual e regional.
§ 3º Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22.”

CONTROLE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL: ART. 66




A questão que se coloca é: como conciliar a confluência dos casos 2 e
3, sendo ao mesmo tempo mais rigoroso (por estar em final de
mandato) e mais flexível (por estar na recessão)?
Somos da opinião de que não só é possível como desejável, pois a
interpretação fiel dos princípios da LRF exige que se considere,
necessariamente, ambas as situações.



Por absurdo, suponha-se que, no fim de mandato, o gestor que
enfrenta a queda da arrecadação em decorrência da crise econômica
fosse obrigado a obter ajuste imediato ao limite das despesas de
pessoal (para evitar a aplicação de restrições institucionais).



Ademais, a suspensão de transferências voluntárias e a redução das
despesas com pessoal pela adoção das providências previstas nos §§
3º e 4º do art. 169 da Constituição, entre outras, tenderiam a agravar
ainda mais a situação fiscal.

CONTROLE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL: ART. 66






Isto significa que o gestor atual não precisará ajustar-se? É
claro que precisará.
Em primeiro lugar, as medidas previstas no art. 22 da LRF,
as quais procuram evitar que a situação fiscal se agrave,
devem continuar sendo aplicadas na fase de baixo
crescimento. Há inclusive referência expressa no § 3º do
art. 66.
Em segundo lugar, é proibido aumento da despesa com
pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato. Essa
conduta, caso praticada, é ato nulo, conforme parágrafo
único do art. 21 da LRF e, ainda, crime punível com
reclusão de 1 a 4 anos pelo art. 359-G do Código Penal.

CONTROLE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL: ART. 66


Em terceiro lugar, ainda que dispondo de mais prazo, o
gestor municipal deverá buscar o ajuste para contrapor a
queda de arrecadação, pois não fazê-lo seria uma infração
administrativa punível pelo Tribunal de Contas com multa
de até 30% de seus vencimentos anuais. (lei
10.028/2000, art. 5º, IV).



Ressaltamos que a competência para fazer o controle das
normas da LRF é afeta aos tribunais de contas a que os
entes estejam jurisdicionados.

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Prevê o art. 38, inciso IV, “a” da LRF o seguinte:
“Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a
atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as
exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:
(...);
IV – estará proibida:
(...); b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito
Municipal.”

O dispositivo proíbe operação de crédito por antecipação de receita no
último ano do mandato do Governador.
Tal operação de crédito é a que visa atender insuficiência de caixa durante
o exercício financeiro, visando ao impedimento de transferência de dívida
para o exercício seguinte ao do último ano do mandato.

DA RECONDUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA AOS LIMITES


O limite para a dívida pública consolidada dos
municípios é de 1,2 vezes a receita corrente
líquida (Resoluções nº40 e 43/2001 – Senado
Federal).



No último ano de mandato, as sanções pelo
desrespeito aos limites da dívida pública
consolidada são aplicadas imediatamente, sem
aguardar os três quadrimestres subsequentes, nos
quais, em outros períodos, o ente deveria
reconduzir o endividamento ao patamar legal.

DA RECONDUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA AOS LIMITES

Prevê o art. 31, §§ 1° a 3º da LRF o seguinte:

“Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação
ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre,
deverá ser a ele reconduzida até o término dos três
subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25%
(vinte e cinco por cento) no primeiro.
§ 1º Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver
incorrido:
I – estará proibido de realizar operação de crédito interna ou
externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o
refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária;

DA RECONDUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA AOS LIMITES

II – obterá resultado primário necessário à recondução da
dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação
de empenho, na forma do art. 9º.
§ 2º Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e
enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido
de receber transferências voluntárias da União ou do Estado.
§ 3º As restrições do § 1º aplicam-se imediatamente se o
montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre
do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo”.

