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APRESENTAÇAO

Todo processo de vida é uma evoluçao. Evoluimos quando,
dentre outras coisas, aprendemos a andar, a ler, a escrever, a
escolher e a respeitar direitos e deveres das pessoas, quer elas
sejam amigas ou nao . Evoluimos, enfim, sempre que tornamos vivo
esse processo, ou seja, a cada vez que o fazemos entrar em
movimento. Nas Ciências Sociais,o mecanismo é similar. Passa-se,
por exemplo, do Socialismo ao Capitalismo, do Capitalismo à
Social-democracia e assim por diante, sempre num processo cujo
objetivo é a eterna busca do melhor modelo proativo.

o dificil, no entanto, reside justamente no
saber o quao proativo é o sistema adotado,
proatividades adotadas até o presente momento têm
os principios filos6ficos do Estado.

fato de se
pois que as
negligenciado

Na Administraçao P~blica o percurso da evoluçao é o mesmo.
Se hoje os mecanismos de controle, sejam eles internos ou
externos, sgo mais eficientes que os de outrora; se os
processamentos sao mais precisos, indicando a melhor politica de
governo, é porque um longo caminho jà foi percorrido. O fato de,
na Constituinte, técnicos e Ministros do Tribunal de Contas da
Uniao conseguirem persuadir o Legislativo a aprovar, para a
Constituição, conceitos modernos que melhor respaldem o controle
externo, tais como Legitimidade e Economicidade, jà demonstra a
compreensão e responsabilidade dos dois poderes, Executivo e
Legislativo, sinalizando, assim, também uma evolução.

Neste trabalho procuramos mostrar a evoluçao dos dispêndios
do Estado, seu crescimento e importancia como gestor de
desenvolvimento econOmico. Em decorrência desse crescimento,
evidenciamos a necessidade da existência do controle externo,
realizado ngo apenas através da legalidade, mas também da
economicidade e legitimidade, como forma de consolidaçao do
controle interno. Finalmente, com o advento do Art. 70 da
Constituição da Rep~blica Federativa do Brasil, promulgada em
1988, procuramos mostrar como podem os mecanismos, através da
ecomicidade- caminho para um melhor controle dos dispêndios
p~blicos - minimizar e moralizar a aplicaçao desses, recursos.

Nesse contexto, nao negligenciamos, porém, que os caminhos
via economicidade são, ainda, uma verdade relativa do controle
externo. Sua contribuiçao està voltada para a anàlise da
desejabilidade e prioridade de projetos, reduzindo a aplicação
dos recursos. Assim, jà é uma boa contribuiçao ao sistema de
controle externo o que a economicidade està dando, pois despertou
a consciência dos técnicos para o estudo continuo do tema e para
a adoça0 desses temas de auditoria integrada.



1. A ORIGEM DA FORMACXO DO ESTADO

"Nenhuma sociedade pode ser florescente e
feliz quando a maior parte de seus membros
for pobre e miseràvel".

S. Smith.



o estudo dos Dispêndios P~blicos implica, seguramente, numa
reflexão sobre a origem da formação do Estado, sua evolução e
finalidades. Por essa razão, nesta primeira parte trataremos, de
forma breve, de rememorar esses aspectos. Convém, entretanto,
salientar que aqui não defenderemos aspectos sociol6gicos da
origem da formação do Estado, mas sim os aspectos gerais de sua
hist6ria.

A palavra Estado, do latim "statu" significa "modo de ser ou
estar; situação ou disposição em que se acham as pessoas ou as
coisas; sociedade politicamente organizada".(l)

Estado, "A naçao politicamente organizada. Sociedade
politica constitulda segundo determinadas normas jurldicas, num
territ6rio definido, sob a direçao de um governo independente e
com finalidade de realizar o bem comum".(2)

"O Estado é uma organização destinada a manter, pela
aplicação do Direito, as condições universais de ordem social. E
o Direito é o conjunto das condições existenciais da sociedade,
que ao Estado cumpre assegurar".(3).

"O Estado, portanto, é uma sociedade, pois
essencialmente de um grupo de individuos unidos
permanentemente para realizar um objetivo

se constitui
e organizados
comum".(4).

Vistos os conceitos acima, conclulmos que o Estado é
caracterizado como sendo uma área geograficamente delimitada,
habitada por pessoas que vivem sob a tutela de normas e leis
comandadas por um lider, seja ele de regime democrAtico ou
autoritArio, objetivando principios comuns de ordem econOmica,
social, juridica e administrativa. Desta forma, a origem da
formaçao do Estado evoluiria da familia patriarcal à genes, da
genes à tribo e da tribo à Cidade-Estado, para indicar o que os
gregos chamavam de "p6lis" e os romanos de "Res publica": ou
seja, à medida que os povos deixaram de ser nOmades, tornava-se
necessária a criaçao de organismos ou organizações que
viabi1izassem a utilização dos recursos existentes, para que dai

(l)FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.Novo DicionArio da
Lingua Portuguesa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986.
p . 713.

(2)ESTADO. Enciclopédia Barsa, Rio de Janeiro, Brit&nica, 1969.
Vol 5, p. 475.

(3)MALUF, Sahid.Teoria Geral do Estado. sao Paulo, Sugestões
LiterArias, 1968. p. 09.
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fosse retirado o sustento permanente de todos e se buscasse o bem
comum, jà que a fixa~~o do homem à terra levava a sociedade às
formas de acumula~~o.

Observando a origem e desenvolvimento das doutrinas
econômicas, podemos apreender que a expans~o do cristianismo e as
invasões germanicas foram também acontecimentos que, a partir da
idade média, deram grande contribuiç~o à formaç~o de organizações
que, mais tarde, como conseqÜência, deram origem à formaç~o do
Estado.

Muitos autores defendem que a palavra Estado, indicando uma
sociedade polltica, s6 veio a aparecer apenas no século XVI,
talvez pelo fato de serem os séculos XV e XVI considerados como
verdadeiros perlodos de gestaç~o do mundo moderno. Foi entre
esses dois per lodos que, basicamente, todos os ramos do
conhecimento humano começaram a encontrar o caminho do mundo
moderno. Foi assim com a Filosofia, a Astrologia, as Artes etc. e
n~o poderia ser diferente com a Polltica, jà que esta tem seus
princIpios derivados da natureza do homem e é uma ramificaç~o da
Filosofia.

Consta também que a palavra Estado aparece pela primeira vez
em "O Prlncipe", de Maquiavel. De qualquer forma, o fato é que o
Estado, como organiza~~o politica da sociedade, tem notoriedade
desde os prim6rdios, seja como Estado Antigo, Estado Grego,
Estado Romano, Medieval e Moderno.

O Estado Antigo era caracterizado pela natureza unitària,
marcado pela religiosidade. O governo "lIder" é considerado um
poder divino e é a partir dessa religiosidade que vàrios
princIpios reguladores do Estado s~o formulados, como por
exemplo:

" A proclama~~o da Lei do trabalho, considerado como
obrigat6rio em principio para todos os homens, em virtude de uma
ordem divina, expressamente formulada no Gêneses; O homem deve
trabalhar para viver, mas n~o deve ser ganancioso; O lucro
demasiado é prejudicial; O produtor n~o deve aproveitar-se
ilimitadamente das necessidades do consumidor e vice
versa".(5)

(4) AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. Porto Alegre, Globo,
19ª ed. p. 02.

(5) GONNARD, Rene. Historia de las doctrinas econômicas. Madriâ,
Aguilar, 1947, p. 22-23.
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A concepç~o mlstica do Estado Antigo, ou seja, o Estado com
uma origem sagrada, traz grande contribuiçao para a Hist6ria, jâ
que predominou no mundo inteiro durante muitos anos, perdurando
até o inicio da Idade Moderna.

o Estado Grego, assim como o Romano, era caracterizado
pelas cidades-estado: na Grécia, a "p6Iis", como slmbolo da
sociedade polltica de maior express~o e, em Roma, as "civitas" ou
"Res Publica", formadas pela uni~o das famllias. Ambas as cidades
caracterizavam-se pela liberdade dos cidad~os. Excluldos os
escravos, todos tinham participaç~o efetiva nas funções póblicas.

o Estado Medieval ou Feudal é marcado pela unidade da
Igreja. O Cristianismo surge como ápice das organizações,
integrando todos os crist~os numa s6 sociedade polltica. A Igreja
procura, através de seus princlpios "divinos", incutir a idéia de
que toda a humanidade deveria tornar-se crist~ para que ent~o se
tivesse um Estado Universal representado pelo Império como
unidade política: o "Império da Cristandade". Entretanto, a
Igreja, que era a maior responsável pela formulaç~o das normas e
princípios aos quais os povos e o Imperador teriam que
subjugar-se, sentia-se também no direito de deter poderes e
interferir nos assuntos do Imperador. Este, por sua vez, nao
admitia submeter-se à autoridade da Igreja. Esse fato, já nos
óltimos séculos da Idade Média, gera conflito entre o poder da
Igreja e o poder do Império, surgindo assim novas reflexões
pollticas que deram origem ao Estado Moderno, isento de qualquer
sujeiçao à Igreja e ao Império.

o Estado Moderno, séculos XV a XVII, caracterizava-se pela
limitaçao de seus poderes por sua pr6pria constituição. Tinha
como enfoque central o sistema de garantias dos direitos
individuais do cidadao e a defesa do territ6rio. A essa época, o
pensamento liberal clássico predominava na atmosfera da Ciência
Política. Era um perlodo liberalizante que pretendia retirar do
Estado a concentraçao do poder de decisao, causador de graves
desigualdades s6cio-econOmicas. Esse per10do liberalizante foi,
no entanto, de curta duraçao, causando decepções aos que
esperavam desenvolvimento humanitârio e progresso econOmico
compartilhado por todas as classes.

Em decorrência do fracasso do Estado Liberal, surge o Estado
Socialista protagonizado por Marx que ganha notoriedade com a
obra socialista do século XIX, Das Kapital-1867. No Estado
Socialista, o Estado ocupa posiçao central. Os mecanismos de
livre mercado do Estado Liberal sao substitu1dos pela "mao
invislvel".

11



Em toda teoria Marxista, no entanto, não se encontra nenhuma
abordagem sobre a origem e forma~ão do Estado, ficando o assunto
a cargo do seu companheiro Engels que mesmo antes da publica~ão
de Das Kapital, rebate as teorias anteriores baseando-se na
formação do Estado com a sociedade. Engels afirma que o Estado é
um produto da sociedade e que ele é melhor ou pior de acordo com
o grau de desenvolvimento de sua popula~aoi e o grau de
desenvolvimento da popula~ão está diretamente ligado ao poder de
organização das classes na busca do bem comum.

Para Engels, quando uma sociedade se desenvolve surgem as
divisões das classes sociais e a classe mais poderosa preocupa-se
em organizar o Estado como instrumento neutralizador das demais
classes inferiores. O Estado passa a ser, então, a expressão da
dominação de uma classe, e esta classe é a que representa o poder
econômico. Ou ainda, é o organismo para a proteção dos que
possuem, contra os que não possuem. Parece 6bvio, então, que uma
das teorias aceitas sobre a origem da forma~ão do Estado
decorreu da necessidade de reprlmir os antagonismos das classes
economicamente mais baixas. Ou seja, adveio da pr6pria sociedade.

O século XIX chega trazendo profundas mudan~as que vão
o contexto das doutrinas sociais e, conseq6entemente,

que tocam diretamente aos interesses do Estado. A
da economia, a produção industrial e o capitalismo de
são os principais indicadores das mudanças.

alterar
daquelas
expansão
monop6lio

O século XX entra buscando o equillbrio entre os postulados
das teorias anteriores que viabilizavam a eficiência de suas
políticas no aspecto geral do sistema. De um lado~ o Estado
socialista, fadado pelo excesso de burocracias, questionando o
seu tipo de desenvolvimento com pouca justiça social e sem
nenhuma repartição eqUitativa de renda. De outro, o Estado
capitalista, questionando, em alguns palses, sua selvageria
constante em busca da riqueza.

As diferentes filosofias pollticas dão origem à formação de
blocos - socialistas, capitalistas, social-democratas - e todos,
cada um com suas convic~ões, buscam a "melhor" forma de atuação
do Estado Moderno. Um Estado que propicie a defesa, o
desenvolvimento, o bem-estar de suas populações. E, a cada
sistema adotado, o Estado adquire abrangência proporcional à
filosofia política adotada. Essa escolha traduz o quão
abrangentes serão os seus dispêndios, a sua interferência na
economia e nos direitos de cidadania de seu povo.

12



2. CRESCIMENTO E ESTRUTURA DOS DISPENDIOS Pt!1BLICOS

"E eu n~o tenho pàtria: tenho màtria
Eu quero fràtria".

Caetano Veloso



2.1. CRESCIMENTO DOS DISPENDIOS P3BLICOS

As despesas p~blicas têm um papel primordial no
desenvolvimento. ~ através delas que os governos preservam e
promovem a identidade nacional, provêem infra-estrutura para o
desenvolvimento, direcionando o seu curso e a distribuição dos
seus beneficios, oferecendo serviços sociais para atender as
necessidades bAsicas da populaçao.

Nas ~ltimas décadas, as despesas do setor p~blico de quase
todos os paises do mundo vêm crescendo com muita rapidez.
Entretanto, as receitas internas não vêm acompanhando as despesas
na mesma proporçao; essa relaçao, sobretudo nos pa1ses em
desenvolvimento, vem provocando uma crise fiscal, pois em muitos
casos os gastos têm sido ineficientes no que tange à promoção do
crescimento e da eqÜidade. Equilibrar as despesas e melhorar a
alocação dos recursos vem sendo um grande desafio para esses
governos.

Assim, vejamos:

A hist6ria nos mostra que o Estado vai, paulatinamente,
aumentando seu raio de ação, deixando a condição de defensor das
guerras para ser instrumento de formulação de pol1ticas
econOmicas. Nessa condiçao, ele nao s6 procura dirigir a
economia, como também suprir as ofertas dos mercados que não
estao suficientemente capacitados a fornecer bens e serviços
p~blicos, de modo a minimizar os desequil1brios regionais e
locais (6).

No entanto, a partir da 11 Guerra Mundial, o Estado
alcança um maior grau de abrangência de suas despesas, jA que
elas sao necessArias à construç~o do desenvolvimento. Assim,
partindo de uma perspectiva que pode ser considerada como sendo
de "interesse p~blico", o Estado intervém diretamente para
estimular o desenvolvimento e a industrialização, propiciando
condições de infra-estrutura gerais. Nesse contexto, ele é
também produtor de bens e serviços que suprem as deficiências do
mercado.

(6) São classificados como bens p~blicos
caracterizam pela indivisibilidade e não
principio da exclus~o, tais como sa~de,
serviços de saneamento bAsico, pesquisa etc.

os bens que se
estão sujeitos ao
defesa, educaç~o,

14



Keynes, observando a necessidade de reconstruç~o dos países,
recomendava que o Estado deveria intervir fortemente na economia,
promovendo a abertura de estradas e ferrovias e incentivando a
entrada de capitais estrangeiros. T~o logo essa arrumaç~o
estivesse pronta, cabia-lhe retirar-se dessas atividades, dando
lugar à iniciativa privada, a fim de cumprir, com eficiência e
prioridade, as suas fun~ões bàsicas.

Existe, contudo, uma diferença fundamental na adoç~o dessa
receita Keynesiana entre os paises desenvolvidos e os paises
em desenvolvimento. A diferença consiste no fato de que, nos
paises hoje desenvolvidos e de regime democràtico, a intervençao
do Estado se faz de maneira eficaz e passageira, provocando,
entre outras coisas, o aumento da renda per capta , enquanto que
nos paises em desenvolvimento e de regime autoritàrio, a
intervenç~o serve para legitimar sua estada e aumentar os
dispêndios, n~o gerando poupança nem desenvolvimento econ8mico.

re visivel que no decorrer dos anos, a despeito do
compromisso do "Estado do Bem Estar Social", principalmente em
países da América Latina, a pobreza absoluta cresce, o Estado se
individa e não hà evolução, sequer na modernização da exploraç~o
dos meios de produção.

o Estado, nos paises em desenvolvimento, fornece, desde a
produção de serviços - como a venda de ap6lices de seguro, caso
da COSESP em São Paulo , até a produção de petr6leo,
telecomunicações etc.

Adolfh Wagner, economista alemão, em 1883 formulou a Lei da
"Atividade Estatal sempre Crescente" ao analisar uma série
histórica das despesas p~blicas de vários países: observou que
elas cresciam ano a ano, independentemente do crescimento das
receitas e do Produto Nacional Bruto -PNB- de cada pais.

"Comparações abrangentes de diferentes pa1ses em diferentes
épocas mostram que, entre povos progressivos, com os quais
estamos preocupados, ocorre regularmente um aumento na atividade
tanto dos governos centrais, como locais. Este aumento é
extensivo e intensivo: ambos assumem novas funções, enquanto
cumprem as velhas funções de forma mais completa e eficiente.
Desta maneira, as necessidades econ8micas dos povos são
satisfeitas em parcelas crescentes e mais satisfatórias". (7)

(7)WAGNER, Adolfh. Gundegung -der -politischen -ockonomie. In:
ANDERSON, Willian. Financing modem government. Boston,
Houghton Mifflinn, 1973. Livro VI, capo 3.3.

15



Ou seja, havia crescimento das despesas p~blicas onde os
povos cresciam mais - "povos progressivos" -, e essas despesas
eram de ordem extensiva, quando abrangiam uma faixa territorial
quantitativamente maior, e de ordem intensiva, pela amplitude das
necessidades dos povos.

Posteriormente, j& na década de 60, os professores da London
School of Economics, Alan T.Peacock e Jack Wiseman, testaram, na
Grã-Bretanha, a Lei de Wagner com modernas estatlsticas e
constataram que a Lei continuava v~lida. Entretanto,
acrescentaram que as Despesas s6 aumentavam porque as Receitas
também aumentavam, e não o inverso.

A tabela abaixo demonstra a participa~ao total das despesas
nos palses mais industrializados do mundo, denotando uma reduzida
interven~ao do Estado na atividade econômica desses países. O
aumento do índice de participa~ao, vez ou outra, se deve ao fato
de esses pa1ses, principalmente os Estados Unidos (ver em
detalhe - tabela 11), estarem envolvidos em alguma guerra, além
de darem ênfase a gastos com armamentos. Para demonstrar o
tamanho do Estado na economia foi tomado como índice a
participação do total das despesas (despesas correntes e de
capital) no PIB.

TABELA I

PARTICIPAÇXO DA DESPESA GOVERNAMENTAL NO PNB OU NO PIB EM PAlSES
INDUSTRIALIZADOS.

(em percentual)

PA!SES

ANO Reino
Fran~a Alemanha Japao Suécia Unido EUA

1960 35 32 18 31 32 28

1970 33 30 15 27 26 20

1980 15 10 11 6 10 8

1985 52 47 33 65 48 37

1988 43 30 17 41 38 23

Nota: Inclui despesas centrais, estaduais e locais.
Fonte: Relat6rio sobre o Desenvolvimento Mundial 1989-1990.
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TABELA II

DISPENDIOS DOS ESTADOS UNIDOS - PARTICIPAÇAO TOTAL DO PNB

(percentual)

ANOS GUERRAS PARTICIPAÇAO TOTAL

1913
1919
1922
1938
1945
1948
1953
1955
1965
1969
1971
1973
1990

I Guerra Mundial
8,0

29,4
12,1
19,1
46,1
22,3
30,9
29,1
27,6
34,3
33,1
31,5
38,2 (*)

II Guerra Mundial

Guerra da Coréia

Guerra do Vietnã

Guerra do Golfo

Fonte: MUSGRAVE, Richard A. Finanças POblicas. p.123.
(*) A Profile Df the Congressional Budget Office
Washington, Congressional Budget Office, 1990, p.24.
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Nos palses da América Latina (tabela 111) - muito embora a
anAlise se refira a um periodo pequeno ( 70 - 80) , podemOs
constatar que a situação da participação dos dispêndios pOblicos
frente ao PIB não é mu.ito diferente da dos paises
industrializados. As despesas crescem rapidamente sem que sejam
acompanhadas pelas receitas. H~, entretanto, uma diferença: na
América Latina as receitas dependem fundamentalmente dos impostos
sobre a renda, impostos domésticos e ~ontribuições ,da previdência
social. Essas fontes de renda, somadas a outras, como impostos
sobre vendas e sobre o valor adicionado, s~o afetadas

.negativamente n~o s6 pela recess~o, como também pela dificuldade
de se cobrar impostos sobre a renda individual das camadas de
renda mais baixa - e elas são a maioria -, ou ainda quando a
evasão fiscal é praticada em larga escala. Ademais, tendo em
vista que 'na América Latina se dâmuita ênfase a gastos com o
"bem-estar social, o endividamento, em termos ~e divida externa
per capta, tem aumentado. (ver tabela 111).



TABELA 111

AM~RICA LATINA - PARTICIPAÇAO DOS DISPENDIOS P3BLICOS NA
ECONOMIA

(em percentual)
Taxa de Total da Déficits Divida

Crescimento Despesa/PIB Globais/PIB ExternaPAISES do PIB Per capita
(1 )

ANOS ANOS ANOS ANOS
70 - 80 70 - 80 70 - 80 70 - 80

Argentina 2,6 -3,2 17,0 21,0 -4,2 -7,9 754 1.602
BRASIL 8,3 0,2 17,8 20,7 -0,4 -3,3 522 814
Chile 3,4 0,9 33,5 31,0 -2,5 -0,3 857 1.641
Colombia 5,6 2,0 12,0 14,3 -0,7 -1,9 231 526
México 6,4 1,7 14,5 23,8 -3,7 -8,2 634 1.270
Paraguai 9,0 2,3 11,2 10,8 0,1 -0,6 163 535
Uruguai 3,4 -1,4 23,1 24,5 -2,0 -3,2 458 1.311
Venezuela 4,8 -1,3 22,2 25,9 -0,3 -0,1 618 1.056

Fonte: Relat6rio sobre Desenvolvimento Mundial Banco
Mundial/70-80.
(1 ) Valor per capita de final de ano em US$.
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Historicamente, o crescimento da receita p~blica anda
paralelo ao da despesa; nos ~ltimos 40 anos, porém, a tendência
foi de os gastos crescerem mais rapidamente que as receitas.
ConseqÜentemente, os governos tornaram-se cada vez mais tomadores
liquidos de empréstimos para o enfrentamento de algum tipo de
crise, como choque do petr6leo por exemplo, o que provocou, e
ainda provoca, déficits no setor ptiblico, diminuindo o nlvel de
atividades econômicas, através das politicas de arrocho adotadas.

Fato de maior importancia, no entanto, é que a composiç~o
das despesas, ocorridas da década de 80 para cA, se modificou. As
despesas de capital, particularmente as de investimentos fixos,
sofreram o peso do ajuste fiscal do governo e, como as despesas
correntes n~o puderam ser reduzidas, principalmente pelo aumento
do pagamento de juros, foi preciso reduzir ainda mais as despesas
de capital. Com isso, o nivel dessas despesas (conforme mostram
a figura 1 e as tabelas VI, VIII e IX, caso do Brasil e tabela
IV, caso da América Latina) caiu em quase todos os paises da
América do Sul, com exceçeç~o do Chile. A estrutura tributAria da
maioria dos paises da América Latina também mudou
significativamente na década de 80, como resultado de vArias
medidas destinadas a aumentar a receita.

TABELA IV

DESPESAS DE CAPITAL DO GOVERNO CENTRAL POR PAISES, 1980-87
(Percentagem do PIB)

Média

Países 1980-84 1985 1986 1987

Argentina 5,2 1,3 3,9 3,8
Brasil 8,8 13,1 n.d n.d
Chile 4,7 5,0 5,8 6,0
Colômbia 2,9 3,0 2,8 2,5
México 4,5 3,7 3,7 3,3
Paraguai 2,7 2,5 0,7 0,5
Uruguai 2,1 1,8 1,5 1,8
Venezuela 7,2 5,2 6,5 6,4

Fonte: BID, com base em estat1sticas dos paises membros. Seç~o
sobre Finanças Ptiblicas, no apêndice Estatistico.
n.d. N~o disponivel.
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Se compararmos os dados das despesas do Brasil com as dos
paises industrializados, podemos concluir que, na maioria dos
paises em desenvolvimento, a participação dos gastos do governo
central no Produto Nacional Bruto é menor do que na dos paises
industrializados. Essa diferença se deve ao alto nivel de
transferências, nos paises industrializados, para seguridade e
assistência sociais. Excetuando-se esses gastos, a despesa do
governo central como percentual do PNB é quase igual. Entretanto,
há variações na taxa de crescimento econômico e essa variação,
parece, está ligada a outros fatores e não ao tamanho do Estado.