REGRAS ESPECÍFICAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO

Operações de crédito - vedações:
 Contratação de ARO no último ano de
mandato (art. 38, IV, b, da LRF) e (Art. 15, § 2º,
da Resolução Senado Federal 43/2001);
 Contratação de operações de crédito nos 120
dias anteriores ao final do mandato do Chefe do
Poder Executivo (art. 15, Resolução Senado
Federal 43/2001)

REGRAS ESPECÍFICAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO

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

REGRAS ESPECÍFICAS PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO

MDF 6ª Edição (efeitos a partir do exercício de
2015)
Anexo 5 do RGF – Demonstrativo da Disponibilidade
de Caixa e dos Restos a Pagar.
“Como regra geral, as despesas devem ser
executadas e pagas no exercício financeiro e,
extraordinariamente,
podem
ser
deixadas
obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte
com a suficiente disponibilidade de caixa.” (MDF 6ª
Edição)

O ‘controle’ da
disponibilidade de
caixa e da geração
de obrigações deve
ocorrer
simultaneamente
à
‘execução
fnanceira’
da
despesa em ‘todos
os exercícios’ e
não somente no
últmo
ano
de
mandato.

RECOMENDAÇÕES TCEES
ATENÇÃO ESPECIAL
Ordem cronológica das exigibilidades.
Fonte de recursos.
Fluxo de caixa durante o mandato e não apenas no último
ano do mandato.
Conceito de disponibilidade líquida de caixa.
Conceito de restos a pagar processados e não processados
Contratos plurianuais – princípio orçamentário da
anualidade.

DESPESAS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA
Art. 73. São proibidas .........:
VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição,
despesas com publicidade dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, que excedam a média dos gastos no
primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o
pleito; (Redação dada pela Lei no 13.165, de 2015)

DESPESAS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA

As despesas de publicidade legal devem ser diferenciadas,
também dita como publicidade obrigatória ou publicação de
atos oficiais, destinadas a divulgação de balanços, atas,
editais, decisões, avisos, com o objetivo de atender a
prescrições legais (publicação do Relatório e Demonstrativos
da Lei de Responsabilidade Fiscal, publicação de Leis e
Decretos, Portarias de Nomeações, Editais de Licitações,
dentre outros). Tais dispêndios não entram no cômputo das
despesas com publicidades proibidas no citado dispositivo
legal.

RECOMENDAÇÕES TCEES
MEDIDAS PREVENTIVAS
Jamais assumir obrigações sem previsão orçamentária.
Conhecer os passivos e o limite para comprometimento
orçamentário.
Elaborar fluxo de caixa contínuo por fonte de recursos.
Limitação de empenhos se meta de arrecadação não se
concretizar.
Recondução aos limites legais para despesas com pessoal
e endividamento.
 Prudência na proposta de LDO e LOA para 2017. Elaborar
os instrumentos de planejamento em bases realistas
levando em consideração as projeções dos governos federal
e estadual.

RECOMENDAÇÕES TCEES
MEDIDAS PREVENTIVAS
Prudência na geração de despesas de caráter continuado.
Formação de equipe de transição para fechamento das
contas.
 Levantamento de inventários físicos.
 Atenção para os contratos de duração continuada e para
os serviços essenciais que não podem sofrer interrupção.
 Relatório de gestão elaborado pela administração que
está encerrando suas atividades.

RECOMENDAÇÕES TCEES
MEDIDAS PREVENTIVAS
Pagamento dos passivos flutuantes, principalmente
consignações e depósitos.
Instituição de contabilidade de custos com vistas à tomada
de decisões.
Modernizar a administração tributária.
Utilizar os recursos provenientes de royalties do petróleo
para realizar investimentos que impulsionem atividades
econômicas sustentáveis garantindo sustentação fiscal para
o futuro.
Estruturação do sistema de controle interno de forma que
o mesmo possa realizar um acompanhamento sistemático
da administração pública.

RESPONSABILIDADE DO
CONTADOR NA
TRANSPARÊNCIA E ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES PÚBLICAS

TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PÚBLICAS

No Brasil, a transparência é considerada um princípio da gestão
fiscal responsável que deriva do princípio constitucional da
publicidade. Todavia, a transparência é um conceito mais amplo
do que a publicidade, já que uma informação pode ser pública,
mas não ser relevante, confiável, oportuna e compreensível.

BASE LEGAL
Lei n.° 9.755 de 1998;
IN TCU n.° 28 de 1999;
LC n.° 101 de 2001;
Portaria MF n.° 184 de 2008;
LC n.° 131 de 2009;
Lei n.° 12.527 de 2011;
IN TCE-ES 34/2015.

LEI Nº 9.755 DE 1998
Dispõe sobre a criação de "homepage" na
"Internet", pelo Tribunal de Contas da
União, para divulgação dos dados e
informações que especifica, e dá outras
providências.