Para os paises em desenvolvimento, o aumento nas despesas
decorreu, principalmente, do aumento no pagamento dos juros da
divida p~blica interna e externa, e dos serviços sociais.
Contudo, elas s6 adquirem importancia quando aumentam as rendas;
sua estrutura, abrangência e qualidade se ampliam devido a
pressões de demanda. Tais gastos se tornam mais influenciados
pelas tendências demográficas, à medida que os serviços sociais
assumem a caracteristica de direitos.

Uma outra conclusão é que, nos paises em desenvolvimento, o·
papel do Estado, como investidor, tende a ser mais abrangente do
que nos paises industrializados. Isto se explica, em parte, pelo
fato de que, em paises em desenvolvimento a necessidade de
infra-estrutura é maior do que em paises industrializados.

No Brasil, grande parte dos gastos p~blicos vem sendo
executada de acordo com a escolha política entre o Executivo e o
Legislativo. Não existe um planejamento de longo prazo que tenha
ação de continuidade de governo a governo. Seja no ambito
federal, estadual ou municipal, cada executivo interrompe sempre
o processo anterior, substituindo-o por novas prioridades, quando
o desenho do pais continua o mesmo. Esse fato, conseqÜentemente,
é um canal de desperdício de recursos, sem contar a ilegitimidade
das priorizações.
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( TABELA V )

DESPESAS DE TOTAIS X PRODUTOS INTERNO BRUTO

+--------+----------------+-------------+---------------+---------------+
ANOS

DESPESAS
TOTAIS
(CR$)

DESPESAS
TOTAIS

U$
P.I.B.

U$

DESP.TOTAIS
X

P.I.B.+--------+----------------+-------------+---------------+---------------+
1.960 194.327.476 996.551.159

1.965 3.774.963 1.700.434 19.852.747,75 I 8,57
1.970 I 19.703.368 3.980.478 I 42.080.969,70 9,46 I

1.975 113.396.375 12.502.357 111.287.717,75 11,23

1.980 911 I 14 170,81 8,14

1.985 77.950 7 119,95 I 6,19

1.986 440.163 29.464 220.566,97 13,36

1.987 583.845 8.081 143.708,60 5,62
1.988 15.857.926 20.721 101.750,28 20,36

1.989 529.882.018 46.652.757 :101.633.743,62 45,90

1.990 21.580.391.163 126.898.690 :166.298.869,30 76,31

1.991 44.735.948.872 41.856.240 45.067.210,18 92,88

1.992 :455.636.110.228 n.d. n.d. n.d.

+--------+----------------+-------------+---------------+---------------+
* FONTE: Anuario Estatistico do Brasil - FIBGE. Despesas Realizadas.

1991 e 1992 Despesas Fixadas.
* ND = Dados nao disponiveis
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( TABELA VI )

EVOLUCAO PERCENTUAL DAS DESPESAS PUBLICAS
BRASILEIRAS

+--------+-------------+-------------+---------------+------------+
DESPESAS VARIACAO DESPESAS VARIACAO
CORRENTES % CAPITAL %

ANOS+--------+-------------+-------------+---------------+------------+
1.960 75,96 24,04

1.965 63,90 (15,87) 25,31 5,30

1.970 47,41 (25,82) 52,59 107,77

1.975 53,25 12,32 46,75 (11,10):

1.980 65,83 23,64 34,17 (26,92):

1.985 80,53 22,33 19,46 (43,03)

1.986 66,30 (17,68) 33,70 73,16

1.987 I 66,67 0,56 33,33 (1,11)I

1.988 65,07 I (2,39) 34,93 4,79

1.989 42,45 (34,77) 57,55 64,78

1.990 28,74 (32,29) 71,26 23,82

1.991 46,17 60,64 53,63 (24,74) :

1.992 41,53 (10,04): 58,47 9,02 I
I

+--------+-------------+-------------+---------------+------------+* FONTE: Anuario Estatistico do Brasil - FIBGE. (Base dos Dados)
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( TABELA VII )
DESPESAS CORRENTES X PRODUTO INTERNO BRUTO

+--------+----------------+------------+---------------+------------------+
DESPESAS DESPESAS P.I.B. :DESPESAS CORRENTES:

CORRENTES : CORRENTES (U$) X
ANOS (CR$) P.I.B.+--------+----------------+------------+---------------+------------------+
1.960 138.944.394 :712.535.354

1.965 2.676.458 1.205.612 19.852.747,75 6,07
1.970 17.703.368 3.576.438 42.080.969,70 8,50
1.975 58.136.366 6.409.743 111.287.717,75 5,76

1.980 497 8 170,81 4,44

1.985 58.892 6 119,95 4,68

1.986 308.910 20.678 220.566,97 9,37

1.987 421.034 5.827 143.708,60 4,05

1.988 10.319.273 13.484 101.750,28 13,25

1.989 224.924.770 19.803.202 :101.633.743,62 19,48

1.990 6.202.115.870 36.470.163 166.298.869,30 21,93

1.991 20.695.138.210 19.362.966 45.067.210,18 42,96

1.992 189.241.346.860 n.d. n.d. n.d.+--------+------------~---+------------+---------------+------------------+
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( TABELA VIII )

DESPESAS CORRENTES X PRODUTO INTERNO BRUTO

+-~------+----------------+----------_._---+---------------+------------------+
: : DESPESAS DESPESAS P.I.B. :DESPESAS CORRENTES:

CAPITAL CAPITAL: > (U$) X
ANOS (CR$) (U$): : P. I.B. :+--------+----------------+---------------+---------------+------------------+
1. '360 55.383.082 :284.015.805, 13

1. '365 1.0'38.505 4'34. 822, 07 1'3•852. 747, 75 2,4'3

1. '370 2.000.000 404.040,40 42.080. '36'3,'lO O,'36

1. '375 55. 260. 00'3 6.0'32.614,00 111.287.717,75 5,47

1. '380 414 6,32 170,81 3,70

1. '385 1'3.058 1,82 11'3, '35 1,51

1. '386 131.253 I 8.785, '33 220. 566, '37 3,'38

1. '387 162.811 2.253,41 143.708,60 1,57

1. '388 5.538.653 7.237,23 101.750,28 7, 11

1. '38'3 304. '357. 248 26.84'3.555,20 :101.633.743,62 26,42

1. '3'30 15.378.275.2'33 '30. 428. 526, '35 166.2'38.86'3,30 54,38

1•'3'31 24.040.810.662 22a 4'33.273,45 45.067.210,18 4'3,'31

1a '3'32 :266. 3'34. 763. 368 n.d. n.d. n.d.+ + + + + i

* Fonte: Relatorio de Atividades do Banco Central - 1'380.
Relatorio de Atividades do Congresso Nacional - 1'3'31.
Anuario Estatistico do Brasil - FIBGE.

* n.d. = dados nao disponiveis
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2.2 - ESTRUTURA DOS DISPENDIOS P3BLICOS BRASILEIROS

Os dispêndios p~blicos podem ser estruturados de vArias
maneiras. Para fins da contabilidade nacional eles costumam ser
classificados por seus efeitos presumiveis sobre a economia:
consumo, investimento ou transferências. Para fins do or~amento,
podem ser classificados por tipo "econômico" (salArios e
ordenados, juros, subsIdios, transferências, bens e servi~os,
investimento em ativos fixos etc.) ou por "fun~ão" ou setor
(administra~ão geral, defesa, sa~de, educa~ão etc.) ou, ainda,
por uma combina~ão de ambos.

A estrutura das despesas p~blicas varia de pais para pais.
Na tentativa de se fazer uma padroniza~ão que traduzisse melhor
suas proposi~ões, muitas reformas or~amentàrias foram feitas nos
~ltimos 30 anos. No Brasil, no intuito de se aperfei~oar as
estruturas or~amentàrias, foi adotado o Or~amento-Programa.

Num or~amento, a distin~ão mais importante é a existente
entre transa~ões correntes e transa~ões de capital. Isso até
provoca, em muitos casos, a elabora~ão de or~amentos separados
para cada uma delas. Os or~amentos duplos derivam da idéia
surgida nos anos 30 de que as despesas correntes equivalem ao
consumo corrente e devem ser financiadas pela tributa~ão. As
despesas de capital, ao contràrio, são investimentos que gerarão
retornos no futuro e que devem - por motivo de eficiência e
eqttidade - ser financiadas por empréstimos, receitas de capital,
ou ainda pelo saldo em conta corrente, também chamado de
"poupan~a p~blica.

Na ado~ão do sistema de or~amento duplo existem vantagens e
desvantagens. O lado positivo é que a distin~ão entre despesas
correntes e despesas de capital mostra uma boa no~ão das
dimensões dos empréstimos e da forma~ão de capital, pressupondo a
existência de um vinculo entre ambos, o qual tem realmente um
fundamento econômico, uma vez que um superàvit corrente é visto
como indicador positivo. A dis~in~ão contribui também para
disciplinar as despesas correntes, ao mesmo tempo em que
favorece, implicitamente, o investimento.

O lado negativo é demonstrado através da aplica~ão. Se as
despesas de capital forem realizadas em bens tangiveis com
dura~ão de mais de um ano, a distinção pode criar uma
predisposição ao investimento em ativos fixos, em detrimento do
funcionamento e manuten~ão correntes. Essa tendência pode levar
ao favorecimento dos setores fisicos, como infra-estrutura, em
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detrimento
em ativos
total.

dos setores sociais, para os quais os
fixos representam uma pequena parcela

investimentos
da despesa

Tentando superar esse problema, alguns pa1ses abandonaram a
divis~o entre os gastos correntes e os gastos de capital,
passando a fazer distin~~o apenas entre gastos
"desenvolvimentistas" e outros gastos. Assim, no orçamento
desenvolvimentista se incluem despesas correntes que, ou
constituem investimentos em recursos humanos, ou aumentam a
produtividade dos investimentos em ativos fixos.

Na estrutura dos dispêndios pnblicos brasileiros a
classificaç~o por fontes (receita) e por elementos (despesa)
encontra-se diretamente vinculada às categorias econômicas que
têm por finalidade agrupar as contas governamentais, determinando
a composiç~o e o n1vel de atividade econômica. A regulamentaç~o e
uniformizaç~o é dada através da Lei 4.320 de 17 de março de 1964,
Art. 12, transcrito a seguir:

Art.12 A despesa será classificada
categorias econOmicas:

nas seguintes

DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital

O grupo das Despesas Correntes é constitu1do pelas despesas
que servem à manutenç~o e funcionamento da administraç~o pnblica
representando cerca de 60% dos recursos do orçamento da Uni~o,
dos Estados e municlpios.

As Despesas de Capital, ao contràrio das Despesas Correntes,
s~o as que, como conseqÜência, aumentam o patrimônio pnblico,
gerando novos bens e serviços. Esse aumento patrimonial, no
entanto, compõe - se n~o s6 dos equipamentos, prédios etc, (bens
tang1veis) mas também de ruas, praças, parques, jardins etc,
(bens intang1veis), considerados como bens de uso comum do povo.
Entretanto, esses bens n~o são computados no Balanço Patrimonial
do setor pnblicoi seus valores sao contabilizados no momento em
que s~o efetuadas as despesas e a Lei 4.320 n~o separa esse tipo
de despesa nem oferece normas que as contabilize
patrimonialmente.
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Por ser, ent~o, o patrimônio composto de bens tangíveis e
intangíveis, há necessidade de melhores especificações na Lei dos
Orçamentos e nos mecanismos de controle interno, de forma que
propicie ao setor p~blico maior rigor nos dispêndios de cunho
social.

Ao estabelecer essa estrutura, a Lei 4.320 em seu Art. l5Q,
parágrafo l~, criou, pela primeira vez no Brasil, uma clareza
entre os elementos (8) que compõem a despesa e as fontes de onde
se origina a receita; no passado, antes do advento da 4.320,
algumas tentativas epis6dicas já haviam sido feitas nos
orçamentos federais. Um exemplo disso é que, no sistema
anterior, baseado no Decreto-lei nQ 2.416/40, os investimentos
agrupavam-se nas Despesas Diversas, em um bolo ~nico que n~o
permitia nem a análise nem a programaç~o.

O Decreto-Lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967, que
estabeleceu as normas para a reforma administrativa, abre um
Título III para tratar do Planejamento, do Orçamento-Programa e
da Programaç~o Financeira, estabelecendo:

"Art. 16 Em cada ano, ser~ elaborado um or~amento-
programa, que pormenorizar~ a etapa do programa plurianual a ser
realizado no. exercicio seguinte e que servir~ de roteiro à
execu~ao coordenada do programa anual.

Par~grafo ~nico - Na elabora~ão do or~amento-programa serão
considerados, além dos recursos consignados no or~amento da
União, os recursos extra-orçament~rios vinculados à execu~ão do
programa do Governo".

O Or~amento Programa é hoje considerado peça de fundamental
importancia, não s6 para mostrar a direção da política econômica,
como também para auxiliar como mecanismo de controle; isso porque
de sua estrutura consta a delineação dos objetivos do governo a
serem cumpridos no exercício, j~ que, a partir da promulgação da
Constitui~ão Federal de 1988, o processo de elaboração do
orçamento adquiriu importancia maior através de instrumentos como
a Lei de Diretrizes Or~ament~rias e o Plano Plurianual. Além
disso, o Or~amento Geral da Uniao - OGU -, antes composto apenas
das receitas e despesas fiscais mais as receitas oficiais de
créditos, passa a englobar também as contas da seguridade social

INSS, INAMPS e lAPAS - e o orçamento de investimento das
empresas estatais.

(8) "entende-se por elemento o desdobramento da despesa com
pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve
a Administração póblica para consecução dos seus fins".
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A Lei de Diretrizes Orçament~rias (veja Lei 8.211 no anexo),
aprovada pelo Congresso Nacional, vem se constituindo num
conjunto de parametros que torna o ciclo orçamentArio um
processo integrado de planejamento, conforme procuramos
demonstrar na p~gina a seguir, através de uma visualização
esquem~tica.
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_3 .0 _CONT,ROLE EXTERNO DOS DI SPENDI OS Pt!lBLI COS

"Quando a ordem prevalece no implllri0,os
cavalos de CJu~rra cultivam os campos."

Lao Tsé



Se todos os fatores de produçao existentes e conhecidos na
natureza (Terra, Capital e Trabalho) fossem ilimitados e bem
distribuldos, nao haveria, provavelmente, o interesse da
formulaçao deste trabalho, que trata do controle e distribuiçao
de um dos fatores mais cobiçados por todos os palses, por todo e
qualquer setor da economia, por toda e qualquer classe social,
que é o CAPITAL. Por. ser escasso, o seu uso requer controle.

Walras define em sua teoria do equillbrio
escasso, uma "coisa que seja ao mesmo tempo ~til e
relaçao às necessidades". (9)

geral, como
limitada em

A escassez e a desequilibrada distribuição desses fatores
de produçao trazem como conseqÜência a preocupaçao com a
operacionalizaçao do controle e a sua priorizaçao, posto que o
controle é um instrumento auxiliar e indispens!vel a qualquer
!rea ou nlvel da atividade administrat1va. Assim, os governos que
pretendem controlar o nlvel total dos gastos, devem ~stabelecer
prioridades, definindo a~ !reas em que o seu envolvimento é
necess&rio; por outro lado, devem, também, saber de que modo os
recursos limitados podem ser gastos com eficiência e efic!cia nas
!reas priorizadas.

Nas decisões quanto aos gastos p~blicos, principalmente
quando se tratarem de investimentos, devem ser levados em conta
nao s6 os princlpios b!sicos acima citados, como também o fato
de que esses gastos têm seu custo e todas as verbas têm
aplicações alternativas ou custo de oportunidade.

Henry Fayol cita como principio b!sico da administraçao as
funções: "Prever, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar". A
eficiência e efic!cia de uma administraçao estA, portanto,
diretamente ligada à boa e harmoniosa convivência com estas
funções.

O Planejamento, o Orçamento, a Implementaçao e
dos gastos envolvem enormes problemas de ordem
principalmente pol1tica.

o Controle
técnica e

(9)WALRAS. Eléments d économie politigue pure ou théorie de la
richesse sociale. Paris, 1952. R. Pichon e R. Durand-Ausiaz,
p. 28.
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Nosso trabalho consiste, ent~o, em tentar mostrar a
importancia do Controle externo dos dispêndios na administraç~o
p~blica, tomando como suporte a seç~o IX Da Fiscalizaç~o
Cont!bil, Financeira e Orçament!ria, Artigo 70 da Constituiç~o
Brasileira promulgada em 05 de outubro de 1988, que diz:

"A fiscaliza~ao cont&bil, financeira, or~ament&ria,
operacional e patrimonial da Uniao e das entidades da
administra~ao direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplica~ao das subven~ões e ren~ncia
de receitas, ser& exercida pelo Congresso Nacional, mediante
CONTROLE externo, e pelo sistema de controle interno de cada
poder".

Numa tentativa de tornar
idividualizado, o Art. 74 diz,

o sistema de controle

"Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciàrio manterao, de
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I avaliar o cumprimento das metas previstas
plurianual, a execuç~o dos programas de Governo e dos
da Uniao;

no plano
orçamentos

11 - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à efic!cia e eficiência, da gest~o orçament~ria, financeira e
patrimonial nos 6rg~os e entidades da administraçao federal, bem
como da aplicaç~o de recursos p~blicos por entidades de direito
privado;

111- exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como -dos direitos e haveres da Uni~o;

IV - apoiar o controle externo no exerc1cio de sua miss~o
institucional.

Par&grafo 1Q - Os responsàveis pelo controle
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade. ou
dela dar ao ciência ao Tribunal de Contas da Uni~o,
responsabilidade solid!ria.

interno, ao
ilegalidade,

sob pena de

paràgrafo 2Q Qualquer cidadao, partido pol1tico,
associaçao ou sindicato é parte integrante para, na forma da lei,
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de
Contas".

Art.71 - "O controle externo, a cargo do Congresso Nacional,
ser! exercido com 0 auxilio do Tribunal de Contas da Uniao.
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Observando constituições anteriores, como as de 1824, 1891,
1937, 1946, 1967 e 1969 (10), na seçao que trata da Fiscalizaçao
e Controle dos gastos pdblicos, constata-se que nao aparece, em
nenhuma delas, o termo ECONOMICIDADE ou algo que possa ser
traduzido como uma preocupação com o controle externo dos
dispêndios pdblicos sob a ótica da anàlise do mérito da despesa .
E, portanto, fato inovador o que aparece na seção IX desta
Constituiçao ora em vigor.

A Constituiçao do Brasil Império, jurada a 25 de março de
1824, em seu Artigo 170, capitulo 111 diz: "A Receita e Despesa
da Fazenda Nacional serà encarregada a um tribunal, debaixo do
nome de Thesouro Nacional aonde em diversas Estações, devidamente
estabelecida por lei, se regularA a sua administraçao,
arrecadação e contabilidade, em reciproca correspondência com as
tesourarias, e autoridades das Provincias do Império".
ObViamente, os descontroles com o gasto pdblico foram tantos que
antes mesmo da Constituição de 1891 ser promulgada, em 7 de
novembro de 1890, foi criado o TRIBUNAL DE CONTAS através do
Decreto 966-A (texto abaixo) com a finalidade de "revisão e
julgamento dos atos concernentes a Receita e Despesa da
Republica" .

Decreto 966-A:

"O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo
Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituldo
pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, Decreta :

Art.lo. E instituldo um Tribunal de Contas, ao qual
incumbirA o exame, a revisão e o julgamento de todas as operações
concernentes a receita e despeza da Republica.

Art.2~ Todos os decretos do Poder Executivo, ordens ou
avisos dos diferentes Ministérios, susceptlveis de crear despeza,
ou interessar as finanças da Republica, para poderem ter
publicidade e execução, serao sujeitos ao Tribunal de Contas, que
os registrarà, pondo-lhes o seu 'visto', quando reconheça que não
violam disposição de lei, nem excedem os créditos votados pelo
Poder Legislativo.

(lO)CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições
do Brasil. sao Paulo, Atlas, 1981.
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Art.30 - SloTr ibunal julgar que RIo ,pode'registrar o acto
do Governo, motivará a sua recusa, devolvendo-o ao IMinistro·que o
houver expedido. Bste, sob sua responsabilidade, si· :lulgar
icaprescindlvel a medida U'npugnada pelo Tribunal, Ipodera. dar-lhe
pUblicidade e execuç80.

IHeste caso, por6m, o Tribunal levara o facto, na Iprimeira
oceaslllooportuna, ão conhecimento do Congresso, registrando o
acto sob reserva, e expedindo os fundamentos desta ao Corpo
Legislativo.

Art.4º-- compete, outrossim, ao1'ribunalde .contas:
lQ. • Bxaminar: mensalmente, em presen~a dascontàs e

documentosgue lhe forem apresentados, ougue requisitar, o
movimento da receita ,e despeza,r:ecapltulando'e revendo,
annual,mente, os resultados lliiensaes.;

22. • conferir: esses i:esultados com osgue lhe forem
apresentadOS IpeloGOverno., comunicando tudo ao Poder Legislatlvo;

3º- • Julgar anualmente as contas ,de todos os responsavels
por contas, se::laqual foro Ministério a que IperJ:en~am,.dando-
lhes qulta~80,condenando-o,s a ipaCjar,,e, quando o n80 cumpram,
mandando ,proceder:na forma de direito;

42 Bstl,pular aos responsaveis porcU.tahelros ptlblicos
prazo ·de apresenta~llode suas contas, sob as Ipenasque
r:eCjulamentoestabelecer.

o
o

Art. '52 O 'Ir:lbunal de Contas poderAdelegar nas
Thesourar:las da Fazenda, ou em commlssGes deempreCjados ldoneos,
que. par:a esse ..fim sejam "mantldosaos- Bstados,o conhecimento, em
IprUnelra t,nstancta, das contas de qualquer responsavel por
dinheiros Ip6bllcGs, excepto os lnspectoresda 'Fazenda e
t,hesoureiros geraes; •••

Art.12 - Revogam-se as dlsposl~6es em contrario.
Sala das sess6es do GOverno provJ..s6r.1o,1 de novembro de

'-1890, ·2º-daiRepubllca.
Manoel Deodoro 4a Fonseca
!RUy Barbosa."
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A verdade é que, da Constituiç80 da Repdblica à
Constituiç80 de 1988, n80 desmerecendo os avanços alcançados
durante esse perlodo, o enfoque central do controle externo foi
sempre feito sob a 6tica da LEGALIDADE. Ou seja, jUlgavam-se
papéis a luz da legalidade, mesmo que eles representassem
despesas "ilegais" ou ilegitimas,.sendo irrelevante a anAlise de
seus méritos no tocante aos efeitos da legitimidade e do retorno
s6cio-econômico através do custo/beneficio, QU Eficiência e
EficAcia.

Com o advento da nova Constituiç80, o controle dos gastos
p6blicos estA, pois, escoltado não mais simplesmente na

,observancia e julgo de.papéis legais, empenhos e licitações, mas
também. nos mecanismos de ajuste econômico que, por certo,
ajudarão a clarificar a comprovação de despesas que terão sua
origem e transparência explicadas através da "economicidade" via
Custo-BenefIcio e suas Classificações.

E bem verdade que, até mesmo nos paIses desenvolvidos e
democr4ticos, onde j4 existe uma tradiç80 na avaliaç80 de
projetos pdblicos, principalmente os de impacto social, a
transparência das contas é um dever do Estado e, por isso, os
recursos .são priorizados, avaliados e controlados através da
utilização de critérios de Custo-Beneficio. Mesmo assim, como
essa mensuração é diflcil de ser aplicada, é fAcil de se
imaginar como se darA no Brasil, que somente agora inicia essa
tentativa.

No entanto, não é por acaso que a atual Constituição inclui
no Art. 74, o parAgrafo 2~, que ajudarA, como jA estA ajudando,
a demonstrar a eficAcia e eficiência da aplicação dos recursos,
demonstrando a utilização da legitimidade dos gastos. Como se
mensurar se uma despesa é legitima ou não? .Que instrumento de
anAlise financeira ou econômica pode ser utilizado para aferir
essa medição? Durante toda a pesquisa deste trabalho não
encontramos umaB6 resposta baseada nesse preceito, a não ser os
estudos de auditoria operacional realizados pelo Tribunal de
Contas da União. Mas, mesmo n80 havendo, ainda, estudos
definitivos, de verdade absoluta, uma das medidas utilizadas,
que é, inclusive, a adotada nos paises de regime democrAtico, é
a transparência total do governo e o exercicio da cidadania pela
população. E isso o que o parAgrafo 2~ do art.74 da Constituição
nos diz. Tanto é fato que, com.base nesse parAgrafo, muitas
den6ncias de abuso no uso do dinheiro p6blico vieram e estão
vindo à baila.

Entretanto, como estamos fazendo um trabalho que busca uma
metodologia operacional do controle através da economicidade,
começamos, por explicar o que entendemos pelo significado do
Controle, a partir de algumas definições conhecidas em
Administraç80.

"
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3 • 1 • CONCEITOS ,DE CONTROLE

A palavra Controle ê uma "contraç:ão contre-rOle e foi usada
antigamente ·para designar um registro duplo das expediç:ões dos
atos de flnanç:a e justiça".(11)

"Num empreendimento, o controle consiste em verificar se
tudo ocorre de conformidade com o plano adotado, as instru~ões
emitidas e os princIpios estabelecidos.. O controle tem por
objetivo· apontar as falhas e os erros, para retificA-los e evitar
sua reincidência.. Aplica-se a tudo coisas, pessoas,
atos".(12).

"O controle ... representa o ponto de equillbrio entre o
interesse coletivo e a eficiência e seguranç:a do serviç:o, de
maneira a não obstar a flexibilidade que deve caracterizar os
empreendimentos privados".(13)

A aç:ãodo controle ê comum a qualquer tipo de regime
polltico ou econOmico.Sua forma operaclonal, mais r.1gido ou mais
flexlvel, depende, conseqÜentemente, da responsabilidade de como
cada dirigente entende0 controle. Muitas, ou na maioria das
vezes, a falta de controle, principalmente no setor· póblico dos
palses subdesenvolvidos, é uma condicionante para se esconder os
atos de corrupç:ao clientelista, fraudes e negligências praticadas
pelos dirigentes.

Entretanto, quando o controle ê seguido à risca, tem como
finalidade estudar e observar, metodologicamente, o desempenho
das atividades num determinado tempo ou exerclcio, garantindo o
rigor e transparência dos atos e fatos.

Na empresa privada, a persistente busca do lucro, fator de
estImulo à eficiência, faz com que o controle se encontre sempre
sob a mira dos responsAveis pelos departamentos ou proprietAri9s,
jA que estes conhecem as regras e conseqÜências da concordata
e/ou falência. Para o setor p6blico, no entanto, estas regras são
desconhecidas e inaplicAveis, pois ele tem como sua principal
funç:ão suprir as necessidades coletivas, sendo, portanto, imune
ao Direito Civil.

(11) F.JOnio G.Plaindoux R.Leleu,Guide pour la pratique du
contrOle de. qestion.

(12) FAYOL, H. Administration Industrielle -et -Génêrale,p.14.
(13) QUEIROZ, José W.Nogueira, A empresa Póblica no direito

brasileiro. p.79.
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··3 •.2. FINALIDADE DO CONTROLE

."0 sucesso das finan~as p~blicas depende de um equilibrio
judicioso entre estabilidade e flexibilidade estabilidade,
porque modifica~õesdesnecess&rias- são dispendiosas-e afrouxam os
elos, do controle; flexibilidade, porque num mundo dinamico as
flnan~as p~blicas exigem adapta~õe~ às condições vigentes".(14)

O Controle Incezno é aquele adotado pelos Poderes Executivo,
Legislativo e Judici&rio, tendo como 6rgão central da
administração direta e indireta a Secretaria da Fazenda Nacional,
com finalidade normativo-plCagm&tica de acompanhar a ges~ão
administrativa por meios convencionais das normas da
administração e contabilidade, tendo ainda o auxIlio do Decreto-
Lei nQ.200/67 e depois-do Decreto~Lei 2.300, de 21 de novembro de
1986. Esses controles são feitos através dos.preenchimentos, de
formul&rios, requisi~ões, empenhos, observa~ão das normas
licitat6rias, convites etc. Esses papéis fazem parte da rotina
administrativa de· qualquer &rea do setor. p6blico. Nenhuma
despesa, por exemplo, pode ser executada sem o prévio empenho,
demonstrando assim que h& disponibilidade-financeira.

Dentro do processo de controle interno éxiste um caminho
usual para se acompanhar as fases de uma despesa, que são:

PROGRAMAC.O DA DESPESA -----) LICITAC.O -----) EMPENHO-----)

LIQUIDA~AO -----) SUPRIMENTO -----) REALIZA~AO-----~) PAGAMENTO •

.-

(14)URSULA, K. ,Hicks.PublicFinance. Cambridge, James Nisbet,
1958. p.53.
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A programaç!o da despesa, é a indicaç~o real das diretrizes
do governo. E através dela que, com a publicaç~o da Lei de
Diretrizes Orçament&ria - LDO o Poder Executivo traça um programa
de aplicaç~o dos receitas estimadas para aquele periodo, as
comunidades em geral toma conhecimento das reais prioridades do
governo naquele exerclcio ou perlodo. A licitaç!o é a escolha dos
fornecedores; o empenho é a obrigatoriedade do pagamento pelo
setor p~blico ao fornecedor; a liquidaç!o é a fase em que a
despesa está liquida e certa para o pagamento é a verificaç~o do
direito adquirido pelo credor; Nota Fiscal· certa e nota de
empenho emitida; no suprimento, h& a entrega de meios de
pagamento aos agentes pagadores. E usualmente utilizado pela
Administraç~o Indireta, que n~o tem receita própria, é o pedido
dos recursos; e a ~ltima fase, o pagamento, é o fato ou ato de
pagar ao fornecedor.

Neste ponto, pertimo-nos a um breve parênteses para
discorrer sobre os serviços n~o licitáveis, a exemplo dos
.serv í çoa técnicos especializados-. Essa é a mais sofisticada
categoria de serviços profissionais que a Administraç~o poderá
obter por contrato, estando bem caracterizada como especializada.
O que existe de argumento para a adoç~o de tal processo? O Manual
Prático das Licitações prolbe-a por falta de sentido material,
jurIdico, ético ou moral. Trata-se de serviço que não pode ser
posto em competiç~o, dada a natureza singUlar e muito
especializada que possui. S~o trabalhos que jamais dois
prestadores far~o iguais. Vejamos, para ilustrar, um exemplO do
próprio manual, apesar de existirem vArios. Imagine que a cidade
de sao Paulo ou do Rio de Janeiro, "ao comemorar seu quarto
centenário de fundaçao, pretende editar um livro sobre sua
hist6ria, a ser ~scritopor historiador de qualidade e de
prestigio no meio literário".(15) Dada a caracter1stica do
serviço, como foi visto acima, percebe-se aqui, claramente, o
perigo da ocorrência dos favorecimentos, pr&tica tao usual na
administraçao p~b1ica brasileira.

Voltando à questao do controle:
A concentraçao.anual da documentaçao do controle interno do

Executivo, relat6rios, prestaçao de contas, balanços ••., é
encaminhada ao Tribunal de Contas do seu respectivo nivel
(federal, estadual e/ou municipal) para que se proceda à análise
das contas, seguindo para o Poder Legislativo, com
recomendandaçao de aprovaçao ou rejeiçao das contas p~blicas
daquele perlodo.

(15) RIGOLIN, Ivan Barbosa~ Manual Pr&tico das Licitaiões. sao
Paulo, Saraiva, 1991. p.147.
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o Controle externo tem, portanto, função de julgamento - a
posteriori da prestaç30 de contas de cada exerclcio e por cada
nlvel de governo - realizada pelo Tribunal de Contas e Poder
Legislativo, com a finalidade de analisar a seriedade na
aplicaç30 do dinheiro p~blico, buscando coibir os abusos da sua
utilizaç30.

o Tribunal de Contas possui, hoje, uma equipe de pessoal
inter-disciplinar para melhor analisar todo o processo de
prestaç30 de contas •. H~ alguns anos atr~s, a maioria de seu
pessoal era constituida de advogados que, conseqÜentemente,
tinham olhos apenas para a base legal. Entretanto, por força dos
abusos cometidos por parte do Executivo, houve uma necessidade de
diversificação profissional em seus quadros.

Um exemplo bastante interessante do que acontecia comumente,
é o do uso das quantidades. Determinada prefeitura, por exemplo,
resolvia calçar uma rua ou fazer uma praça. Todo o processo
licitat6rio era cumprido, e as fases internas realizadas;
entretanto, a quantIdade de paralelepipedo utILIzada daria para
calçar não s6 uma rua, mas a cidade InteIra. Fatos como esse j~
nao acontecem maIs, pois os engenheIros do TrIbunal de Contas
sabem, atravês de c~lculos, qual a quantIdade minlma e m~xima a
ser gasta em determIna obra.

Encaminhadas as prestações de contas aos seus respectivos
Tribunais, estes, por sua vez, examinam-nas através de an~lises
financeiras, patrimoniais e legais, observando se existem
irregularidades administrativas, cont~beis··e/oulegais passlveis
de correção, ou se existe alguma irregularidade comprovadamente
de m~ fê. Dai entao, o Tribunal de Contas emite parecer prévio
recomendando ao poder Legislativo a aprovação ou rejeição das
contas. Quando existem irregularidades san4veis, o Tribunal de
Contas, no parecer prévio, faz recomendações para que sejam
regularizadas.

Os exemplos de irregularidades variam de Estado para Estado,
de MunicIpio para Municlpio. Elas s30 praticadas não s6 por m4 fé
mas também por ignorancia dos seus executivos . Os municlpios dos
Estados do Norte e Nordeste s30 campeões em cometer erros por
ignorancia de parte dos executivos.

Os mais comuns são
1) Irregularidade do tipo administrativa profissional

liberal prestando serviços contInuos de consultoria a determinada
prefeitura ou Estado fornece recibo mensal, mas não apresenta
contrato de prestação de serviços;
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2) I~~egularidade do tipo contAbil - despesas ~ealizadas com
empenhos a posteriori. Existem p~efeitos e assesso~es que
desconhecem a utill'zaçaodo empenho;

3) Caso considerado ilegalidade de mà fé - despesas .que,
pelo seu alto valor, exigem licita~ao. F~aciona-se entao a
despesa a fim de s~ fugi~ ao processo licitatório;

o advento da Economicidade, que a priori parece solucionar a
questãc, não implica em que, de agora em diante" todos os
problemas que escapam ao controle serao sanados. Pelo contrà~io.
E isso po~que a sua operacionaliza~ao é de dificil entendimento e
exige conhecimento técnico por parte dos parlamentares que, como
é sabido,nao é fato comum na bancada do poder Legislativo,
p~incipalmente nos Estados e municipios de regiões menos
desenvolvidas.

E funçao do controle exte~no ago~a acompanhar, pari passo
todas as transações dos dispêndios realizados pelo executivo,
observando a "legalidade, legitimidade e economicidade".
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4.Q EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO

"Pode-se arquitetar uma Constitulçao e
at6 muitas Constituições; a tremenda
dificuldade ~ a de arranjar homens pa-
ra viverem nelas. E respeitA-las."

Carlyle



No Brasil, a competência do pontrole externo dos dispêndios
pâblicos esta assim discriminada:

/
I /
I I Congresso Nacional
I PODER LEGISLATIVO <' Assembléias ~eglslatlvas
I I Camaras Municipais
I \

CONTROLE EXTERNO <
I /
I I da União
I TRIBUNAL DE CONTAS < dos Estados e
I I dos Municlpios (1)
I \
\

A competência do julgamento dos dispêndios pâblicos a nlvel
externo esta a cargo do Congresso Nacional, com o auxilio dos
Tribunais de Contas da União, que arbitram sob a 6tica das normas
administrativas, contabeis, jurldicas e econômicas. Suas
atribuições, contidas no Art.7l da Constituição da RepOblica
Federativa do Brasil (1988), são as seguintes:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Presidente da Repüblica, mediante parecer prévio que devera ser
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

(1) Paragrafo 10. O controle externo da Camara Municipal sera
exercido com o auxilio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do
municlpio ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municlpios,
onde houver.
parAgrafo 4g. E vedada a criação de TribunaiS, Conselhos ou
6rgãos de Contas municipais.

A Constituição Federal anterior, Art.16 paragrafo 3g,
previa que somente os municlpios que possuissem popUlação acima
de dois milhões de habitantes e receita tributAria superior a
quinhentos milhões de cruzeiros, poderiam ter seu Tribunal de
Contas. Isso se aplica apenas aos Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro.
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11 - julgar as contas dos administradores e demais
respons&veis por dinheiros, bens e valores pOblicos da
administraçao direta e indireta, incluidas as fundações e
sociedades instituidas e mantidas pelo Poder POblico federal, e
as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte preju1zo ao er~rio pdblico;

111 - apreciar, para fins de registro, a legalidade
dos atos de admis~ão de pessoal, a qualquer titulo, na
administração direta _e indireta, incluidas as fundações
instituidas e mantidas pelo Poder POblico, excetuadas as
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as
melhorias posteriores que nao alterem o fundamento legal do ato
concessório;

IV - realizar por iniciativa própria, da Camara dos
Deputados, do Senado Federal, de Comissao Técnica ou de
inquérito, inspeções e auditorias de natureza cont~bil,
financeira, orçament~ria, operacional e patrimonial, nas unidades
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judici&rio,
e demais entidades referidas no inciso 11;

V fiscalizar as contas nacionais das empresas
supranacionais de cujo capital social a Uniao participe, de forma
direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a
Munic1pio;

VII prestar as informações solicitadas pelo
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer
das respectivas Comissões, sobre a fiscalização cont&bil,
financeira, orçament&ria, operacional e patrimonial e sobre
resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII aplicar aos respons&veis, em caso de
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções
previstas em lei, que estabelecer~, entre outras comunicações,
multa proporcional ao dano causado ao er~rio;

IX assinar prazo para que o órgao ou entidade
adote as providências necess&rias ao exato cumprimento da lei, se
verificada ilegalidade;

X sustar, se não atendido, a execução do ato
impugnado, comunicando a decisão à Camara dos Deputados e ao
Senado Federal;
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XI representar ao Poder
irregularidades ou abusos apurados.

competente sobre

Parâgrafo 1Q No caso de contrato, o ato de sustaçao serâ
adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitarâ, de
imediato, ao Poder Executivo as medidas cab1veis.

ParAgrafo 2Q Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo,
no prazo de noventa dias, nao efetivar as medidas previstas no
parâgrafo anterior, o Tribunal decidirâ a respeito.

Parâgrafo 3Q As decisões do Tribunal de que resulte
imputaçao de débito ou multa terao eficâcia de titulo executivo.

Parâgrafo 4Q O Tribunal encaminharâ ao Congresso Nacional,
trimestralmente e anualmente, relat6rio de suas atividades.

E sabido que o julgamento feito pelo Congresso Nacional terâ
sempre uma configuraçao muito mais politica do que técnica.
Portanto, a funçao do TCU, que por imperativo constitucional ê a
de emitir parecer prévio, relatando ao Congresso a verificaçao
das contas, apontando se há irregularidades ou se se encontra
dentro das normas eXigidas, é de fundamental importância,
principalmente porque sua isençao politica sobrepõe-se à
técnica.

A competência de fiscalizaçao do Tribunal de Contas estâ
agora fortalecida com a nova carta constitucional, substituindo o
formalismo antes adotado pelo maior compromisso com o Poder
Legislativo e a opiniao p6blica.

Para fechar o cerco às irregularidades,
Decisao Normativa NQ 21 de 26/09/90 (0.0.
estabelecendo principios a serem observados no
processos de contas, tais como:

foi aprovada a
de 04/10/90),
julgamento dos

"PRELIMINAR - é a decisao pela qual o Relator ou o Tribunal,
antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve
sobrestar o julgamento, ordenar a citaç~o ou a audiência dos
responsAveis ou, ainda, determinar outras diligências necessArias
ao saneamento do proceSSOi

DEFINITIVA ê a decisao pela qual o Tribunal julQa
regulares, regulares com resalva ou irregulares as contas;

TERMINATIVA é a decis~o pela qual o Tribunal ordena o
trancamento das contas que forem consideradas iliquidAveis;

REGULARES -
a exatidao dos
economicidade dos
regularidade das

quando expressarem, de forma clara e objetiva,
demonstrativos contâbeis, a legalidade e a
atos de gestao do responsâvel. Sem prejuizo da
contas, o Tribunal formularâ recomendações com
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vistas a melhor procedimentos ou ajustar prAticas administrativas
à legislaç~o nova, sempre que os elementos contidos nos autos
assim o aconselharem;

REGULARES COM RESSALVA - quando evidenciarem impropriedade
ou qualquer outra falta de natureza formal, oti ainda a prAtica de
atos de gest~o ilegal, ilegltima ou antieconOmica que n~o seja de
natureza grave e que n~o represente injustificado dano ao ErArio.
O Tribunal determinarA a adoç~o de medidas para a correç~o das
impropriedades ou, falhas que tiverem motivado a ressalva;

IRREGULARES
,ocorrências:

quando comprovadas quaisquer das seguintes

a) omissao no dever de prestar contas;
b) grave infração à norma legal ou regulamentar de

natureza contAbll, financeira, orçamentAria,
operacional e patrimonial;

c) injustificado dano ao ErArio, decorrente de ato de
gestao ilegltlmo ou antleconOmico;

d) desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores pu-
blicos;

ILIQUIDAVEIS quando caso fortuito ou de força maior,
comprovadamente alheios à vontade do responsAvel, tornar
materialmente imposs1vel o julgamento de mérito no sentido da
regularidade, da regularidade com resalva ou da irrégularidade".

47



S.A ECONOMICIDADE ~ Q CONTROLE

"O que todos queremos ~ um governo
sabio no qual o prlnclpe, com todo
o poder para fazer o bem, tenha as
maos atadas para praticar o mal."

Voltaire



5.1 CONCEITOS

ECONOMICIDADE, qualidade do que é econômico. (16)

ECONOMICO, do latim economicu, referente à economia:
capacidade econômica de um gerente, de uma dona - de casa;
relativo aos meios materiais necessArios à economia, que controla
as despesas; parcimonioso nos gastos.(17)

Segundo o professor AntOnio Marcon., "Economicidade seria uma
slntese de condições das quais depende a capacidade de a empresa
operar e competir no mercado com critérios de gestao ensejadores
de obtençao de resultados positivos, em harmonia com os fins
p1!lblicos".(18)

J. Simões Patricio, refere-se à economicidade como algo a
ser perseguido pelas empresas pllblicas, significando a busca de
lucros adequados, minimi2açao de custos e maximizaçao da
efic~cia, ficando tais empresas pllblicas enquadradas nos
objetivos econômicos sociais estabelecidos pelas diretrizes da
planificaçao econômica estatal.(19)

Em sintese, a "ECONOMICIDADE" nada mais é do que um conjunto
de normas operacionais, dentro do contexto do custo - beneficio,
nas quais, através do controle, se priorizam verbas, na escolha
da melhor alternativa de investimento.

A ECONOMICIDADE, por si s6 é sinOnimo de .Controle quando
dizemos que ela é uma qualidade de quem é econômico. Logo, se
observarmos apenas etmologicamente a palavra, o cuidado deverA
ser redobrado em sua operacionalizaçao a nivel de setor
p11blico, pois nao temos tradiçao de setor p11blico econôm(co.

(16)FERREIRA, Aurélio
L1ngua Portuguesa.
p.617.

(l7)FERREIRA, .A.B.H. Novo DicionArio da Lingua Portuguesa. p.617
(18)MARCON,Antôn10. Le Imprese ª Partecipazione Pubblica:Finalità_

Pubblich.e ed EconomicitA.PAdua, Cedam, 1982. p.40.
(19)PATRICIO, J. Simões. Curso de Direito Econômico.Lisboa,

AAFDL, 1981.. p.620.

Buarque de Holanda.Novo Dicionârio da
Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986.

49



A palavra "economicidade" vem sendo comummente interpretada
como termo adicional à "eficiência e eficàcia". "... Constituem
também razao de enfoque especial no Relatório o desempenho e a
atuaçao dos SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO, pela sua
importancia e imprescindibilidade na fiscalizaçao da gestao
oficial, com vistas à eficiência, à economicidade e à
efic4cia ...". (20)

A nossa interpretaçao é a de que a eficiência e eficàcia sao
atributos contidos na "economicidade", jà que sua conceituaçao
puxa para sI um conjunto de normas operacionàveis, como, custo
benefIcio, eficiência e efic4cia.

Poucos projetos de investimento p~blico sao selecionados com
base apenas em critérios econOmicos, apesar de se saber que esses
critérios nao só estimam o efeito potencial dos projetos que
visam ao crescimento ou à mitigaçao da pobreza, mas também
impedem que sejam tomadas decisões equivocadas.

As contribuições teóricas deixadas por estudiosos clàssicos
e neo-clàssicos quanto à anàlise da economicidade ou custo
-beneficio no setor p~blico sao quase inexistentes, pois àquela
época, o Estado nao se ocupava, como hoje, da produçao de bens e
serviços. Suas contribuições eram voltadas para a economia de
empresas, ou microeconomia.

Apesar disso, muito se tem falado e feito com a aplicaçao
de critérios de Custo-Beneficio nos paIses desenvolvidos , onde a
aplicaçao de recursos em projetos sociais é criteriosamente
avaliada. Para os paIses em desenvolvimento, no entanto, o
estudo do Custo Beneficio tem servido somente como
justificativa de projetos, principalmente dos sociais, que
necessitam de recursos a custo zero; quando muito, se têm feito
estudos de casos avaliando o custo-benefIcio nos transportes,
hidrelétricas etc.

Nesse contexto, é muito comum nos depararmos com situações
onde, olhando para o indice de qualquer projeto na àrea social ou
de infra- estrutura se encontra : Anàlise de Custo Beneficio
pàgina tal. Vamos à pàgina. Là, encontramos: ..."0 projeto em
tela està custificado em tantos milhões de dólares e beneficiarà,
diretamente, 100 mil familias e, indiretamente, 500 mil pessoas.
Os beneficios diretos deste projeto consistem em:

(20) Relatório e Parecer Prévio sobre as contas do Governo da
Rep~blica, Tribunal de Contas da Uniao, 1990, parecer do Ministro
Luciano Brandao Alves de Souza, p. 292.
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- melhorar a qualidade de vida dapopulaçao;

- evitar o surto de doenças infecto-contagiosas ..." e por aI
vai, numa relaçao de palavras, termos e meio termos que 'não
sustentam nada para uma cuidadosa an&lise de priorização de
recursos.Tudo indica parecer mera justificativa para se obter o
beneficio da aprovaçao do projeto.
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5.2. EVOLUÇAO

As técnicas de an~lise de custo-beneficio foram
desenvolvidas nos Estados Unidos h~ mais de 50 anos. De la para
ca elas vêm se tornando cada vez mais sofisticadas. Os estudiosos
do assunto vêm descobrindo e inovando métodos que levam em conta
aspectos como a distribuiçao dos custos e beneficios de um
projeto entre grupos de renda ou regiões, a contribuiçao liquida
de um projeto para a poupança nacional, os riscos apresentados
pelo projeto em comparaçao com outros riscos existentes em uma
economia, e o custo econômico de levantar recursos necess~rios
para financiar o projeto.

A técnica b~sica da avaliaçao econômica é a an~lise de
custos e beneficios. Tal an~lise, grosso modo, consiste em somar
todos os custos e beneficios que um projeto acarreta para a
sociedade, atualiz~-los, de modo que reflitam o custo de
oportunidade (melhor explicado mais adiante) dos recursos
investidos, e entao calcular a quantidade absoluta de beneficios
liquidos atualizados que se espera do projeto - o "valor liquido
atual" Essa taxa de atualizaçao deve refletir ou a
preferência da sociedade pelo consumo atual em relaçao ao consumo
futuro, ou o montante que poderia ter sido ganho se os recursos
tivessem tido outra destinaçao ou, ainda, uma combinaçao de
ambos .'