Art. 1o O Tribunal de Contas da União criará homepage na rede
de computadores Internet, com o título "contas públicas", para
divulgação dos seguintes dados e informações:

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
Encerramento Exercício

LEI Nº 9.755 DE 1998







Art. 1o O Tribunal de Contas da União criará homepage na rede
de computadores Internet, com o título "contas públicas", para
divulgação dos seguintes dados e informações:
[...]
III – o balanço consolidado das contas da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, suas autarquias e outras
entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico,
baseado em dados orçamentários (art. 111 da Lei no4.320, de
17 de março de 1964);
IV – os orçamentos do exercício da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e os respectivos balanços do
exercício anterior (art. 112 da Lei nº 4.320, de 1964);

TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PÚBLICAS

Ativa

Passiva

Na
transparência
ativa
a
administração pública tem um custo
para divulgar as informações e
milhares de pessoas podem acessar
as informações disponibilizadas.

Na transparência passiva a
administração pública incorre em
custos com pessoal e serviços e
consegue atender somente a quem
solicitou a informação.

TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA

O QUE DEVE SER DIVULGADO?

Transparência Ativa – LC 131/09
Rol mínimo: LC 131/2009
Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os
entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a
informações referentes a: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no
decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a
disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica
beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório
realizado; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das
unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído pela Lei
Complementar nº 131, de 2009).

LC nº 131/2009 e Decreto nº
7.185/2010
Rol mínimo:
I. quanto às Despesas:

a) o valor do empenho, liquidação e pagamento;
b) o número do correspondente processo da execução, quando for o caso;
c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função,
subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto;
d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos
de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de
pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;
e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade,
quando for o caso, com o número do correspondente processo; e
f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso;

LC nº 131/2009 e Decreto nº
7.185/2010
Rol mínimo:
II. quanto às RECEITAS:
Deve-se publicar os valores de todas as receitas da unidade gestora,
compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a:
a) previsão;
b) lançamento, quando for o caso; e
c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.

RESUMO:
FONTE: CGU (2013)

RESUMO:
Fonte: CGU (2013)

RESUMO:

Fonte: CGU (2013)

RESUMO:

Fonte: CGU (2013)

Fonte: CGU (2013)

Transparência Ativa – Lei
12.527/11
Rol mínimo:
A Lei de Acesso à Informação definiu como um DEVER dos órgãos e entidades
públicas publicar na internet as informações públicas de interesse coletivo ou geral.
A própria Lei definiu, no seu art. 8º, um ROL MÍNIMO de informações que devem
estar publicadas nos sítios dos órgãos/entidades na internet:
1. Estrutura organizacional e competências dos órgãos, além dos endereços e
telefones de suas unidades e horários de atendimento ao público;
2. Despesas, repasses e transferências de recursos financeiros;
3. Procedimentos licitatórios e contratos celebrados;
4. Dados gerais que permitam acompanhar programas, ações, projetos e obras;
5. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

SANÇÃO
"Art.

73-C. O não atendimento, até o encerramento
dos prazos previstos no art. 73-B, das determinações
contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art.
48 e no art. 48-A sujeita o ente à sanção prevista no
inciso I do § 3o do art. 23.”
Art. 23, § 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto
perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;

PORTARIA CGU Nº 277/2013

AJUDA?????

RECOMENDAÇÕES NA TRANSPARENCIA DA GESTÃO FISCAL

O Tribunal tem feito recomendações como as que
seguem:
(1) Falta de publicação dos relatórios de
acompanhamento fiscal: o resumido de execução
orçamentária e o de gestão fiscal. Aliás, tal
omissão acarreta multa ao Prefeito ou ao
Presidente da Câmara de Vereadores.
(2) Falta de divulgação, na página eletrônica do
Município, do PPA, LDO, LOA, balanços do
exercício, parecer prévio do Tribunal de Contas e
os sobreditos relatórios de acompanhamento
fiscal (art. 48, caput, LRF).
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RECOMENDAÇÕES NA TRANSPARENCIA DA GESTÃO FISCAL

O Tribunal tem feito recomendações como as
que seguem:
(3) Falta de disponibilização, durante todo o
exercício, das contas do exercício anterior (art.
49, LRF).
(4) Não realização de audiências públicas para
debater os 3 (três) planos orçamentários (PPA,
LDO e LOA), bem assim as metas fiscais (art.
48 e art. 9o , § 4o , ambos da LRF).
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