Entretanto, apesar de toda essa evolução, continuam havendo
dificuldades em aspectos fundamentais como a mensuraçao e a
escolha de uma taxa de avaliaç~o adequada. Como medir, por
exemplo, os beneficios da construç~o de uma pris~o, aumentar o
nIvel de instruç~o da populaç~o, controlar a expansao
demografica, investir em pesquisa agrIcola no Nordeste do Brasil,
erradicar doenças infecto-contagiosas ?

Em se tratando de gastos p~blicos sociais, cujos
são dificeis de medir, a an~lise da economicidade
"eflc~cla em funçao dos custos" - isto é, tentar minimizar os
custos de determinada produçao ou maximizar essa produçao com
determinado custo - é, via de regra, mais ~til do que a an~lise
de custos e benefIcios.

beneficios
através da

Essas técnicas de eficâcia em funçao dos custos são também
de uso limitado. Elas nao podem ser usadas para comparar os
retornos econômicos de investimentos em diferentes setores ou os
retornos de diferentes atividades dentro de um setor (como
educaç~o especial e educaç~o universitaria por exemplo). Ja a
analise de custos e benefIcios permite comparar taxas de retorno
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em diferentes setores, mas essas comparações
imprecisas e nao servem senao para indicar as
deveriam ser consideradas priorit!rias.

sao demasiado
atividades que

o que interessa na an!lise, na verdade
exatid~o, mas sim levar em conta, da melhor
todos os principais fatores que tenham algo a
acerca de um projeto em lugar de simplesmente

n~o é o grau de
possível,

decis~o
maneira
ver com a
iqnor!-los.

A Constituiç~o Italiana, em seu Art. 100, estabelece: "0
Tribunal de Contas exerce a fiscalização preventiva da legalidade
sob os atos do governo e a fiscalização superveniente sobre a
gest~o do orçamento do Estado".

A Lei 1589 de 22/12/56, na It~lia, criou o Ministério das
Participações Estatais que cuida do controle e fiscalização dos
dispêndios p~blicos. Nela, a Economicidade busca a maximização
dos lucros, fixando-se a lucratividade como parâmetro da
economicidade.

Na Alemanha, graças a sua conhecida tradição administrativa,
o Tribunal de Contas não é 6rgão auxiliar do Poder Legislativo e
nem precisa obedecer às determinações dele emanadas. A Justiça
Administrativa (Tribunal Administrativo, Superior Tribunal
Administrativo, Tribunal Administrativo Federal) é competente
para julgar todas as questões de Direito Administrativo,
excetuando-se a competência dos Tribunais Sociais e Tribunais
Fiscais, bem como litIgios de Direito Constitucional.

Para a Alemanha, os recursos p~blicos precisam ser aplicados
com austeridade e economicidade. Tanto na elaboração do plano
orçament!rio como em sua execuç~o, é preciso tirar o maior
proveito possível dos recursos aplicados. Isso, no entanto, n~o
significa que, dentre as diversas opções, tenha que ser escolhida
sempre a opç~o mais barata, mas sim a mais conveniente quanto ao
preço, na relação proporcional entre despesas (custos) e
beneficio (escopo do serviço, sua qualidade e sua confiabilidade,
entre outras coisas mais).

Ainda sob o prisma da economicidade, mas também em
consonancia com o princIpio da subsidiaridade - isto é, no caso,
a discreta atuaç~o que se impõe ao Poder P~blico face às
possibilidades do cumprimento de tarefas por parte do setor
privado é preciso analisar criteriosamente e a cada vez, se
convém ou não executar certas funções de prestação de serviços
sob gestão p~blica pr6pria, com pessoal do pr6prio setor P~blico,
ou confi~ - las à execução pela economia privada.

o Canad~ est~ iniciando um processo de auditoria integrada
que compreende o exercicio pelo Tribunal de Contas, a um s6
tempo, da auditoria legal, da auditoria financeiro-orçament~ria e
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da auditoria sob o porito de vista econômico através da an~lise de
custos e benefIcios. Para o Canad~, n~o basta a prestaç~o de
contas através da auditoria integrada; é necess~rio saber se os
recursos dispêndios cumpriram a finalidade da satisfaç~o m~xima
daquelas necessidades detectadas através do planejamento.

A auditoria integrada é conduzida de tal forma que o
processo encontra-se superposto A prestaç~o de contas. Seu
objetivo maior é o de detectar, através de relat6rios, os desvios
ocorridos na execuç~o dos dispêndios sob a 6tica dos três "Es",
Economia, Eficiência e Efic~cia. Entende-se por Economia a fase
que" (21) se refere aos prazos e condições nos quais o governo
obtém recursos fIsicos, humanos e financeiros. Uma operaç~o
econômica adquire tais recursos em qualidade e quantidade
apropriadas e ao menor custo".

Eficiência "refere-se A re1aç~0 entre bens ou serviços
produzidos e os recursos utilizados para produzI-los. Uma
operaç~o eficiente produz o m~ximo tendo em vista um determinado
volume de recursos utilizados, ou utiliza recursos mInimos na
obtenç~o de dada qualidade e quantidade dos bens ou serviços
produzidos.

A Efic~cia refere-se A "extens~o na qual um programa atinge
seus objetivos ou outros efeitos pretendidos". Ou seja, a
Efic~cia est~ diretamente ligada A externa1idade do projeto ou
dos objetos do planejamento. Quanto maior a externalidade, mais
eficaz é o resultado da aplicaç~o dos recursos publicos.

Na Inglaterra o controle dos dispêndios publicos é exercido
através de um sistema administrativo complexo, contando com
v~rias "public corporation". Além disso, para investigações
especificas, conta com 6rgãos externos.

Nos Estados Unidos, onde se iniciou a avaliaç~o de Custos e
BenefIcios de Projetos Publicos, v~rias tentativas de examinar
decisões governamentais ainda ocorrem sob a 6tica da
economicidade ou custo-beneficio.

Cada paIs adota seu método de controle. Mas o verdadeiro
sentido da efic~cia dos métodos est~ em que, qualquer que seja
ele, o controle ter~ que se dar pari passu A execuç~o
orçament~ria, pois assim h~ tempo de corrigir o mal emprego dos
recursós publicos.

(21) SILVA, Jorge. Auditor ia Integrad~ª_,Cqpcei tos e Caract_~~_ts..ti
caso Experiência obtida junto ao Escrit6rio do Auditor Geral
do Canad~. Mime. 1986.
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Em termos gerais, o que uma anAlise da Economicidade ou
Custo-Beneficio procura "responder é se vArios projetos de
investimentos, A,B,C etc., devem ser empreendidos e, no caso de
recursos de investimentos serem limitados, qual ou quais desses
projetos especificos devem ser escolhidos". (22)

Embora fazendo parte da Constituiçao, a analise de Projetos
pâblicos pela economicidade ou custo-beneficio é, em principio,
um passo importante rumo ao aperfeiçoamento das técnicas e
prAticas de avaliaçao e controle. Entretanto, têm-se expressado
dâvidas quanto a :

1) alguns
aparência de
duvidosos;

aspectos da metodologia e,
falsa exatidao e confiança

em especial, sua
em pressupostos

2) seu significado pratico para decisões sobre projetos;

3) sua viabilidade nas operações regulares com instituições,
tais como Banco Mundial e outros;

4) estimativas de custo, projeções de demanda e
de preços incluidos na anAlise mais convencional de
beneficios.

previsões
custos e

Mais uma vez, a funçao do bem-estar, que constitui o tema
central de todas as discussões dos aspectos de distribuiçao da
analise de projetos, pode ser facilmente criticada em termos de
seu excesso de simplificaçao. Alguns autores preferem funções
mais complexas que permitam uma maior variedade e amplitude de
julgamentos sobre justiça social e eqüidade. Acreditamos, no
entanto, que funções mais complexas geram maiores problemas de
estimativa.

E bem verdade que existe uma insuficiência te6rica na
analise tradicional de Custo - Beneficio o que, na prAtica, se
traduz em muitas limitações.

(22) MISHAN, E. J. Elements 9-f Cost-Benefit Analysis. Rio de
Janeiro, Zahar, 1975. p~13. '
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Conhecendo-se a priori essas limitações, vejamos o que dizem
as teorias mais conhecidas.

Pareto definia como principio do custo-beneficio uma aç~o
econômica que causasse uma melhoria para todas as pessoas. Ou
seja, todas as pessoas teriam que ficar em melhor situaç~o que a
anterior, através dos ganhos auferidos. A esse ganho monetArio,
Pareto denominava de Variaçao Compensatória, VC, que era
explicada da seguinte forma: "se o preço de um pao diminui em
Cr$1,OO, a VC é a quantia mAxima que uma pessoa pagaria para lhe
ser permitido comprar pao a esse preço mais baixo. Ao contrArio,
se o preço do pao aumenta em Cr$1,OO a VC é a quantia minima que
uma pessoa precisa receber para que continue a se sentir tão bem,
financeiramente, como antes do aumento".

A época de Pareto, o controle dos gast6s era observado
através da produção. Entretanto, denotava-se uma preocupaçao com
custo-beneficio quando ele dizia que o equilibrio só seria
conseguido com a concorrência perfeita, pois esta dava a melhor
"ofelimidade" para as empresas.

Mishan, no entanto, enfoca como sendo da maior importância
na anAlise de custo-beneficio o conceito de "Excedente do
Consumidor". Com ele pode-se mensurar os beneficios sociais. E, o
que é excedente do consumidor? ~ a diferença entre o preço real
de determinado bem ou serviço final e o preço que o consumidor se
propõe a pagar.

"Se um homem estA disposto a pagar $ 5 por um galp~o de
cidra, pode-se inferir que ele vale (na sua estimativa) n~o menos
de $ 5 para ele. Se o galpao é vendido a $ 2, a compra do mesmo
lhe propicia um excedente do consumidor de $ 3." (23)

O excedente do consumidor estA,. entao, diretamente ligado à
utilidade do bem. Portanto, nao se pode analisA-lo com
comportamento de "ceteris paribus", jA que determinado bem não
tem a utilidade igual para todas as pessoas, e sua utilidade deve
variar de acordo com a ocasiao. Certamente, se eu estiver com meu
apetite saciado, um "prato feito" - PF -, terA mais valor para
quem sente fome do que para mim . Portanto, não estarei disposta
a pagar o seu valor naquele momento. Sua utilidade passa a ser
para mim, negativa.

(23) MISHAN,E. J .Anc!llisede Custos -Beneficios uma Intro~~o_
Informal. Rio de Janeiro, Zahar, 1976. pag.51.
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E evidente que toda a teoria do excedente do consumidor est~
ligada a Lei da Ofeta e Procura, j~ que em condições de escassez
de qualquer bem, o excedente do consumidor n~o acontecer~, pois
se h~ aumento da oferta de bens e serviços, os preços n~o se
alteram e até caem; neste caso, o excedente do consumidor é
positivo; se a oferta diminui, elevam-se os preços e o excedente
do consumidor é igual a zero.

Se aplicarmos a teoria do "Excedente do consumidor" ao setor
p~blico, podemos considerar que todo investimento p~blico, ou
intervenç~o p~blica, deverA em princIpio, causar um impacto que
propicia benefIcios a comunidade. Assim, a construç~o de um
metrO, ou qualquer meio de transporte que traga vantagens ao
consumidor, como rapidez na viagem, maior conforto, segurança e
menor custo, é traduzido para a comunidade como "POUPANÇA DE
CUSTO". Dessa forma, a figura grAfica demonstrada na p~gina a
seguir, explicita o efeito da intervenç~o da seguinte forma:

Antes da intervenç~o- (figura -3)

O triângulo ABL ê o excedente do consumidor antes da
lntervenç~o. Ou seja, o gasto das pessoas estA entre OA. Com o
benefIcio que o metrO oferece, a "poupança de custo" da
comunidade cai de OA para OAI e o excedente aumenta de ABL para
AIBLI. HA, então, um incremento de AAILIL, que estA representado
pela Area hachuriada.

Uma outra forma de se mensurar a economicidade de dispêndios
p~blicos em projetos sociais é através da utilizaç~o de
indicadores. Estes, quando utilizados criteriosamente, trazem
resultados parametrais de anAlise. Para sua utilização no
entanto, ê necessArio uma criteriosa formulação dos indicadores
sociais. Exemplo: na Area da saüde, poder A ser indicada através
da longevidade, mortalidade infantil, reduç~o ou eliminação de
doenças infecto-contagiosas. Na educação, redução do nümero de
analfabetos, pesquisa tecnol6gica, nIvel de renda.

Esse tipo de anAlise feita através da eqÜidade, torna-se
necessAria em virtude do fornecimento de bens intangIveis (24) e

(24) Bens n~o quantificàveis. O termo "tangivel é aplicado
àqueles custos e beneficios que podem ser avaliados no mercado,
enquanto que os outros que não se adequam a este tipo de
avaliação recebem a denominação de intanglveis.RICHARD, Musgrave
A. Finanças P~blicas: teoria ~ prAtica .. São Paulo, Campus, 1980.
P.135.
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externos pelo setor p~blico. Juntando-se a esta técnica a
priorizaç~o de governo através do planejamento plurianual e a
execuç~o orçament~ria, casos de desperd1cio do dinheiro p~blico,
por certo ser~o, se n~o de todo eliminados, com certeza ser~
minimizados.

o Relat6rio do Banco Mundial (25), que faz referência dentro
das normas de an~lise da ONU (Organizações das Na~ões Unidas),
diagnostica alguns elementos principais do desperd1cio das verbas
p~blicas:

1."Das transferências de recursos para Estados e munic1pios,
26% são feitas mediante acordos arbitr~rios, que mantêm uma
tradição de clientelismo.

2. De cada US$l,OO destinado pelo MEC ao Nordeste, apenas
50% chegam à sala de aula.

3. Se o dinheiro federal atualmente gasto no Nordeste fosse
melhor utilizado, o impacto poderia ser equivalente a um aumento
de 100% nas dota~ões.

4. O subjetivo sistema de transferências
controle de custos pelos Estados e munic1pios
solicitações exageradas de fundos federais.

desencoraja o
e incentiva

5. O Brasil tem a mais alta taxa de nascimentos por
cesariana do mundo, 31% contra 25% dos EUA.

6. Hospitais contratados pelo INAMPS realizam cinco
mais exames complementares do que a média recomendada
padrões internacionais de sa~de.

vezes
pelos

7. O sistema educacional gasta grande parte do seu orçamento
com professores treinados que n~o ensinam.

O Jornal Folha de S~o Paulo, 21 de outubro de 1990, Caderno
Cidades, C-7, publica um artigo com o titulo: "Praia artificial
atrai 35 mil por dia no Piau1". (C6pia do artigo no anexo). O
artigo mostra que o governo do Piaui gastou US$ 2 milhões,
liberados pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Urbano e da
Habitaç~o na construç~o de uma praia artificial, a POTYCABANA.

(25) Document of The World Bank - Brazil Pub1ic Spending of
Social Programs: lssues and Options, Volume l, February 17, 1988.
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Fatos como este, o setor p~blico brasileiro coleciona. Como é
posslvel se priorizar tal obra quando se sabe que, não s6 o
Piaul, mas todo o Brasil tem necessidades b~sicas urgentes para
serem satisfeitas? Esse tipo de dispêndio é licito? é democr~tico
e encontra-se dentro dos princIpios da economicidade? Argumentos
técnicos e pollticos são até desnecess~rios para estas respostas.

Pelo exposto, verifica-se que o estudo de mecanismos do
controle dos dispêndios publicos, sejam eles internos ou
externos, são mais sérios e urgentes do que se pode imaginar.
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6.CONCLUS~O

"Pelo poder, os honestos mentem e os
integros trapaceiam. Poucos atingem os
pin&culos politicos sem vender o que
nao possuem e sem prometer aquilo que
nao lhes pertence. Na &rdua e exaustiva
busca de poder, é facil esquecer que o
poder nao pertence aqueles que no momen
to estao de posse deles, e sim a naçao
e a seu povo."

Jack Anderson



CONCLUS1l0

"CÇ)mo agente normativo e regulador da atividadeeconOmiç~1 o
Estado exercer~, na forma da lei, as funções de fiscalizaç~o,
incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor
p~blico e indicativo para o setor privado". (Art.l?4 da
ConstltuL~&o Brasileira).

A fun~ão do Estado como organismo propulsor de
desenvolvimento econômico, distribuidor de riquezas e
equllibrador entre as rela~&o de mercado ê, pois, de fundamental
importância; se bem dirigido e objetivado para tais fins, cumpre
com eficiência a essência da filosofia de sua formação,
propiciando bem estar social à sua popula~ão.

NeSse contexto podemos comparar a Administra~ão P~bllca a
uma ciência que coaduna na formulaç~o de princípios e normas
capazes da operacionalizaç~o dos objetivos precípuos do Estado. O
Estado, enquanto organismo, pode ser comparado a um grande
condominio, onde o Poder Executivo ê representado pel~ figura do
sindico/Presidente e o Poder Legislativo pelo "conselho
Fiscal", 6rgão principal que na Administra~ão P~blica ê o
respons~vel pela manutenção do equilibrio e ê o guardião dos
direitos de um dos Principios Constitucionais Fundamentais que ê
o da "CIDADANIA".

Contudo, um dos grandes problemas que até faz parte da
história da Administração P~blica brasileira é o emprego abusivo
e desvirtuado da situação de "escolha delegada. Ou seja, via de
regra, "o Conselho Fiscal" delibera escolhas que, ao invés de
contribuirem para os preceitos do Estado, afunda-o e torna-o
ineficiente. O dinheiro p~blico ê sempre mal aplicado. As
decisões são sempre tomadas impatrioticamente, visando-se tão
somente o beneficio político partid~rio grupal, em detrimento do
desenvolvimento modernista.

Se estivéssemos aqui tratando apenas da analise de custos e
beneficios palp~veis, mensur$veis, tangiveis, como o que pode ser
feito para uma empresa que produza autom6veis, por exemplo, a
situaç~o seria menos embaraçosa. Porém, neste caso, os beneficios
são de cunho intangíveis e até tangíveis, mas, com um diferencial
muito importante que é a peculiaridade do setor p~blico,
garantidor dos Princípios e dos Direitos Fundamentais do cidadão,
diferenciando-o, então, do setor privado.

O Artigo 70 da Constituição brasileira da, portanto, ao
Legislativo maiores poderes e responsabilidades sobre a

do gasto p~blico. Além deste, consta na Seç~o 11, Das
Poder
gest~o
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Atribuições do Congresso Nacional, o Art.48: "Cabe ao Congresso
Nacional, com a sanção do Presidente da Repóblica, não exigida
esta para o especificado nos art.49,51 e 52, dispor sobre todas
as matérias de competência da União, especialmente sobre:

11 - plano plurianual, diretrizes orçament~rias,orçamento
anual, operações de crédito, dIvida póblica e emissões de curso
forçado;

,
XI II- matéria financeira, cambial e mone t ázia., instituições

financeiras e suas operações;

XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dIvida
mobiliAria federal".

E ainda do Art.49:

"
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente

da Repóblica e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos
de governo;

x - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluIdos os da
administração indireta".

Não serA agora, portanto, que faltarA ao Legislativo força
de Lei para intervir nas contas da Administração Póblica
brasileira, procurando não s6 moraliz~-IA como também evitar qtie
os recursos, que não são poucos, tornem-se estéreis.

Apesar de bastante utilizada tradicionalmente nos paIses
desenvolvidos, a Economicidade não atingiu, ainda, uma
operacionalização-padrão dentro dos conceitos citados, ae?Cemplo
da que se tem nas Contas Nacionais. Cada paIs procura utilizar-
se dela da forma que lhe é conveniente, não obstante se utilizar
de Tribunais para tal fim.

E através da observação do principio da Economicidade que,
equipado com instrumentos de an~lise, o Poder Legislativo, nos
três nIveis, poder~ minimizar os efeitos corruptivos tão
comumente utilizados na aprovação de projetos faraOnicos que
trazem beneficio apenas ao seu grupo executor e/ou gestor .

o controle, entretanto, s6 parece ser bom, ótil e proveitoso
quando é tratado conjuntamente com a avaliação, pois a mecanica
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do sistema de controle estA no fornecimento de informa~ões
fIsicas e financeiras, as quais, devidamente analisadas, permitem
também a avalia~ão do trabalho.

o processo de controle e de avaliação, sob essa 6tica,
deverA adotar condicionantes de comportamentos que obriguem o
rigor ao Legislativo na escolha de projetos prioritArios,
embasados em metas nacionais, regionais e locais. Espera-se que o
Legislativo faça aprovações com base não somente em elementos
pollticos, mas também em elementos técnicos que permitam a
amostragem do maior beneficio posslvel ao que se propõe o
projeto.

Obviamente, se a polltica de planejamento do PaIs estivesse
voltada e preocupada com a inversão dos valores culturais do
nosso povo, erradicando de uma vez por todas a "lei de Gerson"e
se os nossos grandes grupos politico-partidArios, empresarIaIs
e religiosos persistissem em objetivos e interesses visando a
um ~aior engrandecimento do Pais - pois a experiência mostra
que quando o Pais vai bem, seu povo não fica sem emprego,
alimentação, casa, escola, transporte ou lazer -, com certeza,
agora, nossa preocupação não estaria centrada no estudo do
controle.

A preocupa~ão do controle com a preocupação em se fazer
cadeias é até parecida: serA que o homem nasce ladrão ou os
sistemas perversos o tornam ladrão? SerA que teremos sempre que
construir prisões, para que n6s, "honestos", possamos estar em
seguran~a? é essa a solu~ão mais econOmica, legitima e legal para
o Estado? é tudo apenas uma questão de 6tica ou prioridade? Sei
que no entanto é necessArio modificar a essência do homem,
alterar seus valores morais e intelectuais para que o Estado não
precise jamais buscar preoc~pações com técnicas que aprisionem
cada dia mais o desejo inerente do homem em transgredir normas e
leis.

A inten~ão deste trabalho não foi, com certeza, a de cumprir
apenas um compromisso acadêmico de conclusão de mestrado, mas o
de continuar na persistente busca de métodos e técnicas que
auxiliem na evolu~ão dos instrumentos de aplica~ão e controle dos
dispêndios p~blicos. Acreditamos que não hA mestre que supere a
for~a de vontade. E essa for~a n6s temos para continuar
persistindo nesses objetivos.
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-~~f~~~,j~~~
(;m,('. EFREM RIBEIRO"':i;/ i,;r~ . veita';,t'36~;'pássOll d;~séxta-fei~a . mou que" aJ rilbrtês~'''podem'''ser
rjl, ••~~'éorr.spônd;rii.~JnT(it,i~i':!':i.li •.' com :'Suàs11filiai" na!'potyéatiaria, justificadas Pela falta de educação
f;l1J:i: ,f,,\"'4 ~'V,,!:r:'H, ':1~" "r r:;\:',' pilra 'conhécer o"'pàrqúé 'aquático: ,~â populaçãoem rel~ç~ô !lô uso
, Ii,- praia. ártificiaf- Potycabana Nó b~gagérro' de' seu Fusca levou, da' piscina e parque aquático,
em Teresina' (PI)" se transformou' 'cÍl(Jeini de praia~ frango frito com Muitos nãó conheciam uma pisei-
em.,· 'poinr" {IM piauienses, Cri- ,'fúofá'," e 'chapéus:" "Trouxe" rni- na;i muito menos com onda,"
ada 'pelo govcrn,ado'r Alben~ Si I- 'nhas filhas, pÓrque há cinco anós Segundo Oliveira, I!- maioria dos
.va (PMP~), 7Cf.: para d~ra II~são 'elas não vêem uma piscina', Elas' banhistas não lê ospainéis prol-
aos .tere~Jnenses de" que: teriam ,'s~ ,se banhavajn em p,iscina'quan- bindo a entrada no parque aqiníti-
uma praia, a Potycabana recebe dó morávamos em Brasflia'Y'.' ,) co de pessoas com 'doenças como
hoje·3~ mil pe~soas por dia; que' ,', O" sucesso" da P~tycal:iapã: f~i epilepsia e doenças de pele. Para
oc~pam suas ~üpdras ~eesportes, epnquistMo', apesar das tragédias evitar novos acidentes foram con-

,aSsistem shows de ~rtJstas'a~ra~és qüe rnârcaràm 'seu primeiro mês tratados 14 salva-vidas e 22 segu-
de telões e apr0y,eltam ~ piscma . de êxistêncià;' quandó inôrrerám ranças,' :,. ".
de, ondas de Sp ~etros, de c~m- ôs 'eStudantes José Carloé, 14;' e Com a inauguração da Poty
pnrnento e Im80 de profundlda- Fllb' 'A'd" " 22" " f' Cabana, o presidente da Empresa
de:' A Potycabana 'terminou por .IOJo nanm, , ,por ,a oga- Piauiense de, Turismo (Pientu)
oferecer lazer aos teresinenses, mente na, piscln.a ~e ondas. Eliezer Teixeira, 50, diz que
que' iam 'se' ba'nliài" no litoral do ' ~arlos m~rreu ,dOIS dlas ap6s a ,: houve redução' do número de
~tauf: enfre •..•tando , 350; quilôme~! .,t~augura~.~o, p!sotea?o, q~a~do. turistas p~r.a as cidades de Luís
trosde estradas danlficadas t nos 't. dlsp~tav~ ;um lugar na, pl~CIn~ , Correia e Parnaíba, Ele acha que
f!nâis de( se~ária,i M,praías" pi:' \ c:?~ mais 700 pessoas. Adrianni . ,á, Potycabana ser~iu .. prin~ipal-
àuienses ficam' no município, de v!aJou de, Natal (RN) para ,-re,re- mente para quem la para o litoral
Parnaíba e Luís' Correia/Teresina:. sina e fOI se ~an~af;, na piscina ~eni '-;excursão ou sonhava com

" ~ a única capital do Nordeste que' mesmq s~n~? epilético, ",', :.:t praia" !11a~, não tinha dinheiro
'o " não ébanhada por mar, ,:",,", O administrador da praia arufi-, para viajar .

Vim geral ~a praia arcifiaialPocycabana:~"! !~resi~a: roje ~ec_e~ece~c~,~~1~milpessoas por dia, ,~ .' Os frequentad.9res íêm !od~~,'a~', cial, Cesarino Oliveira. 34. afir- (end) •
_ _ ' ' • ~." ," " ""0:'. : ','" '. ",' ," . ;"., '1 Idades e gostos, Durante os dias~C tO' d' ' ' " ". d 'C $ 2 OO' "Ili' _I '/;" ~<. " da semana, ônibus de colégiosda !" ._. US O O parque, e ,e r, " , "rol oe~"í."t:j}.,"perifc:ria de Teresina e do interior

Do correspondente em Teresina para colocar em suas, margens. Fortes (PMDB), '40, acha que a1 ~'? PIauí leyan:, seu~ alunos para,
~.. .' Durante três anos foram planta- Potycabana é uma "obra dig[}a de., jogarbasquete, voleibol e fu~e~ol

O 'governador Alberto Silva dos 500 coqueiros" eImportados um Nero",', "Foi'urna obra plane-j , nas quadras. O prof~ssor)oa9ulm
disse que a Potycabana foi cons- equipamentos para piscina de on- jada e construída por uma mente Golçalves, 32, de um col,églO d,e
trufda com custos 'estimados' em das de Milão e Boston (EUA). Os megalomaníaca, quando os servi- Altos (39 km ao norte de Teresi- I

,.. , .. d ibli -, na) levou seus 40 alunos deUS$ 2 milhões (equivalente a Cr$ custos com a manutenção da Po- . ore~ pu ICOS esta o com ~~usi edu - , i ' , "
200 milhões) liberados para sa- tycabana estão estimados em Cr$ salãrios atrasados há três meses ' ~~~o, f~s ca para ~ogar na ,

, . " ' ,- ' " no Piauí" díz ' . ",' praia artificial e aproveitou paranearnento de Teresina pelo extm- 3 milhões por semana. Trabalham ' I . • , ;, ',,~'i beb ' " bai 'ti d.'io Ministério do Desenvolvimen- na praia 85 funcionários públicos, O comércio ambulante ~co~ er cerveja no ar ~rn orma e
f U b da H bh ã d ' ,. fora da Potycabana. O arqultetq vela de ,barco, projetado pelo
'{o r ano _e da a I a,ç o, uran-., " , Gerson 'Castelo Bránco afirmou: arq~it~to Gerson Castelo, Branco,
je a gestao o presidente José ,A praia fica na entrada de á ibid ' nda d 1 40" "A criançada acha bárbaro e
Sarney.: ,"Não foi um dinheiro Teresina para os turistas que che- ,.,q~e eSI ,P~OI,~ ~ a. ven a, ,3 dá' para' azarar (namorar) umas _
jogado fora; porque no local onde gam das capitais do Nordeste, O' â ~rrasqum o~ e farn~" amten; garotas" disse Gonçalves ' -e ,

foi instalada a Potycabana existia cenário é 'similar' ao de' uma SOlm de, sBorvee pe os delrdan el~~ ,. 'Os m~is' admirados" 'corn' ri
• '" d' d' " egun o ranco, a ven a e a 11

um panta~o ',~s~e o gover~a:~r praia, com coqueiros, res_tauran~ mentos pelos, feirantes ia sujar a, parque com toboãgua " e.' teatr.o
Albeno~llva~ , , , ., !es! bares e, um calçadão , que ,i praia, Foram.' construídas duaf, ~b~no para gra,nd~s Sh.o~s; pisei- .

A construção da Potycabànâ ~~t imita o da pral~ de Copacabana, ,:', .lanchonetes.: con~r~.la~as pela C,o.-.: na de ond~s !D0vldas por m~lo~ ;
o ~umpnm~nto de u~a prome~~,a,,', . .. cá-Cola e Antãrtica, e uma fábnl de propulsão Importado de MIlão .'
el~l,toral feita pe.l~ gO,verna~o~: Para Silva, ~ Potycabana é "o ca de pizza do, governo, coo{ (l~lia)' e par9ue aquático com
EI~ c~meço~ a ~onstrul~ ,l!, p~ala c~ube, do povao, que. nao tem capacidade para" produção de 50 brinquedos em forma de polvos,
artiflcial retirando 5qo mllt9necol dinheiro pra ser sócio de, um mil pizzas e sanduíches par hora; ,sapos e golfinhos, são ós morado-
ladas de B;r~iad~ leit9,do'ri,o"p,C!ti;' ~Iube, privado e ir ao litor~l'l: Q,\,A, vendaé fi.,eítlicom preços SUb!l~,',res".,d~S" ~airro, ~.da., pe,r,i,feria de",1
um dos. que , c~rc~ffi" TereslO~, prefeito d! Teresina, lierác1!to.,' sidiados,' .: '\ ' (ER '.'r);r~.rc:slna:, fi. ,mamCl!re Joana Oli':)

_ • "I' •..• l,' .•.... I'•.• "l .' 1-' . ~:::'~'::'t:. ..•:::a;~ú~.:,~ ... ~ ; .. '.t{i:.i:J!;:~2..-~.tl~i."I,)....~:L.1~:~..:!••:':LJ:.~..:~•.•A!
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I Atos do Poder Legislativo f'~--~--------~----------~
LEIo· 8.211 ,de'H de de 1991.julho

. -. Dispôe sobre as dirctrin:s orçamenlárias paro e .
ano de I992. e ~ ouiras providencias. .' '.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber guc o Congrcs.sc> Nacional decrc~ e cu sanciooo a seguinu: Lei:

DI~POSIÇÃO PRELIMINAR

. Att. I~· Em cumprimenlo lO disposto nos m.. SI, iJiciso IV, S2, inciso XIII. 99. t
I·. 127, § 3". 165. § 2". e 169. da Cnn<1ituiçto Fcdcnl. esta Lei fi•• L' dirctri7.eSorçamentárias di
Unilo p"'" o exereseto financeiro de 19?2. comprccndcndo':" .

. ..I ·mcw c prioridades da 'Administnlçl~ PIlblica Federal;

• i. .' '.' . , n _ orientaçlics para OS orçamenlos anuais da' Unilo. neles. incluldos os
conespondemes erédltos adicionais; . - . .

", l.· •

. . m - limites para e1aboraçfto das propostas orçamentárias !lo Poder Lcgis!aliv!I e do
.Poder,Judiciário. bem como do Minislbio PIlblico da Unilo;... . ".. •

IV • disposições relaiiva.<ls dc.<JlCS8Sda UniAo com pessoal. CSJlCCilicamentepari ,
conccssao de qualquer vantagem ou aumento de rcmuntrllçlo. para criaçlo de cargos 0\1 altcraç10 de
cwutura de.cancira.o;, bem como para .dmissllo de pcssooIa qualquer titulo;

V - polltica de .pliCÍç!o das a~ncias financeiras oficiais ~ íomcnte;

VI - diSf'O-'içl!essobre .ltcraçllcs na Iegisl3Ç~Otributária da Unilo.

CApí111LOI

'Das Melas e Prioridade,; da
Administraçlo Pública Federal

ArI,l" - A pro~",m.çlô <ontida na lei nrçantcnMria anual para o e.ercrcio de 1992
devm t.Cr compatível com 2S prioridade.~ C metas estabctecidas parB os dircrcnlC5 setores no Mano
Plurianual J9911199S•• provado pela Lei n" 8.113. de 30 de janeim de 1991. cujos valores =lo
convertidos I preços de abril de 1991. com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor •
INPC.

.•..•;~ .. :-;"; . .h.~.Das Dirctril.CS QenIs
• .••• . - .' • ~' •. ':~-:.'. ,\,. .•,.:'-:~;"',i ,-' ~'•• ;

Art. 3" ~ No projeto de lei orçamcnthia anual. as rcceilu e as.d;espesu·1IetIo .
orçadusegundoOSJl1'CÇOSvigcntcsem a!>ti' de 1991, 'o . " ". ,:,;,;- r:··::...;.· .:

. . f 1°· As ~ rererenciadas~' ",ocda'esmn'~ JertÓ,~.;;;oo:;~' ',?'
taxa de clmbio vigente no óllimo dia 6ti1do mb de abril de 199.1. .' .; §.~iíf.\";"~i't;:.::.:(:r:·.: ';'

: -;.' . '. . '. . ...; .• ~\ ~':~'.;'''~:!:''~:.'''f ,:.::-1; -:' I
, § l" - Os valores expresses na ronna do disposto neste arligo seilo .corriiidoS,~t\* - ~,'

lci orçamenliri. anu.l. pelo qunciente entre I estimaliva dovaI~ m6Iio do fodice Nacional de .'
Pnlços 10 Consumidor -INPC para"1992 e o nlordcstc mesmo índice" paraomb.de abril de 1991. .:

# • '. J ;'. • • ~. ~. : ~r,I ;..~t1M·~.d'·;i·. : '.~ '.

,r=mos~!: Nlo ~ =fixadu ~ aem.que'~>r.:.1I)l7~:f~,~*-~. :

. Art. S" - A lei OT'Ç8ITtCnlári8anual ob!<CtVa1t.!li eslimatin d. r=iti c na r1XllÇ!o. '.
di. dc.o;pcsa.~crcitos c:con6micos dccom:ntcs da .çAogcm:m~.tal ..~da-,pc;los~ ""gui~.~' •

pnncl~os ~I:_ red~O, d~,pan.ici~O ~ ., ~~~,}~~~~~ttt~~fi~:~;':
n - modcml7.aÇAoe raC10naJI7.açl!Odudmtnislnlçlo.pdlllica:o:<:."":.;.;;/~,, • ~',. :o

'.' '. m .• Iienaçlo de empresas .pllbli~ .- soci.,.b~: de ~Ia'~~··~u;·~~ •.
.desempenham atribuiÇÕeSque a ConstiluiçlO FcdcraI CSUlbcI.= como de ~~~ U~i~~I;; -,!

• ..' '••••• -. I••'~..· "t .••

IV • i:ltinçAo ou diSSC!'uçlodeórgROSeentidldes da UniIo: .","" . l;r" •

. V - ali~~o de imóveis, bem como de ,!ulrQS~ e dircilos ,lntc~tcs ~o .atIVOl~·..

pcn)IanentedeÓlgloseenl1dodes; .' .. : •..,:", ~,; "':~: ';';!l;''''''->:'';::::i" ~' '.
VI - dc.=ntrnli7.açlo ctC açllcs -govcmamentols panoos EsIados, Distiilli Fcdc;nI e;

Muniapios, inc:Iosiwocom ttansrtrenci. de J'CCII!l'OS patrimoniais. rmana:irose,bum~":. ::;~.~: !'
. vn o rcvilOli7AÇ!odo investimento p'IlbHcofcclcnl. csprrialrncn!e OI voltados paR.:, '
ma social e pira. inrra-estrutura básica; . . . " . , . '; .•. , ,.; :

. . . .•.•..•., i.

VIU'· diminuiçlo das ~gualdacles reg!":",,if e ~aiL • ':", . r
: .' f I· - N. ck.a:nUOIi7.1ç1o.te lÇiies ,Ôvcmamcnlai •.•••• OI Esu.Io.. DisliÍto j :.::

Federal e Munidpios. de que Inlt. o inciso VI éeste ortigo. devcr1 ocr ~tada • tronsferencta! ~, ,
, de CIIClIJOSlda6vos • manutcnçlo e opcraçlO de pane da malha rodoriiria nI!» .llcrtencente 10 ,I
. sistema estrut~ nacional. ';~.• , . ! . ".'-....'{•..~~.,..~:.~?,:' .~;:;·:.:~::"'_'~{7",;'.~ ·~~b.~"

. f l" • A Uni!o po<Icri incluir: nl J""I'!'!'I orçamenUria ,para o ncrdcio de 1992, ~.
rt:etmOO pora lICndcr 10 dlsposlo 00.' ',r do lJ'Iigo 13 do Alo dai DispOIIç(les Constltudonalsi
Transit6riu.. , . '.. '. ' . .....,' .,.

Art. 6"· Nlo poderio scrdcSlinados ~ pa1latcDib.~com: ·~v:..:.~ ,
. . .,

I - aquislçfto. inIcio de obru paro c:onslnlçlo, .ompIiaçIo, JIO'tU loc:aç6cs OUI
ancndanic:nlOS de im&w:is. inclusive residenciais; ~ -.. .' ." '.' ",-._~":'J;~~.•,.ti· . . "~

•. l'" '"', • ',. r.,. -'.~..•.,"-'1;'_í'~-.:.':,:. :t' i
. I! - aqul.lçIo de mobili~. e. equIpamento . ~ •1DdacIea.:rc:dclencilis: de;

tcpfe!lelltaçlo rUDCIonal: . :".. ". -, .:. . ~'. . f'oO ' •.'~:-.~.{.I"~~! ••' "I
111• aquixiç!o c m.nutcnçlo de automóvel. de ~ ••.••••••.• du u de·

manuttnçlo referentes 10 Presidente e Vice,~"denle da Repllblica. _PIesicIcIIfe& do( 6rg'os do; :.
~ ~gis~ati:m- aos ~ini.~ de E.<ttcloe dos Tribunais Superiores"benI;~ !" Chefe do,
MInIstério PIlbhco da UnJlio; .. ""'. . I' .' i"

IV ~ aquisiçâo de aeronaves e outros ve!culos paro ~ ... ' : .....

. V - eelebraçãc, rcnovoçJo e prorrogaçlo de c:onlnltoode ~ e.lITCIId~ncnlo; .
de qU!i"luci vcfculos para representação pc...oaI; , '.' ...." ;'. ;

VI • obras c se rviços locais. •.ssim como nutras açl!c:s!fJ'lÍCt' das administraçllcs
pllblica.<estaduais. do Dislrilo Federal c municipais. n:ssaIvldos.os casos_parados: ., '" .

I) pelas disposições dos arts, 30. inciso VII:e 200. da ~tulçlo FedÍ:raJ;
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r'
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• ~•.. s.Ó. ; *.

.' . \~,~-;:~~...~\
Das Din:trizes Comuns . .

iclenllr~-no$! 1.-!:Iu:-sedas~~~.~~eslear\itO.~qoeespedr~ü-.::r:-lc Ar!. 9" .• 05 oq:amenlOS rISCaI cda.,.,guridade,sóclaI;êalérn .~:~. seus -<.
. . ~ ,s. ~ ~ r.l!· '0. '. .' fundOS;6rg~oS:~mquias. in/:lor;iwe.asc.'J'Cclais,:e;as .fundaç6cs.inslnuldas'e mantidas pêlo Poder: "'-~ ".

. . Públicô~'_'qnC:Olllcrio2S cm~ páblias.as1l<>cicdades-de economia mis1ae'dcttiai"enlidack:s' .~' -
, .'. I _ llO'C8.0;0dos inciso •.icê 11 dcsIc:anigo •• !illridades:cqUipadas CSliénCiais.l1içio' •. ;",em quc:a .l)oiio.'ilil'C18 'ou iodin:lamtnu:, dclcnhi .•"""iaria -do tol'ilal.JlOêial :C011I,:tIiJcilO:ÍI'VOtO, e c-

das orgànizaçõesmJIiun:s: ':0", . ' . r que ~dcs1aqtW5qucuecunosqucnãll""jaí'n os~provcnien1CS&::.~ . '. .

:. . ~. ~nci~ do inciSo ldcs1e:.ttigo:: ~;_" , '. : ' I .pailicipaç!o aci!lMriá; . -, ...• :?~:í~~;:~~~~::
· .' . ·l f :...lÁ :-: <, .:

:::-., .11 _ poglll11entode serviço< prcsI.dos, de'forhccimenlO debcll5" de emprestimoH ' •.•
_ .... ~lUIncilment~conccdidos; . " .. _ '-"'. ';.:':'~"': e-s.: •

JJ1'. tnnsfCltncios .p"",' aplicaçlo em 'programa de financiamento, .tenclendÓ ao.'
. disposto no art. 159, inciso I, alI•••••'co, c art. 239, §I',da Conslituiçlo Federal;' .".

b) a unidadc& ,,"-<máal, t inslalaÇlo. em Brasfli •• DF. de ,6rg~rcdcnris que ~
tivctcni !:o••.•ede iranSlcrida,'dcvendo .aqUisiçlÇ>:iri:air sobn: im6Ycis de entieladcs da ••dminislBçlo --'~-,- IV • rdinanc:illmcnto eladIvida externa garantidz pelo TcsoorõNaclonal., ", ,;...,
federal; <lirela oto:indirct&' -inclusive -fonc!oçOco!instituldu 'oü . mantidas pelo PIldcr l'úblicô.qiJe ~ ;.-. • , ' . . . . " '.' . , • .
es1ejam çm processo de exlinçto ou }iquidaÇJ!o. ' • ' •. .' • f 1'- ,()s investimentos das emprca< 'J'1Ihlicu, oociedad,cs,de o:ouomIa 'mista e 1

.' . 'demaiscnlidadcs •• ,quc!C refere es1C'mtigo consIarfo tambfm do mçamen!o].revislo 110,11/1.-1'65.'0 '.,'
O r .~S.lIquisiç6es· ~ pOmtnJçllcs de;im6VcisnSo ~âd •• 1'ic51eartigo dcpcnderIo "",t:> 5", inciSõ.l1; ,iIaCons\ituiçlof'cdcra);' •.•• '. .' . .., ..,. ,.sr: "."!..'; "".". .

de autoriz:açl!o do Ministério da-Eeonomi&,·F.mn6i ePl~. que 'rt:rirlCalf.ãdisponibilidade~-':"! .. ", .'
de im6ve~s junto ao Dcpartam,enlO do P:atrim6nió dá Unilln.· .• t-', . . • •• O r ·'iA, progmnoçlo orÇ8ntCnlária do Banco Q:ntr.lr'llo ·BI1I..!I·obedcccnl •• -,,' :.

demais normas e prindpios es1abekcidos ••••••• Lei'" tomp=dcn todas •• cI<:spésIS com;
invcslirncn1os, tom peosoal e encargos ooci.is e ootros cuslclOS adminislntivos e' opcracionais,"
incl~si"e. de forma exptlci •• no O1Ç&JDCIIto.aquclas retativa., 8planos de bc,nefl<:i"l'e de ~SI~m;i~.
scmdorns. .' ~ ... ,,; ;~":"~<I !:~:-;';i;..·t.j)~~.;,

. Ar!. 10. A n=ila dccom:nte ela emi~ de Iftulos da dfvida p6blica fcdcrlll.~
·.=Ivadas "'I6el ••,. que se refere o ar\.. I' da Lci o' 8.018. de 11de .bril de Im, somente ~ •. -
ccr destinada ao a\Clldimcnto das seguintes despesas: . ': .. '.' ." ,~"," ';!.•"',c.',· ';

• ".'. .' • ..~ '. ·,l'\!... 1" ,:,·r,l,.." ~••.•.~,.;~:..:\.',':, 't':!1~)·-tr.~~r.f.l"H~""~~~· 1*

," '.I .~'"",orti721ç!g; junis e outros encargos da dIvida pOblica·fcderal;déytlldo:;fIO~ .
C8SO das obrigações dccom:ntes da extinçlo ou di.<sOluçAode entidades d. Administraçao Fedct3I. :, '

"eontorme LeIo' 8.029, de'12 de .bnTde 1990,e o..:reto n"99.226;,M27-·de abril de'I990;= os'
lfIuloscmitidos com prazo de vencimento superior. 2 (dois) 8iJOS;4p' ;,,~,!;,r.(;~r,j>,O? I D:(lh.!~11 i: .

I.; +:1 . Cf, ""n": r'Cfinancilll11entO'dadlviela Cl<ternade resp<insabillda.k: di'Unilo-ou:por ';I~~
,gamnti&. rcnegociada tom'. comunidade.finana:ira in\am!Cional, nos ~os4juecVienttl',~iR:r' ".
:lprovadosp;JoScnadoFc:dc:ml; :. ~;.~ : ., ...' -r •••.•••.•~ .:;J- •.?iJ :.I.I'~: <;. ':}, o' .•• ,'11",?'..i',;.,~.".: .. : .: ;:.,.:!I.:.!~\:~:.. ' .,·1": .: •. "; .., . .: ;'~:t.s . t t·;"",:;;.fJ .:': :t!-.::.-:' "'li: .,:""1 (In! ',

'~'" • oi, ." -". ' ."1Ii ,,' 'aUmento de 'Capilar das· emJÍ=àS"e"SociedàÍlt:s"enl"QüC' li'Uhilo' &teribi .,~.
'.'maibria cio i:ài>ilalsoCiartom élireito • ~oto: n:2Ii711doA conta cIérecursos 'cIccoiTenlCS'da emlssão de
., tltutos do Tesouro :Naçio~a!. tom clf!'5illa de inal~liilidade aU!O ~nCimçnto;'p"", -ven,dajunto •
,,~entidadcs; '. -; ... )1~·~Jr...4 •• ~4.;~:.~o1.'"·..~!;:r,·.·.;I;.~i~.•.~:J~i;~~;r~r~;t~·;~~t;:~l~~:~;",

b) ~o,~ilposto noart. 3O.1nciso VI, da ConS\itulçAo Fq\<:tt!;

•c) pelo·estabelecido no aIt. 204. Inciso J.da (:ons1jtui.lo FedctaI;

. cI)por au~ori7JlÇllcsespc:cl.f'u:as~ antoiormente concedidas porJci.

, . .'. ,vn. progrll!ll&Sde sa6dc,. q1iaIquer 1/1010.que' impliquem' c:onlmle de •••talidade· . .!

OU ~ -abortivU. •• '·l' . ' :-. - " :' '. . ..

•.
:' . . a). unidadc&.c.=nc:iai'.C1poilsilo ,du Ativid.desde •• (MIe, •• ncnmcnto imic:u.

'. educaçAo. :segurança. reforma íigriria.pc..qui •• cm',.,t"",,« tccnOIOj!i. de ponta. rroleçlo "'IÍ!CÍO
· ambiente .••'~çlo do patrimÔnio his16rico nacional, nlo "'''plicmdo a cla:çlo de que lJaI1
este inciso ilimÓ~ residcnciãiS; . " . , .

" . § 3" • lu dcspc.w de que tratam •• ressalvss do incio;o1e as allne':.. cio inciso Vl
deste artigo. serlo -orçados em calegoria de prognrnaçJo espccfrlCll ClIJ"'CICri7Adlmmo
~ransferblcias pari! Unidades Fed,cradas·. cla.o;sirocadas Qllanto l modalidade de aPlicaçlo.
exclusivamente, como TI1lnsfCltncias a Estados e 80 Distrito FcdcnII ou Transfcrencias a Municípios,

· cobfonne o caso. . .' '

." Ar!.',. • Na lei orçarnentAria anua! para 1992. • progfllmaçlo dos investimentos,
em Qualquer dos orçamentos de que II1lIao § se do ar\.. 165 da ConsIituiç50 Federal. além do estrita

." observAncia das priOrid8dcs fixadas nesta -Lei, n20 inclui" subprojc1os novos em detrimcn10 de
outros em andamento. entendidos como ·t.is l!Quclci cuja exccuçlofinanc:cira, até o excrefcio de
1991. ultrapasse 20'1> (vinte por cento) do =CUSlolotai !'SIÍmado. .' ., ... , '".'

:.::; .:.õl:ll:t'). (,.;:j:' :;•.l"!." : 'J'., ,.: : ••••.•.•••••• ' • '! ,<:h .. .' "

. , Parignfo IInico.· O projeto de lei oiçomcntma anual e SU8S propostas de altmÇlo
. deverlO _acompanhados .de infonnaçllcs sintéticas, C3pa7.CS'de permitir • avaliliçlc,' cio
•.. cumprimcnlO dós aitérios a.serem obsc:,rvadosem rclllçlo,~ ~açlO c!cin~mentos. .

. Ar!. 8" - As rea:iw própria., de 6rglos, fundos, aullll1jDlas.inclusi~'As espéáais,
lundaçOcs Institu!das c mantidas JICIoPodcr.Públiéo. bem como du empre.sas pjjblicas, oocicdadcs de

· economia mista e dem8is entidades a que se releee o an. 31 desIa Lei, n:.o;pci~dasruas poeutiariclatles
'legais. somente podcrAo'ser programad ••s pan .tender dcspc.""-"com investimentos e innrslieS
financeifllS depois de atenderem integralmente ruas necessidades relativas. cu..tcio administnlm. e
operacional, inclusive'pcssoaI e encargos sociais, bem como *,;papmen1O de juros, crlC81l:os"
lImortizaçllo de dIvida. . . --

,:~.:",: •.:'1: m·,}._ ~?~~.,"~".~:".t-·.. :'..'\ ~:.~. '.r"' ~.c '. '#~ i~h :_. . 'I~ ••

.' Pan!gnfo l'inÍCD- Na dcsIinaçao dos mcurms de que II1ltaes1CIIJIigo'pan alcndcr
despesas Com Investimentos, sedo priari7.ldas •• c:onll1lpartidas de financiamenlos de agencia e
organismos internacionais. .' ?l:.!l:'.I.c,:l ,~;t~:·."'·:'; -·.I:';',·.1!.' ~ ~:"f .•....

' •• 1 •

..).'.:'

'" r,J4~,~~,ST~'R1P',DA,JU~IÇt. ...• ",. '. ~ ;'.'::.
Iinpren8a Nacional '
5tO - Qu.d,. 6. IAte IlOO- 109M - B,.,nr.IDF '

, T.t.ln",,",fPARX (0611321-5S661T.les;106111356DlMN BR

, ......"".~...·:~c~~<~~~I~.i; ~~~.~~:p';>':~~~::'.~.;..:';.~.~;.:;~.,'
.• . .•.•.•.••. :.~ o·.. ~! ....."! ' •• ,:"

•••• o <:'i.:7'".:

1:":':".

• . • .~ ENIO TAVARES DA,ROSA .",'..>..:'.~'~~:~~:~.~..>.: ..~:~~~.~ .~~;~ :~/:. ;:.>..~: !.':' "-'~.

NEtSON JORGE MONAIAR ,,!:, ""." .~.~;~,~".;.,
,. i.~ •.f•.d~J)i';Í~~.~~Ofi~~ .. ;,
'1. 'i'~':DIARIOOFIClAL,.-..fi~ol.· ~ '. ,., " .,-, .. ,! ".

Orglo des\inado' public:açAo.deatos normat.i~ . ir; ;:!.~.olr .(, ":'1: ,•...

'::.~~O,RG~,~UI.~.~~~~,~.~'U~'~~ ~~"::. :. • •...,.
..

_ Publiea((1re.: 0tI originais ~ Mr en~ na &-c:.Io de ~Ir.clo e ~ • Mathi~. ·Ma·
;.~ ;'5 ,fi, "honií M'tto 'divulpdss"IIa -ediçAo do dia il'TW!diato •• Rtdft1'fteçfte1J ~

_~~.~.~'-;:"..':':~~.:;:. ,,'D~vlslo de Jamais OJK::i-.i. ,*,",-0 9ui~ ~i~~!.~IJÓ'I ~ ~bI~ : ..'..

" •• inahJ,..: ••; ~~fli;~l~;:8·~~;~.~.rt~r~~·;'" -I!feti~~ ~·do·ind~ ~ 8Upi~~'~
,podem "!.edQuirid08 KPa,..damente. . - • • ",.

"' •.•..~...~:;~..•.;:~::::~..;..~"'::~;!;':'~:.,,;":'.~:'·D;'~·b~;~~I'····.~.*~. :." .":
•.••_.4 •..,:6.,.;. .;i ••.• ;.):;~.':.· •••• r .•.~•.• ' ..•.. ::' ,r •..• ,... oat1odil.Ju~.:;.·.

Seçlol '., Scçlo'JJ . Seçlo I "

Cr$ 13.114,00

Seçlo 11

Cr$ 20.'/65.00.ASSINAnJM TRIMESTRAL:·.Cr$ 14.208.00" Cr$ 3.278.,00

.. PORTE:··· Cr$ 23.2.l2.CC1 Cri 12.~.CC1Cr$ 12.~,OO: Cr$ G.3J6.CC1

lnfonnaç6eS: Sr.çAode Oivul«ac.Án ti. lmJf~:'l8 Nacinn.t tOICOM/SEDIV)
T •••"lnnl'!': (061) 321·Fl.r"r..s R. 3O:t. 309. :'25 (tU 328.
Hor'rio:..8:OO Ih 12:30h e J3:30's l7:OOh.

sscaou c.:.. H .

02s Din:tri7.CSdos Orçamentos FISC8I" .
d. Seguridade Social

• _.' 4

\.

SUBSEÇÃO I .

, '.' ' .; .. . ,IV .• ~a do ~~a. de.ref!l'P'1 .agnlria,.r1.nanci~!IBJ!Ctac;qIlssftode Títulos d•.
?:PI~.~,Agr4r:i~..~·~·~·~:l~'-(i',;';~~''!:"; ~;' ..:.;. ':.~~··:·Jl~;;':t.:;;~:.~~'~::";:;~{I~·Ij.;1..~~n.~i;:',~,·(lm.:r.j~·~

. § 10. Os rea,= dccom:ntco do emis.llo de cflulos da dIvida' pjjhlica i'~ci<:l'al!,;êiUe
.."" refcre.o'l!rt. J' daLci n° 8.018. de.,II'de abril de 1990. scrlio destinados,aO atendimento das
;: <IcsPcsas 'mencionadas no'lnciso I .deste artigó"óu. ~idi~ameri~"~.!a!,,"<!<!)nv;sti.m~!os

prioritárlcis. ·de' acoi~ocom.~ pti.~~~~ ~xa~.~ ~.t.*\~~;.:·:f:~'1~':·~:i~~~;~~~;~~~í~{s~~;'~~.
, '.... . .. § r .·No caso d. dIvida ,pClblicamo)liliária fedetal. so'""'!te as desJIcW' com'

: .amortizaÇAó. ~(in~lulda a ,partcl"rclàtiva.~ ~t,uali~~,M mOncl~a;'inclusive' a'ob~d~ com ba"'"n&
• Tu. Referencial _ 'TR ou naTaxa.Refcn:l1C1al.Diári. ·'TRD. ~o _ .• tendldas por. recursos
'oriundos do cmisSfto de IltulC?5p6bliéOs f~s. é1o.ReS!'ltadodo B.nco Ckntral ou'dos'J'!'C"'bol!:O"
, cios jUros e demais cnc:árgos dos emp;éstlm,!" conc:c~bdos !'" :r,!""a 'da Lei n" 7.976,·de ;21.:&:',

den:mbro de 1989••• Ivo •., é:oin llI11ortl7~ refClt:ntc<.oslllulos·de que lrabl'o aIt. '1° ai! Lei"'· .
· 8.018 de 11 de .abril,de 1990, Q1!andopoderio ser atendida< com receita oriunda aa venda de ações

.: ..d!:~~ d;I.V.!Ú~'!' ./: .'.,:':'.;. .' .;~ ~:".''::!'''.~:.~:.::.';:~.:.::::~.._.' ... ~.:',:.·{L.~."::•.:;•• ~11';':,,-:' :' .
., .', ..': - , , Ârt: li !'1\ii'désj.esas ciÍm Ctls1cioadnllnil<lrlllivo'é.closive Com' pCssoaIê "IIC8;'ÍOS

sociais. Imo como limite máximo. no exerc!cio de 1992. 80'1> (oitenta por cento) do valbr'dos

;=~';.~.,jg;'~~~W~j;ro!py;:~~~a;~:~~'·~'r.~:~~~t~,
. .F .. '.~'._; .. ,!.. ';;:'1",'::0 liíniti iIc:~ ck; quc·lI'Iti •••:"cipol° dcste:artigosert reduiidó'"ara

25'1>(vinte e cinco' pOr écnto) noSC8.<OSde dl:spcsasCMi publicidade e propaganda e com:pt&Irios e •
~~ç(Içs.ep.!'(S!l'lI>,~9nq~ta~9"'~~II!!~,~I~.~.l!'~,!)1:,~~,,· •.•: .• :,,~;, ...!'

O r .Pafll efeito de .n41i.••• do cumprimento do disposlÓ -cicStIi,.,rogo;·.'(I·Poder
· EsccutiVoencaminhlri. juntO tom O projeto' de lei orçamcntma anual. demon..u-ttivo contendo ••.'~,;~;;.f~~~~.;:i,~:f~;.:.·:::;,~~~~~~~~,:;,~~:~r;::.;;:~~r

. §3". As dcspc.•••.•com pessoal c cnc>tgos Sociais dcVCrtI'rCsp:Itaro disJ!OSIo;,a lei
• compJemenlllT de que 1nIU!o art. 169 da Ço~itniçJO ~,..t ou.."". m~~ n!o hcnI_ entrado em
· .vigor. o di~ ~ írt..~8,do !,lOd~ ~s~~ ~~~~~ :~!~,~....__-.:.'v. ,,1.:
.. com: . --M,'12 .Nlopock:dO·~·dc5lin>dos·qu31sq~ =.u~ p~:~~.~~~~~. ' ••

. I' • pagamento. 2 qualquer IOulo. a ocrvidor da Admioil<lrllçAoDireta ou lndi~ta
. ror l:CI'viÇosde con",ltoria ou a",is1encil Iftnica arocados &nn recu= dccom:ntcs de convemos.

aCOTdos.2jus1cs 011inwnmentos congêneres finnados ~om órgAos'ou entidadcs de .din:ito pllbllco ou·
privado. nocinnais ou iotem.don.is. pelo Ó1'g~o00 en\ld~de • que pertencer o SCl'V,dorou por aquele .
em que cst~~ eventualmente lotado: . '. _.'.' .~::: .

11 • clubes e associ.çI\cs de """,idorc.< nu quaisquer oull1lSentidades congêneres. .
exc:etu.d~ crocbes c escolas pafll O.tendimento prt~~lar. : :. .;" .

An. 13. Sem prcjulm do di.po.<Inna Lei nO8.1120.de 12 de abril de 1990, somente
podcrI!o ser des1inados !"Cur.;os dos orçamentos rL<caIc da seguridade social. inclusive de rcc:eilas '

, . . . . ....

/' ,:
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pl'Óprias.das.cntídades.·;.cmpresas']C·!<OCiedadcs.referi"as no lII1. 9" dest" Lci;'pm enli~iIe
previdéntia piivada, ou congêlae. casa: ,:.' . .' . .

1 - a entidade, ou congfncrc.. já e.stivesse legalmente constilufda e em
funcionamento a~ I~ dejulho d.e1989;

. IJ • não aumente. rara cada entidade. ou congênere. a panidpaçAo RlaliYl. ti'l.
Unlão, inclusive de ';UILIIi: entidades. empresas c mcir.dadc.oç I que se refere o -capu'" dcstellr'rip."t:m
relaçAo1contribuiçAodos seu. participantes verificada no exercfeio de 1990; .

i 111 - o tolal dos reeorsos J1Ao·.scja~SUpcriOT .• para cada cn~idade. ou congbtcre..aos
• recursos destinados. no.<:serefcio de.:l990: JitiJa1i7.•dos' pela -variaçAo'l'revisto DI! ·ttorrid. en1Jt'.,..,."" ,c'
, INPCmédiõdt'I992eoINPCméditlde 1990. 'c-" . . .' .

r •
Par.!grâfo "nico •.As.entidade< Tcchadis.tlc.1'J'CVjdênci3:pri,••da'justarlo <lL=S : "'. o •

atos comtitutivos.e .planes de costéio ,,'bCncIiCios;!Cm decon'éiIcia 'do .ãlSpostõ.nos ,incisos 1Icste ';'cc
artigo.~ 31 «dezembro del991; :' Oi

. I •

. -. An. 14 . fi ,vedada'a inclu.lo 11.1 lei orçamcn1:1ria anUal e em ""'" aéditos '. ~
adicionai. de dOlBÇl\csa !ftulo de .ubvenç6cs·,.,ciais,n:. ••• lvadas .as.dcstinaóas a municlpios par1ID' ':' •
arendimento de ações relativas aos setores de f'.ducaçAo.saúde e·a.••.'istência sociil. as relendas no aR. .,-
6-, inciso VI, aJfneas -4- e ~ •• desta Lei, c as destinadas a entidades privadas. sem fins lucrativos.

. dc.-.Ieque: , -. . " .. , .... ..

I - esiejam regislrada~ no Con~lho Nacional de Serviço Social; oun ..0 atendam 80 disposto.no Mt.' 61. do .Ato das DisposiçÕC5'Constltucionais
Transitórias; ou
. . m ~.scjam vincllta~ •. organi~jntcmaCionais.- ~- -;.

Par.!grifo I)nico -'.~ vedada. Jalnbém; .••·inclusAo de-dot.ções. .•. lllulo de awtOios·... '.
·para entidaócs píivadas. "',". . . .

, An. 15 - Na lei .orçamentãna -annàt, ·lOCftIoconsíõeradas as despesas .pan~ ,
atendimento da contrapartida nacional. do pagamento de sinal ("down payment"), juros. encargos e
amonízeções da dIvida. exceto da mobiliária federal. rerercntes apenas As operaçôcs de crédito
contratadas ou auton7.adas até a data do encaminhame.!'to do projeto de lei ao Congresso Nacionll.

· . Ai1. 16 - lu -despesas com tran.rerências de rocursos da União para Estados,
Distrito Federal ou Municfpios. mediante convênio. acordo. ajuste ou outros in~ttumentos .
congêneres, ressalvadas as destinadas a atender estado de calamidade pública e aS c1a.<;silic:ldascomo

, subVCllÇÕC5secials, só poderio .er.c:oncn:li7"!dasse • unidade bcncr.ciada comprovar ~ue: '.

. . I '.in..iituiu e regulamentou todos OS lributos que lhe cabem, previstos'nos lJ1S.

· J4S.ISSelS6.daConstituiçAoFcdenl; ,'." " ';' '.: ... ,.,: .... z

". D - arrecada IOdos os lributos que lhecabciu. previstos 'nos arts. ISS e 156 da
ClJ1ISIilUiçloFedcJaI; .

111 • a receita tribotlria própia eorrcsponde a. pelo menos, 20% (vinte por eeme),
no caso de Estado ou Distrito Fede•.•I. e a 3'1> (lIts por cento). no caso de municlpio com mais de
150,000 (cento e cinqOentd mil) habitant es, 2\\> (Ú01S por ccnto) no caso de muniefpio de 50,000

, (cinqUenta' mil) • 150,000 (ccnto e cinqUenta mil) habilantes, I\\> (um por cento). no ca..., de
mumcfpio de 25,000 (vinte e cinco mil) a 50.000 {einqUentamil)'babltante< e D.S%(mcio por ccnto)

.' no ca""de municfpio com até 2S,OOO(vinte c cinco mil) babitantca, do loIa!.du n:ceIlaS
.orçament4ri~ exclosive as dccoITcntes de .0pcraçiIC:Sde crédito; . '

rv . .,'atende ao di""" sto nos arts. 167. inciso' JII e 212 dli Constltuiçlio Fede•.•l,bem
como nos arts.. 37 e 3B. inclosivc seu par4grafo único, 'do Ato das Disposiç6cs Constitucionais
,Transilórias.· . .

'.'.' . '. -',: § '10 • Para efeíto do di"""sto no inciso n deste artigo. do re •• t1vadosos impostos
• que.!Z •.crerem O art. '155. Inciso I. !tIlnea •••• e o art. 'lS6. incisos 11. lU e IV. da Constituiç.lo

• ° Federal. quando cOmprovada & .usb>cia dos respcdivos fatos geradores. . .

...' .." I 2" ; '••• 'com~lo de que lrata o ·capUI· dcsIe artigo. em ",laça0 •.;. •• u.
'Incisos' n. JII e rv. sed feita por meio de dccllU1!ÇAo'as••nada pelo Chefe do Poder ExeCutivo
·•.••pectivo. acompanbada de balancete sintético oficial. rererente ao exerclcio de 1991. com o .
, demonst •.•tivo detalh.do do valor dos tributos próprios arrecadados em relaçAo'lO tOla! das IUÍII
n:ceIlas orçament4rias. bem como os "",vistos na Lei Orçamentária de Im. .•.. . ' ,. , . , ..

§ 3" •••• concessI!o <Ic empréslimos ou financiamentos do Tc.<ourONacional :,.,
Eslado. 'Distrito Federal ou Munic:fpio. inclusive a. soas entidades da Administtaçlo Indi,!!'!&,..
fundaçOes, empresas e sociedades controladas, fICOcondicionada' comprovaçlo I que •• .ercrt l:1li:

artico.

Art. 17:- A$ dotlçôcs nominllmente Identificadas na lei orçamentlril anual ou em'
•• os crtditos Idicionais para Estado. Distrilo FedcraI ou Municfplo ...-Ao liberadas mediante
requerimenlo e apr=Rlaçlo de pllno de "rl~. independente de qualquer iJUllc ato;. desde que

'nIocstcjamlnldimplenlCSebaj.dispooibilidadcderecunosnor~NacionaJ. ,.', " - '

Panlgrafo .Ilnlco : Caber. ao lIrgao n:passador &s .:..:..n..s a tllCAlillÇlo dá
exccuçIo do plano de .plicaçIo. .' .I

. . .

". Art. IB - Nlo poderio •••. inclurdas nos orçamentos dcspésas c1as.<iflC1lducOmo
Investimentos - Regime de ExCCUC;loE..peciàl. ,.,.,..Ivados os ca...,. de calamid""" pdblica na rorma
do llJ\. 167; § 3". d. CónstituiçAo Fede•.•I. inclusive os crtditos com esta dcstinaçlo. reabertos de

, lICordo com o que dispGc:o • 2" do mesmo artigo.

. '. Art. 19: A inclusAo de dotaç6cs orçament4ri •• ~ atender ~ com à
conccssAo de trnpréslimos.~ financiamen10s e refinanciamentos nos orç3menlo~ de que tratl esta
SeçAo. somente pode•.•.OCOITCI' para o atendimento de oper8ÇÕCSque se subordinem ao cumprimenlO
das seguintes regras: - .

I - sobre os •• Idos devedores da, opcl'llÇÔCS 'Incidirlo encargos fmancciros que:
, pcnnitam, pelo menos, • cobertura.dos custos de captaçlo dos recursos que lhes dcnun suporte;.

n . no caso de opclll{iics laslreadas com recursos fi••••;s ou de cuslo de caplaç1io
indefinido. os encargos rercridos no inciM) anterior nlo poderio l;Ct inrcriorc.~ ao equivRlente aos
juros calculad", com b•..., na TaxI Rerermcial Di4ri•• TRD. de que trat•• Lei n· 8,177. de DI de
março de 1991;

In. - eventuais subvençOcs, cconómica1ii somente podedio OC01TCf mcdianlc
autori7.açlo em lei espccflic8 c até o limire das dotaçôcs que vierem I "": consignadas para c."'" lim
••• lei orramentária anual; .

:.. -,"-
IV • as prorrogaç6cs:c' .U*lIj1l1SÕÇi!CS;iIc'.lIlvidas deament ••.-1Ie '""'prést;mOS'- •..·~

financijjmentos e refinanciamentos concedidos ptlà. UDilo dcpcndcrIo de .•••I"*.açccs·que.vierem •. '.','
ser expressamente detcnninadas em lei cspcdflCL ,,'.'. '. ...' .

• " pan!graro único'· Ficam' •••••••_ do disf'O"o no inci,., IV"deste artigo os
empréstimos concedidos para dar suporte As aquisiç!ics. por autarquias e empresas pllblicas federais.

, de produtos agropecuários destinados lexccuçlo da Polltica de Garanli. de.Preços Mlnimos de que .
IBI& o Decreto-Lei n· 79. de 19 de dcicmbro de 1966. hem como l formação de estoquc.
reguladores do Governo Federal. quando. impossibilidade ou inoportunidade de ~a dQsprodutos
objeto dos empréstimos for comprovada. .' ".' ... " .. ,,,'. . ';' .' . , ' .

- . :.,'. - '. , '..... - .. ". '. ,.
. ". Ar!. 2O.• 'Scrlo óbserVaélils:asdisposi~ dos:aru. 18. parilgrafo"ónico, ~J9. da_.,"

lei n· -4:320. <Ic111 deiriarço<lc·l964,.~da """-'ignaçlo de ..dotaçOes'il7'Ç8JJlCllI4ri•• 1>•••..• "~~
cquali7.J1çãóde ..encargos.:linaneéiros ",,'de peços;.bcmocomo para o pagarnen!O'dehonllicaçllei::a :.::
produtores e·wcndcdorcs c p••.• ajuda fi!'.ncci •.••.•quaJgucr tflulo. a empresa alJIIliDl tlÓ'ltivos..~ ~- r: .

. ; . . Par.!grafo '6niéo ':OdcsCrit ••.~ despesas I'CferidU:~-.rti;.~i..dicm."i.o-
orçamento, .•• <lisposiçiics leps Sob!COjocampàrOasdcspesaS=io efctuad",: ~';:'.~ ..': ". .' ".:'.,

An. 21·-0. recclta global deimpostos, dedu7jdas as lransferi!ncias 'ile que trata o
ort IS9 e I vincular50 de que trata o art.212.ambos da'Const;tuiçlo fcdetaI. _lo destinldas em
1992 • Reserva de 'Continganéil e 110 atendimch10 de despesas com investimento. no 1mblto -do
orçamento Ilseal, parcelas não inferiores •• respectivamente, 3\\> (Irts F. cento) e :10% ·(cIcz por

'cen~ -
·;'~l.! . I.':. ~'.;, .

stJBSECAO.~ .~;~:r' ',:'., ,. '::'-\~~~~~'~~;J~~:;';~~~~:~
DasDiretrizcsEspcdftCISdôOrçamcnIOFlscal ::.:cJ·,:"· ' :.:.

. . . . ',- .:.} -..: ,!! .:J~';-{:-::':':''''-'~~':'~~i, ••':.~.:.~

•. . An. 22 - Inlcgn!ifo progmnaçlo li eargo de lima unidade orçamentml espccfrlca, .
denominada Operações OrlCiais de Crédito - Rccursos sob SupervisAo do Ministério d. Economia.
Fazenda c Planejamento. todas as dotaçllcs destinadas I atender, nolmbito do Orçamenlo de.que tnll&.:
cstaSubsoçlo.d~",lacionadascom: . , •..•.. ',"".:_ . ,::', ,

', ! .;•.••...\~:? ';~.~~
. r - o .refinanciamento de dIvida ~tema garantida pclb TCSOIIJ1)Nacional. nas

condiç6cs que vierem a ser negociadas com a oomunidade financei •.• internacional e ap1OY&dapelo .
_I •• Sena~~ .. ,~ -,' 0'- .~ .• : ".~'.:_~: •• :.:,,-',,~!.':;"'.:,"' ..•~~ '_I.n.·,::~~?\t·:.'I.;_'il:'~;~.t.t.t~.:--.

',: •• r Ó: ,., ".," . Il- -'o finMciamcnto'depro~ de·.eusleio,e'investimenlo'*gropccu4riCl~e de ..
investimento agroindustrial;' . .. ,,' ..~:.t; ':' ~::.~:-r; ',! ~. o>:~',~ .. :.~.~.'_:t;~_~/~~;~'~n;:~~S!:;7.7-' ~!~;~~..'
.' . . JII • os financiamentos para • cocne<cIali7.açlode produlOS agropccutrios. noS .

'~·tennosprevi.tos no art. 4" do Dccicto-Lci n"79. de 19 de dnzcmbro de I~;'~ .', . .. ..
-. f""" •••. :>" ';""T"J":- :,. •• ••••••·Wr·r.,...,.,," •. "! ••. ~' ·U",.·...•..

'. IV·. O financiamento para a' formaçlo .de estoques: rcllula~·. de: produtos

.gropccuúios; , ':"" .;: "':""'~~;; ,~:";';:';"':'~~" '., ' .• :•.,;: .•: '
" '.V o'~ financiamcntodc ~~, ..' , "': ::,i' .',', ~ ;!'(,:: ,:.~>:',}",:.,'.
'.VI - o financiamcnfo de opcraçllcs Jastrcadu com R:CIJ!SO.lde 00""" exlem&; \(,

VU .~ ~ ADQ) ,:.~.. ~:,,~~: ':'::'. ~;;:~;:.:!;;"<:'.'~~·.~i~i+;~~:;.~-t~;~;
. Panlgrafo Clnioo'_ lu dcspeou de'que traía este artigo. "",,1arIo com !=Jl'IOI

•pro~icnt~~. ': .:.'~.~;7~~ :'=:~~·~~:"~~~'.~::~?~;~:J~i~:~,~3.~~~";'::'';
. . ,. ~-' " . n ··0. retomo ~ cm~i_ tmanciamentos' e' n;financiamentOl .concedidos,'a ,.- °,2::u:~;;mo':i!::r.~ modalidadcs_q~!,~;,!".I,~~.:~;~.~~~~:o,~~'~~' : .

lU orcccitudequeIBII0art.20dal.dn"8.023.de.12de~de,l.~;~/·-: ).':'

. Art.23-(VETA~}: ,,' - . '... '.:.: ,i:~:~.-~~·::'}~~~.:·~~·~··-~..~ .
- 'Art. 24 _ M doIaçIIcs para ~.PotRa de amntla de Preços MCnilllOlé para a .

.·.=Ir=jr=;r~~;~~:~m:~~::."::"':'
'" . ," -:--. .' Ar\.:zS _ Os preços deVCJ!dacios produlos adqulrldol pelu autarq1liu e empresa . :' ,"

, pIlblical fodcnla. para revenda,.1iIo pcidciIoa:r infcricRI ao - CUlta m6di0.'·IIIYOquando·. ',,:',.'

, .. ' ~~.~u~~,_ di~"';de,~~;~~7~~ ~ a~~ ~~:'~:~~C.:~~,
tICnI prejur.., do atendimento de IUU ncceosidadcl de CIISIdo admlft~,VO. e·opcncionaI e 00,' .'
ICl'riç~)(lelUldIvida;ou. ~ :' .".-.' :: ":.;.~~':~":'''~.·i.·.,,:"f..•.•. :..:j.... ~..•... - ... ~ ~.:.

. '. . n o·dispuser. para cobertura do clétlCit.de dotaçlo • leU ·fa.OI'na lei orçamentitia ~
.anual •• !ftulo de aubvcnçlO .econ6mlca. nos.1ermOS previstlll 1IOart.:J! da UI.a" ~.~ de J7:dc
março~.I964;ou ' . '.' •. " • -' ",:. ,,!.,., -.• ' ,!
, ,". '. ' In' _ ca~e~7.ar lIrgencI. e ";""provar risco 'de r:ejulm para o Te.oltn"NlOIonaJ.

em face do estado de ColUCrvaçlo de bens pcrcdvcls, proceder • licitaçlo 00 IeIllo. e desde q,;"" a
StIbvençlo. ecoriOmica corrcspondenle aeja aulo,l7..da na (orma-do art. 167," 3". da ConstIIUiçIo
Federal. - _. ....- "',': .·-11. ~.:i"",~-:~I;··;~!t~I.{'f\.t·~~i.~~,-·

, . ' Pmg'ralo !lnico " Na ~i"'~O dOcusto médl~ iereil",! ~ o~PuI· dcole artlgo ,
~ considcndo. pelo •• u .• alor atualizado. O COIIJUlltOde JU10s diretos e md,retos creluldl!" pela
entidade para dispor do produto em condiçÕC5de ..enda. nele IncluldO! lodos os custos de aquúIçIo.
preparo. anna",namento. remoçA0. Quebras e perdas. .••guros. impostos. IU~, ,multas. C!'CI'JO'
linanc:ciroscdcspc!'õuildministralivu. . :~ .•.. ' -. .

. ' Ar!. 26 , A lei orçamentária anual inclui" os rocun;os destinados .0 Programl de
Intcgraçlo Nacional (PIN) e lO Pro~ram. de Rcdi.tribuiçBo de'TCIllIS e de Estfmulo • Aço-
Indústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA) pa •.• aplicaçAo'na fonna d. Jcgislaçlo vigente. '

. . ·SUBS.EÇÃODI" • ,. .
Das Diretrires E..pccflic•.• do

Orçamenlo da Se,uridade Social. .
. , . Ar!. 27 ' O orçamento da ""!luridade social compreende" as dotaçr.cs destinad •., I
atender as açÕC5nas freas de saúde. p",vid~nc," e as..istencia social e obedeccl1 ao definido nos aI1I.

,194. 196. ~QI e 203. d. Con..tltuiçAo Federal •.e conlara' dentre outros. oom rec:ursosprovcnien~ .
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I ~ da, conlribuições soeiai< a qoe se referem o 111. 19S,ineisos·l. TI e m: e' 01111..
239. da Con<tituiçl!oFederal, bem como da arrecadação prevista no 1111.. 56 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; •

.' TI ' de reecltas ptÓprias dm 6rg!os. rundos e entidades que inll:gram
exclusivamcnll: o orçamento de Que trata e.~a Sub.<eçao;

In ' da conlribuiçAo dos servidores p6bli= de Que !ntl o art. 231 dALei n' 8.112.
• de 11 de de~mbro de 1990. regulamentada pelos arts, 9' e lO da Lei rr 8.142. de 8 de janciro ee

J99I. Que devm = utilizada. prioritariarnenll:, para atender despesas no 1mbito dos Encargos
1>revidenci4riosda Unllo.' '

• ' .' Ar\. 28 ' A proposta orçamentária da ..,guridade social•• ..". apresenlOda ao ÓTglo
Central do Sistema de P1AnejamontoFedeml e de Orçamentos. <onI clabonldApor comlssão especial.
c:on.<litufdapor repreocntan1l:Sdos ministérios respon"""is peles 8Ç&:s inciufdas no orçamento de
que UltI esta Sub.<:OÇJo. ' ,

" § I' ,A proposte orçamentária de que I",ta este ortigo obedooonl aos limites de
rccur.ós. Inclusive tran<fc:reneias do orçamento fiscal, fiudas pelo 0;:810 Ccnlnl do SistemA de
Planejamento FedC/'BIe clt OrçAmentos.

§ 7' ' O 'orçamcnte da ..,gllridade <oci~l di<aimin.ri. obrigatori.mente.·em
calt:gorias de programações cspcolfiCBS.AItlmsforencia de recursos da UniAopara cada Est.do c p""
o Distrito Federal, bem como para o conjunto de Munic(pios de cadl unidade da Fcdcraçl!o.'
~n.dals 8Ç&:s deoccntrali,.•das de •• Odec .ssistencia social.

§ 3" ' Sorlo destinados lO setor de •• Otlc,no mínimo. 3O'lb(lrinta por cento) do
orçamento~ • ..,gu~dade social, exclu.(d.oo ..,goro desemprego. .

SUBSEÇÃOJV

Das Direlri=Espcclfi= para os
Poderes Legislativo e Judiciário. e para o

Mini<lério Públicõ da Unilo

'.'
. . An. 29· Para ofcil'l do di<poStonos arts. SI. inciso IV. S2. inciso xm. 99: § jo e

J27,§ 3". da ConsIituiçl!o Fcdcnl. ficam e.,tipulados os ..,guin1l:Slimites para a elabcração das" ~s;.u orçamentárias dos Poderes J~diclúio ., ~~islltivo. bem.como do Ministério Público da

': '.: '.' :,,).,' ~ dcspc.sas ~ ~stcio. InclUSi".ecom pessoal e encargos sociais, obedecerlo
10 dísposlo.nos.arts. 6°, J I I 13,41 .:42 dcsta Lt;i;. ! .

- n, as despesas de capital 'obscrvarto o disposto nos arts. 7' e 6" 10 8" dcsIa Lei e
rupeillao as ,flsponibilidades de recursos para esie tipo de despesa. .'

. . , , . § I" " A lncluslo de dotaç!lcs para' .tender despesas. no Poder JÔdiciário. com I
aiaçlo de cargos c funçtJesdccom::ntes.. direta c estritamente, de novas Atribuiç6es. constitucionalt.
rlCl limitada ao valor corrc.<pondentc • rcduçlo de dc.o;pe.sas com pessoal e encargos "",iaiJ a •••.
~i7.11da em,cumprimento ao di~o no irttiso J .deste artigo:

§ 7' ' O disposto no ""'grafo anlerior aplica·se. também. ao Ministério Público di
UniAoe 10' Tribunal de Contls da UniAo.para O a1l:ndimentoespecifico da implantaçl!o de IÇÔCS
derivadas diretamenll: de novas alribuiçOcs constilliciontUs. .

•• , • ,.'" o-o. •

: Art. 30 " As proj-t as orçamentllrill. dos Poderes Legistativo e Judiciário. bem
. ,.como do Ministério Público da União ..,!to ·cncaminhad as ao Órgio Central do Sistema de

'P1anejamento Fçdenl e de OrÇamentos do Poder E.ecutivo. re.'poMável pela comp3libili7.açl!o e
.laboraçlo do projeto de lei orçamentária anual, na forma. prazo e conteódo estabelecidos para os
órglos ~ ~tid.JIcs ~~~c ~odcr;. • '.' " ..' • • . / •

SEÇÃOIU .

. Das Diretrizes E.o:pccfliea.do
OrçAmenlOde In~limento

'. An. 31 ' O orçamento de investimento. previsto no 1111.. 16S, § 5". Inciso 11. d.
Constituiçlo FedC/'BI,ocri apresentado para cada empresa püblica, sociedade de economia mista e
demais entidades em que • Unilo dclenha. direta ou indiretamenll:, a maioria do capital social com
direito I votO.' . . ".... . .

§ 1° , NAose aplica ao orçamento de Que trata esta Soçl!oo disposto no art. 3S e no
Titulo VI. da Lei n' 4.320, de 17 de ma~ de 1964.

, § 7' ' Para eroito de compatibilidade da programaç!o orçamenláriala que se rerere
. esta artigo com I Lei n° 6.404. de IS de dezembro de 1976, sorAo considerados investimentos as·

, despesas com IQuisiçlo de direitos do ativo imobilizado.-,,' . - .
. , .. § 3"', .A men.••gom que cncamin~ar o projelo de lei orçamentária. Inuol 10

Congresso NI"!ona! se~ ncompanbadi de demo."-'trativos que informem: .

" : ," a) I nível de subP;"jêto.ou 5ubatividade.·os valores erelivamcnll: prOpostos por
cada uma daS entidades referidas neste artigo: e . .' ..

. , .'. " b) os montantes. • nr.ol de gmpo de dc.<rc.••• dos orçamento., globais de cada uma
~dasenlidades reforidas neste anlgo. COmI indicaçlo dns rontes de recursos para atcndc:rcada um dos
.gruIJ?S.~ .dçspesa.. ". .

Art. 32 • ~ inve."'imcnl05 li ("('Inlll de rcctt~ oriundm: dos OfÇftrnento~r.~1e d,
segurid.de soei.l. Inclusive medinnte pnr1icipoçlo acionárin. ocrlo programados de acordo com ••
do~ previstas nos re(eridos orçamentOS- '.. . •

SEÇÃOIY' -/
./

D. Organi7.•çio c E.,lrulura deisOrçamontos

Art.. 33 •. A lei orr.alnCnláriB 8IJual arrcscnui.1i conjuntamente a pmgT8maç~o dos
. or(IlmcnlO!i fi~l e da r.cgurict:u'c .!iocial. nos qmli.!i I dir.criminnçlio di dc.'-J1C-urllr·sc~' ohcdcccndo 1
cJ~••lficaçl!o (uncional·pmgramática. e.prc. •.••• om "'u menor nlvel. por calcgoria de programaçAo C
indicando. pelo menos., para cada uma: .

J ' Oófçamcnto. que pertence;

11 ' o grupo de -despesa a que se refere, obedecida. no' m(nim.o,,1 sc&ni!,1e
classificaçlo: ", O'O.~ 0',.,._.· • .,'

, Pessoal • EncarJ;OS Sociais;

, Juros. ~os da Dfvida; .

. , 0u1nS lkspCSIS ~tca:

, In.vestimenloS;

: .• ,_i ,'.~ .••• :.;.' r

'I :; ••••• ~ •• <l. •••• t-

..'', ' r- I"," •• : -, :.:. .:~': ;';'!;'i. .:~.:.j,,"\:,"l~
• "U' -:....,":""L' -u: •.• ·.1~"",.•r:I:"'i: '!trlll)i)·!tl:l"~;' -

~....,...-:~..~:t,!,'t '.: .! ',

,lnversl5cs FinancoirllS (nele inclufdas quaisquer tIcspQ;as ço", COOSIÍtuiçlo9"
oumenIOde.CApitaldeemprc<aS);.· ... ' '. "':'. ~..",

, Amorti7.lÇlo de DIvida; o;·· r." •.• ':''-';'.
" • "~",,".f ~.~~~:.?;...

, 0u1nS Dc.<pesasde Capital. . >I.... ,.':.,' .•

§ JO , A" ClIe!:orias de I'rogramaçl!o de que tnlta o 'cap~l' ~~ ·~igo·'''''O .
Identificadas .por .subprojelOS .ou .ubalivida~ .OS quais sorlIo inlegrados. por
um titulo. pela indicaçAosucinta d< molas que •• ractenzem o prndmo esperado da açlo pdbbCl e

, constituam JllI!O"lasd"'luclas fixadas p~ os subprognrnas CXlIT'OSJlO1ldc1l:S ~ ~t:',::.~:,:::~."_.
. § 7' ' Os subprojdos e ""b.livid.des· <OrA0 agrupados. rcspocIiYln1<'ntc. !""

projetos e atividades, os quais serlo integrados por um lfIulo e peladescriçto sueinta da açlIop~bbca
queelccna:rra. . ". .•. :: ·...f·," ,->..-;::.. --t'!'.'

. § 3" ' No projeto da lci orçamonLári. anual ocri alrihur~~'~ .'cad~:';'b~;'t~' e •
subatlvidaée, sem prejuízo da codificaçAo runeional ' prognm~tica .dotada. um c6cIigo numérico .

. ocqOcncialque nloconstari da Jci ""amentmllnuaL ' '., . ..: ;.';' ,~.~" ;';' -'
••• .'. • ~ ti:.

. Ar\. 34 ' AcompanhB1lo o projeto da lei orçamentária anual. bem corno,OQ~
de detalhamento da despesa da lei ~ent.4ri~anuall que.se rerere o art. 4~ ~ Lei: . t -,r •• ::.'

· .) , dcmon_tivos das despc<aSe receítas dos 'or;amonlos fi,..,.1 c da seguridade '.
"social. bem como do conjunfll dos dois orçamontos. IP""'O"tados de rorma sintéOca e ,,",&.da,

evidenciando o déficil ou supcttlvil comnll:. o total de clda um dos orçamentos; '. '..;,'. i.~
. D, dcmonstntivos das receitas dos orçamentos fiscaí e da scguriÜ sociaL bem '.

com.odo conj~nto dos dois.~ent"t scgun~o ~ ,~Il:gori.as e.~~ll:g~".F"Om.it;U;: < • i ":i! t

• '. t " In ' quatlro-resumo das despesas dos .,...menlO$ rl9:al • di JlCiuridadesocill. bem
comeido conjunto dos dois orçamentos: j' '. ..' ~: .' -, .,,: -:::'.":; t"..;} ;~:-t:,!:;J.

: . ~~~~;·:·";;·~":~T~{:i;~fi~l
.,' -;.r'::":·.. :ij~" ;-.t~/~·~Wt~· f~'W~:

I) por subprngrama. . ,.....". .... . • '. ;;\. '. f ,:.,,...~.~ <11

'IV .: demonSlt1Itivo'dOSrecursos dc.~inados 1 man~tençl!Oe-eo desinvolvimenlo do
ensino. de forma a OIrlIe1l:ri7M':' cumprimenlo do ~i~t? no ar1, 212 d. ConsIituiçlo ~~'n

· . '. V ~ demOnstnlliVO''dos . recursos . destinados ••. eliminar o '~nalf.bcllsmo·.. .
• unlvcrsali7M o ensino fundamental de forma. caracteril.ar o cumprimento do disposto no 11\.,60,do
•. Ato das Disposiç6cs Constitucionais Transitórias; .' . ". ." , : ,:r "o,: .",\,!",,,
" ~. VJ' _ldemonstfltl~' dos'~ destinscto.i8 irrigaçlo: d~ r~8 .' ~~~.o ..

cumprimento do disposto nO1111..42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;-" "".'O?'" ./
• • .••. '.~' I ''''~'' •.: ~,t ~ .•.••.: •.

" vn ' demonstraOvo dos investimentos 'consolidadOH previstos ,naS ,3.! (u!s) .» -,

· 'orçamentos da Uni~: '.. .• •.. -' ,; • .::. .• ',. o;::! ~:~~~:~} ••~:~~;t::;:?. .
. VIn ' dcmons!ntivos da despesa. por gnopo de despesa'. ronll: de recurso,'.

Identificando os VII01CS em cadl um dos orçamentos. rL<CIIe .da ..,guridade socill. a n(vel ,loba! c .
.por ~lio;' . lO: :~ •• :. '. ;''!'' t~. ~.~~~•••~'.:~ .'.~:~~:l~;Z:~:~~~.!:~.~:' 00

IX ' domm,SInIlivo. • nrvel de subprojeto e· ""liatividatlc, 'conti:odo ·Ioda ". ':. .
programftçl!o orçamentária relativa·l col>cc':<lode quaisquer empréstimos e I!nanciam;nl.os. c:ore •

• respoctivos subsfdios quando houver. no 1mbltodos orçamentos fi..,.l. da ,!,gundade SOCIal. . :' ..

. X, as ••bei•• ex~lioatlva., de que lrall o art. ~':- inctso'IJ!: dl~; 'n° ~:32~:de'l7 '.
de mlll'ÇOde 1964. destaCAndoas I'CCcita,e as dc.o;pe.•••• da AdmlO,straçAo Direta, das aularqUlas. das
rundaçlles, dos rundos c da< demais enlidades da Administraçl!o lnd,ireta de.que Ulta.o ~,9',!IcSlI •

.: Lei.comosvalorcscorrigidos: .'. . "'!: ".:" ;,...•;.,.': ..~..".(>~",; .r.-;~';'

"

anua1; ou
'.• ) para os.preros vigentes em ab~l. del99I:~O:~ do !"",je~o delci orçarnenl'!i'

. • . ~ • ,... I'.

b) JllIrBO. preÇoS viten1l:S'na,lei ;,,:çamentfrll'~JlaJ: no. caso d~'qUa~·.de
delalharncnlod.~ '",,: .•,:',. ;••; •••. ,

. XI, domonslt1ltivo do cumprimento do disposto no81\. 16S. § ,.. da Constituiçlo
FcdC/'BI.ob=vldo o contido no art. 3S. § 1°. do AIOdas Disposiçex:sConsti.luci.onlisTransitórias.

. Panl~ro .inico ' Para ~puraçlio dos Investimente;.. citadm' no 'itÍciso:'VI deste
artigo. nAo <OrA0 considerados as de.,J'C."!scom c~nstltuiçAOo~ aumonto ~e capital d..•., U1p~.
contjdllS nos orçamentos fiscal e da scgundadc soclal.,·em Zl1cnd1f1~cnlObo'dlsposto nO ar:'- 3,~'InciSO
1I.~aLei. . ., . ,'. _ c..•• , .•.••• :, .•..•

Ar\. 35 ' No o~mento de inve.,limonlo. a dc.'J'C." <OrA discrim.inadl obedecendo ~..
cla.,sificaçfto funcional.programáI1C1. o,prc.•••. no OCO menor nlvcl. por call:gonl de programaçlo.
nl forma do disposto do.art. 33. §§ 1°. 7' ~ 3°, dc."a Lei. • ., • '.;' ,. ":.

Ar\. 36 ' O< projr.tns de Ioi orçamentária nnuaJoede cr(Iditos.a~idon.is. bem como
.IUISpropostas de modificaçlo a que se rerere o 81'1..166. § 5". da Conshtulçlo Fcdc:raI. JlCl'lo
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~p~lIÍdoscom'a,fQm11 e",delaThamento ':"1abclcrid""ncsta l:ci-paiB:a ,ici Õ!çamenUlria anual, •• - ••.•
inclus •..:. 00 que coubct. -em •• lIÇão lIs 1'ÕSfX'CT"'OSmensagens. ,

, . , Panlgrafo ünico - Os decreTOS de sbertura ~ ~itos suplementares aut"'!7J1dosna '-.;"
le. orçamentma ~uaJ ~ acompanbados. na .""apubhcaçao. por e.poSlç~o de mouvos que
contenha informáções nccessãrias e suficientes a avaliação, das dotaçêcs neles contidas c das Juntes
de recursos que os atenderio.

An. 37 - A mensagem que enaminhar o projeto de lei orçamentária anuol 80

Congrcssc Nacional devcnl explicitar;

. , I - • situaçfto oh<crv8da no e.erelcio de 1991 em relaçfto lOS limit"" o que r.e
referem os arts, 167. íncíse 111. c 169. da Con<tituiç~o FcdcnII e o an, 38 do Ato dos Disposiçl'le>

" Constitucionais Transitõrias, bem como. $C eceessãric, I adaplaçfto a e.sses Timiles nos termos das
arts. 37 e 38. pan!grofo único. do Ato das Disposiçõcs Constitucionais Transitórios;' '

fi - O demonstrativo a que sc refere o.art, 165. § 6·. da Constituiçfto~.

. An. 38 - N •.s .1tcroçbc:., de 'dOUlÇÔCSconstantes dos projelos de lri rereremes I
orçamcntes, relativas. às lransrcroncias -entre unitbdcs orçamentárias. JiCl'lo ebscrvades as ~~uintC5
disposiçflcs:

) _ 11.s altc::raç(x:.o;serão iniciadas na unidade ttfÇ:mtentml!l aplicadora dos recursos.
obscn'ando-.sc a c1assificaçAo econômica da rcspcc:tiva aplicação; c

n . na unidade ~.menlária transferidora, as allCn!çbc:.' serão promovidas
aotomaücamentc, independendo dc qualqucr fonn.lidade, no mesmo sentido e valor d~ ollcroçOcs
refcridas no inciso I deste artigo.

An. 39 • Par> efeito de inronnaç!io 00 P0de7 Legislativo, os projelos de lci
orçamentária anual e de créditos Bdicionais deverão conter, • nfvel de cada categoria de
programação. a identiHcaçlo das Iontes de recursos, os quais não constarão das leis' deles
decorrcmes, '

An. 40 - Simultaneamente com o encaminbamerae do projeto de lei orçamentária
anual, bem como dos projetos de lei autori7Aliva de créditos adicionais. o Poder Executivo envlarâ ao
Congresso Nacional, em meio mal:nético de procc.~..."mento eterrõnico. todos os dsdos e infonnaçõeS •
coneames dos referidos projetos, ou colocará 1 disposiçfto do Congri:.= Nacional. mediante aC'CSSO
,ao Sislemo Integrado de Dados Orçamentãrios • SI DOR. os correspondentes dados c inronnaç0e5. '

.:i:.:'·
~ CAP!ruLO 111'-:

..
.:.•.:' "

. '.. " '. Das Disposições 'Relativa.< lIs Despesas com pessoal

'?J 'r- .' ·Án.: 41 ', ~~ obrigatori''';'enle' inclurdo., 'no lei 'orçam';';I~ri. ·.~u~1 e' ém suas
-alteroçóts as: cIc.'JlCS!S ='õárias limplanlaçfto dos pla~os,.de eam:ira previstos no art. 39 da

Constiluiçfto Federal. orientados pelos pnndpios do mérilO, ,da valori7.i1çfto e proHssionali7J1Çfto dos
servidores públicos civis. bem como da eHciência e continuidade da aÇAo" al1ministniliva.
observandO-se;' '

I .,0 o.<lnhclecimento de prioridades de implantAÇfto. em temias de carreiras e
número de cargos ou empregos. de acordo com OS estritas necessidades de cada órgllo ou entidade;

11 _ a rea1i7J!çllo de concursos públicos. consoante O disposlo no Art. 37. Incisos 11a
IV. da Censtituiçãn r-cdcrnl, pua preenchimento de cargos ou C'.n1pregm das classes iniciais. 'bem
como de processos sctctives c.tq')CCfficos para incjusão de reavidores nas carreiras, mr.dianw a
uli1i7.açlo dc si~emáliCl que pc:nnila aferir. adequadamente, o nfvcl de conbecimemos 'e a
qua1ifieaçfto nca:ssários ao eHcicnte e eficaz desempenho 'da.' Iunções a elas inerentes;

m . a adoçl:o de mecanismos dc.<;tinadn~ A permanente capacítação profissiona] dos
, servido res, associados a adequados processos de afcriçêo do mérito funcional, com vistos no futuras

promoções e =s nOS CIIITI:irlI6. • •

An. 42 - A dcslinaçfto de recursos rara reposiçfto de pc.<.<nal.quando não res uU.nte
_ de vaga. somente scn! permitida n.cdionte prévia e especrrtca aUlori"'{Ao lel!lslativa.

Art. 43 _ Acompitnhario li mCII~gcm que encaminhar o projeto da lei orçarncnUma
.anu!.1 ao Congrc.~ Nocional quadros dcmom:1r:uivos infnrmando. por Poder. ÓrtAo c En1idadc. a '.
quantidade. em /. de'junho. de 1991'. tlc ."",ido •.•.' ativos. por cargo. emprego c.funçlo. e de
.servidores .inativos c em disponihilidadc.. com a rc.~pccliva rt'muncra~o global.

pan!grafo único - Os elemeolos de infonnaçlo de que Imta o.,le artigo constiluem
fundamento cssc:ncial e imprcscindfvcl para inclusão. na lei orpmcntária anual. d~ dOlaçbcs para
despe. •••.' com pessoal e encarg'!S dos c:orrcspondentes Poderes. Orglos e Enlidades.

An. 44 • Fica autori7J!da o alocação. na Jci OfÇlImentária anual. da. dcspc."" com
. pc.~al e encargos MM:iais em consonância com as dirclri7,cs da rcfonna administrativa. confonne

dispuser lei especifica. '

CAPlruLO IV .

Da Po1f1ie. de Aplicaçlo da. Agencias Financeiras
. Oficiais de Fomento

Art. 45 • Ar. agencia~ financeiras oticirus de romcnto. na concc.s...:i.o de
linanciamentos.. ohservamo as ~guintcs poHticas:

• redução da.~dcsi~uald;"\dcs inlnJ c inter-regionais;

Il . defc.", e p •.•.<;crvaçlo do meio ambiente; "
In • IiiItcndimento As micro. (lCqucnas C médias cmprr~tas. hem como 'aos mini.

pequenos e m6dios produlorcs ruT3i~ c ~a.~ cooperativas:

IV • prioridade p.ro empreendimenlos deslinados 11 gcraçfto de empresos. com
ênra~ aos rcJa1ivos 11produç~o de bcnr. de consumo de ma.'..a;

V • prioridade As indlhtrins de bens de capital. com enra~ ao desenvolvimcnto e'
modcmi7 ..•'lçáo tccnolflJ::ica de !'uas·jn~talaçõc." c produtos:

VI _ prioridade pa.f1l projcln~ de invc."limcntos no r.clor de f.ncrpn elétrica.
cs.~ciais para permitir o crc!'Cimcnlo ccon6mico:

, VII - ptiorid8de .os projetos de dcscnvóIrimenlo:de~ bIsica e :&Jllicada. de • " .
Iorma a mdtnir o hiato tccnol6gicodo PaIs; .:; .: .. •.• .': •• :":'- : •...• :: -' ' :

vm - prioridade P""'1"PjeIOS de'Sll/lC8InCOIO,básico e;nr~ ,~&; ;-;H

• IX '.' prioridade para projeto.< de habitação popular, obcclcUodo a_um progmnl
gradual e a uma crcti~ ôesccntralizeçãc entre esre ras de governo;' . '.' i' :~" ;::"~. ":':' ;':' •.•

, X • prioridade p""' projetos de reaparelbamento, ~primoramento e 'amplloçlo doi
sist~mM de tmlSpOt1e wbàno de massa: -.~ '. '. . .' • ',;,; .d_: ·.~_::"::"'I .) .. ,

'.";'

: ,nacional:
, ..}'I _ prioridade para projelos de rcstaUT1lçDo e c:onscrvaçlo da :ml1ba rodovlml

:h ,.,:,! :.:I~l.: •••• t» r"IH0"7:- l,ff,.·~~·:Til" ." E
.••~"t!::.••.:.......:••'. ;"I!;' - ..•

XII - prioridade paraprojctos de reaparclhament9 e "jlrirnoramc~to do \I'In.~
ferrb\'iáriode~ .'.;" .•... ',. ",-:., ., •. ',."

, ','XIII' - prioridade P371'projel;;' ~ ~e~~ri •• ~ '~Pllaçlo~~~';;"; ~~o
nat'tonal; . '. . .. ' :;:-;~~~:~ ~.:~.~~;r:,~\P.

'XIV. prioridade para projet""'de.gricult~ inigadaedco~ndtlstri&; "', . " -,, .•.. 1···.·: ,":.,. '.
• XV, - prolcçDo 00 desenvolvimento de atividades c:onsiclc:radas e&II'Ilt~ para a

defc. •• nacional; . : .' .' . ' .- ,:" .. _ ' ',: ''',

. Xyl ." prioridade para projet~ de ,investimenlo ?O sctor de leI=;nuniCl(:l)es.. '

§ 1-.
1
(VETApO) ' .. '.1." .,' ':' •• ~~:•. ,~<~:::;·.~,,·"~.~,.f.~;':.~:J..::~f1.:{"

'f2"-(VETADO) "",. -.".:,.
• •. i ••• ~. _.

§ 3" - Os emp1'é.<limos e, financinmenlo, dos agencias' Hnana:iras oficiais 1Ié
~OmenU) serlo concedidos.om erilériOS de ~u~~o que. pelo menos. !hcs prcsenem O valor.,

§. 4" - A concessão de cmpré.<limo ou Hnanclomento pelas *~ncia.~ oficiais.
Estado, Distrito Federal ou Municfpio. ioc1usivc lo, &110< entidades di AdministroçDo Indireta.
Iundações, empresas e soclcdedcs controlado. sem prejuf71> das dcn)als nonnasn:",lamentam;, r"",
condi~ionada. eompTOVaçA~aqueSC:fCf~ o ~ J.f>~ ~ - ~ r, ~:'.:~.~..;<".:,." .t.~:~:~.,;.'.

"i" J Ar1. 46" o Pn:sldentc- da Rcp1lblia .encaminhan ao Congresso NaciOJl&l. alt o dIa 31· de
'.gosto de /991 e naTonno do dispo<to dó § I·. do art. M,d. ConslitulçDo Fedcral. projelos"de lei
contenéo propostas de aneração na Icgislaç!io tributária. em .onsonância com os planOs de Õovemo.

, dispondo sobre.. "". . .•...,~:. ' .. t : •.~ :: '1' v ~~":.~.-;', ~: :_,-.1 ~:t....(.i. • ",i
v- ••• :-.)"~. '. If'I,-.u""': .... o;, :..,::i~.::-••':.~ri'::r ",vH, ." :"'ot':I;:õC'! "'1;

.: .,' .• .' , -,1 .• adaplaçlo da legi$/açJo ~l,"lárja 10 ~ de ~bllizaçl? da eçonomia;

. ':". ',,' li --revi'fto,dO ImposIo Territorial Rural:"'; fonnl a obtet··acrésCÍmo· ele
arrccadaçlo efetiva cuja p.reela de<tinada 10 Terouro Nacional sejo compatível aim'a nece«idade
de Hnaociam.nlo ae programas govcrruunentais orçados e relacionados ',com' a 'refonna agrtria no

1.·',Pa1s;·:: .•.. ·:"'';l·~f"~ .~..... ~... '!' : •.:'::•....•: .•.•••.••• ~~.:.•·";.\i--r,'? ~
. ·1· .••: ;. . !'•.~... '. -.' "'lo:'"

111 • operfeiçoamento ,dos .jm;trumentos de protcçlq dos' créditos ,uibutárlOS e.,
pre,videnciários. contemplando a. in~ituiçfto ele foros especiali7J1dos de' modo que se. 'tornem

'- realiz.4vcis na proporçAocm que do dcvidos; ..•.: 1 '4 • ••••• :- •• ,~.,.. .~~•••.'''I.l· .~1 ~.~ ,;', ,

, "'.;" , IV • instiluiçllo de novas ront"" de reeurses para o financÍ~t; d.'nianuimçlo
e conserveção ~n malha rodoviária:fcdcml, constnntç do P~ano Nacional ~. yilÇ~ ~:; ,.i ~::~J';.:";-:

V _ apcóeiçoamcnto dos demais inSÍrumcntos da ',kglslaçlo tribuurlt e" de
contribuiçOcs sociais.

Parágrafo único - Os rccursns eventualmente dceorrenlc.' da.' alterações previstas neste ,orogo
. r::crAo incorporndo.~ nos Orrnmenlos da Unilo. medianle abertura de crtdilos adicionais no deeotret
do cx~fciol observada alegislaçlo.vigcnle.: ".:,.: I ••.••.

. , Art. 47 _ 'Qualquer projeto de Jci que cona:da ou amplie i!OCnçAo, incentivos ou beneficios de
n.tureu tributária e financrira. que gcn: efeitos sobre I receita estimada pma os orçamentos de 1992.

, sontente pocIcni "'" aprovodo ••. <0 indique. r undamclltadamente. a estimativa d. rendncll de rec:el1a
que .carreta. bem comO "-' cIc.<pcsas. em idenlico montanle. que serlo anuladas. .utomaticamente.
nos (lrÇ"",entos do •• erdeio referido. ne<tas inclurda.., obrigat6ri1 ~ ,proporcioniolmcnte. u
transfcrencia.t; e vinculações ctmSlilLJCionaisctAicspondcnteS. . ..•... ,4.,·: " !.•• '"t.

CAP!ruLOVI

.' , ~..~·~~.c.
... .~~··-··i .

" . " "': ",.I?aSDisposiçõcsGcrais .<" ; :'~'."::~;, .\: ;':,.'.: ••

An. 48 • Caso o projeto ele lei orçamentária .nual nAo seja aprovado .atf o término
, da "",..no legi.lativa. o Congresso Nacional scn!. de Imediato. conVOC1ldo e.lmordinariamentt; pelos

Pn:sidentes d. Clima,.. dos Deputados c do Senado ~I. pelo prazo nccess4rio ~~I !,provaçlo.

§ I· • Se o projeto de lei OJ'ÇMlCIltária onuarnAo for enc:aminbado'i ,sançfto'atf o
inCcio do exetdclo financeiro de ]992. rtea o Poder Executivo aUI01i7.ado • executar .• proposta
OIÇomentiria origiMlmcnle encaminhoda 10 Poder Legi~lalivo •• tualiudl nos tcrmoo do § 2" do mt.
3' desta Lei. Bt~ a .S/lnç50 da n:spcctiva Jci orçam.nlário .nuol. no que se refere As dc.o;pc:sas com •
pc."wal c cnc:argo!õ MlCiais. custeio .drnini~tltivo e openICion.sl. dfvlda e.!lté o Jimi1c de 1/12 {um
dozelvos).acadames.lIsdemaisdc:spcsas. ," '." "'~ ,._",~".' .: i" ...•. '

, § r -Os eventllais •• Idos oc::otivos apllrodos em decontncil do dispo<to no
par:\grafo anlerior serno ojustad"" após. sonç!io da lei (1rçamcntária onuaJ •.ntcdiantt; • abertura de
créditos suplementares. a\ravés de lI<;crcIos do P0dc7 E.ccu!ivo., . "

An.49 _ O Mini.<lério da Economia. F •• cnda e Planejamento. no pra71> de ,20
(vinle).dill.' "p6s a publicaçao da lei orçamentária aou&l. divulgará, por unidade orçamenlária de cadl
Órt'o. fundo c entid.de que integram os <>rÇDm.nlo., fiscal. ,do ."guridade sncial. os .quadros de
detalhamento d. despc$a. espccifiando, »2TI cada calesori. de propomaçAo. I n.lure •• da desJ'O'O.
em seus 4 (quallo) nrveis. quai, !'Cj""'. a cotcgoria econômica. o grupo de dc:sp<:.a. a modalidade ele
oplicaçAo.oelemenlodedc.<pc:sa. '.: " ..• ,: :' : .• ' - '.

.~.

.. _ ~_ .•... __ _ - "." - ~ - .. - - '••........•., .
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§ '0 . 1\.••• lIcroçôc1; -droom:ines-daabertura c "",hertUrl -de créditos adicionais
integrarlo esquadros de dctalhamcnto da-despesa. c .-

§ '1' • O detalhamento d. lei orçâmcntária anual, relativo aos 6rg~os do Poder
Judiciário, respeitado o total de cada categoril de programação e os respeetivos valores lixados em .

cada nfvel de c1BXSifiCll;;lo iodicado na referida lei, na forma do art. 33, de.<to Lei,=tIftutori7.ado no
seu imbUo,. mediante resolução dos Pn:.<;idcnlCS do Supremo Tribunal FedcnIl, dos Trihu~ai s
.superiores e Tribunal de l.stiça do Distrite Federal e Tenitórios. sendo encaminhados para o órgfto
.Ccnlml do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamentos. exclusivamcnll: pant prQCC.<.<amento. .
até 10 (dez) dias após a publicaçl!o da lei DIÇ3I1lentária anual. •.. .

G 3" • ~ .diJ;pOslo 1I0_1"'r.lg...ro .• nterior aplica""" IMIlbém1!DS .6fl!ftos _do ·Poder : =
Legislativo;por.to _dos n:spectivos P=idcnlCS,bcm -cemo lO MiniSlério-Público da Unino,-por'ato ~-.
do Proeurado,.(icnd·da República., -. ~

. . . G 4° .' AIl!60- ("";"'nu) dia.. "?6s a sançAo da lei ~entári. ,.nnuhl, =lO " r
tnd,eados -e i0t3h7J1:dos com 'OS"V81orc.1õ tJTfIlmcntári6s. -para .cada -ór~ão e suas 'Cfllidad*-~-JII -rtfvcLóc -~-..=,.
subprojClO s e s ubatiyjdad •.s, oualdos dos aéd""" cspceiais e exlmordi~rios wtori7.ado. nos últimos" '"
quatro meses do eaercrcio financeiro de 1991 •.ereabertos, na Ierma do disposto no art. ,167. ~ '1'. dã • ,.
Co ns lituição f-cderal. .

, Art.' 50. A pre.<toçl0 de cont •.s anual cia Unilo incidirá relatório de execução, com
a forma c detalhes aprc.çcntado; na lei orçamentária anual. • .

. . Ar\. 51 • O Po\!c,' Executivo, Através do seu 6rg!O Ccnlml do Si.tema de
Manej3mcnto Federal e de Orçamcnlo.c;. deverá atender. no pra7.o máximo de dc1. dias {llci~ contados
da data do recebimento • as Mlitilações de infnnnaçllc.c; Telali\'~ :11qup.lq1tel' mlbprojeto ou
sob at iyjd.de ou item dercccl •• , rncaminh.do; pelo prrslécntc do Caogre= Nllcional •• obre :
aspectos quamitati\:os e qDalitati~ que justifiquemos .valores 'orçados -e evidenciem '. ação --do.-,
Governo c o eumpnmento desta Lei •.

. J
PorágBfo 6nÍllO. O dispost01lC.<teartigo apfiear-se-ã, inclusive. aos projelos de lei ',,,

decréditosadicionais.· .

. Art, 52. Simulla"""mente com a publicação do relatório a que se refere o art. 165 •.
§ 3". da Constituiçoo Federal, o Poder Executivo cnlOClll1l A di.po;içAo do Congrc.<!\O Nacional,
medi anil: acesso ao Sistema Integrado do Administraç50 Financeiro· SIAA.lodos os dados relativos
1 posição da execução orçamenWi. do mesmo pcrfodo, com a forma e o detalhamento da lei
orçarncntiria anual. inelusive. no que couber.nc que se relere A rooeita.

. Ar\. 53 • O relatório de que trau O artigo .• nterior deverá conter. no mlnimo, ;
situação da execuçlo mcn. sa1 õos orçamentos fiscal e da seguridade .ooal, cla.<.<ilicada segundo os
grupos de despesas de que trata o intiso 11 do art. 33. desta Lei. aberta por subprojeto e subatividades
c agregada por:'. . _ .

I.subprograma;

n . programa;

III • função; •

. IV • unidade orçamentária;

V ·ó'gfio;
VI • órgão e programa. .

• t. §.' J- •. DeYCJ"á. 8conlpanhar o' relatório de cxecoção orça~cntári8 quadro
cemparetivc di.enminando. paTll cada um do. níveis de abertura c agrcgaçliO referidos no "caput" e

inciso; d.este artigo:

a)'o valor empenhado no mês;

b) o valor.cmpcnh.do no ano;

c) o, ".lor eenstame da lei orçamcntária anual;

cO o valor orçado
l

con~idcrando-~ a lei orçamentária 8nual C os credilos adicionais
aprovados;

• .' e) a participação relaU va entre cada um dos valores de que tr81M1l as allncas -a" a
"d" éeste pal1lgraloe o valor tot.l corrc..poodente. cl ass meado por grupo de dc>pCSII. no caso de cada
um dos nfvcis de agregaçao discriminados nos incisos deste artigo; .

. f) li p:lrtieip3ÇSo relativa entre cada um dos valores de que tratam as 8irnca.~"a- li
"dO deste parâg•.•ro e o valor corrcspcndcnte, totalizado por õrgão c classmClldo.por grupo de
dçspcS8. no caso dos subprojelo.< e subatividades. .

§ '1' • Os valo'"-< e l':u1icip,ç!)c.' • que re refcre o parigrafo .nterior não
. con.iderarlio as despesas orçoda.< ou executadas relativas A rolagtm da drvida da 4n;lo. as quais

devcr!o ser apresentadas separadamente. •

Ar\. 54 _ SimullnncJ\menlc com o encaminhamento , Sl'lnçAo presidencial dos
autõgraíos do projeto da lei CJrÇlImentária anuol •.bem como dos projclOS de crédilos adicionais, o
Poder Legislativo enviarâ, em meio .magnético de procc.~mr.nto elettfJnic:O. todos os dados e
informações relativas 80.< .ut6~os. destacando as altcraçl'>cS ocorridas nOS projelos originais. por

Iniciativa do Caogresso Nacional. . .
An. 55 • EI;ta Lei entra em vigor na data de sua publicaçãO.

Art. 56 • Revogam·se as disposiçClcs em contrário.

Brasnia.em 21 de julho de 1991;

170" da Independência e 103" ~a República.
FERNANOO COL),OR
Marc;Iio Aisrquc.ç; Moreira

ANEXO ). LEI DE DIRETlUZES ORÇl\J'lEHTAIUAS

SUBPROCRII1".AS PRIORITARIOS no PU\lIO PWRIAlIIIAL

GRUPO DE PRECEOtNCIA I
0054 - Pesquisa Fundamental·

0055 'c~Pesquisa. -"plleada
0056 _ ocsenvolvi=ento EXperimental
0057 _ Inforwaç&o cientitica e Tecnológica

0059 Levantamento do Heio~iente
0103 _ ProteÇ,io & Flora a A Fauna

0104 -: Reflorest:aJllento

: ....,

•• ,... •• ..~.~I

" ....
. _. :....t·"..'!::".:'-..•"'?i ::;'. r". <:.I,w'" :

. '.• -s,
0111 ,"_:Extensão .Rüral'·
0112 F3'.romoçliO'AgrArh.
0187 _""'Erradl",ação ~ô _""alfabotlsmo , ~

0188 '':.:Ensino-Regula.;: :.
0190 - Educação :!'ré-Escolar
0206 Ensino de pós-graduaç&o
0213 CUrsos"de supllonch
02~7 .-3Teine~nto de Recursos HumanoS

0236 ,- :Livro DidAt.1co·· -,
0237 :-.mterial 'de :Apoio.pedagógico .,.~
0316 _ H~bitaç6es Urbanas

0346 - Promoçáo-Industrial
0427 ~ Alimentação e Hutrição
0428 _ Assistência Médica e Sanitária'

0429 Controle de Doenças ~Ansmissiveis

• to·

:' '.

0430 Vigilán~ia sanltáric

~ ••. ••.r-:: '~#I ;:.

"I .

,..;.,

......

.:: •• >' • ,..; -

0431 _ produtos. Profiláticos'e ~rapêutic~~·:'".; ....-S~~~:;~.~:.;..:-r.-:;;.:
0447 _ Abastecimento D'S.gua . . ...•. ,.;';t;"E- Y" :,.:.',·o(<:t.·

••••• ~ •• \ .'t·

0077 -'Irrigação
0087 - Defesa sanitária ""imal
0137 - Radiodifusão
0174 - policiamento civil
0197 - Formação para o se~or Secund6rio

0199 - Ensino POUvalente
0224 - Desporto Amador
0246 _ património Hlstót1c:o, Artístico e ArqueOlógico ..

0448 - Saneamento Geral
0449- sistomas de Esgotos c

0456 Controla da poluiçáo
0483 Assistência ao Menor-
0487 - Assistftncia comunlt6ria

cRUPO DE PRECEDtNCIA Xx . ,

. . ~'~':.

• _ •• '_ 1 ~ f. •••

•.•.-; *,h! •. i;. ••••••

.r ' I ,..'"'~, o,, '.:
: ....• "I":.: t';}.lt :le".::!'

.,.

.. '.....

0015 - custódi~ e'Reintegra~ão social

.0066 - Reforma AgTAria

0067 - Colonização .
0075 - Defesa 'Sanitária Vegetal

0247 - Difus&o cultural
02?7 -.Regularizaçõo ~e cursos D'Agua.
0364 - EmPreendimentos Turistic05

0375 ~ Hetrologia
0457 - Defesa contra as Secas

f t~·· / ....~. '..;"!--"
:.'rõ.·1jI•

-.

..~.............,.
0458 - Defesa con~ra 1nund~çóe".

0484 _ AGsistência ao Sllvicol'"
0535 -~control" c Segurança do TC6fego'Rodovilirio
0537.- construção e Pavimentação de Rodovia.
0538 _ conservação de Rodovias

"



DIÁ""RIOtOJ o..
0539, '''-'Rese-auração,',de'Rbdó':vias':c~",
0563-~'-',Portos e :TerIlUllai's;;'f1arltiníós~,','"
0572, - Transporte Metropolitano

GRUPO DE PRECEDtNCIA 111

0001 -':Ação Lec;isl,ativa
0002-- ,Controle Externo, -,?

0013'Ação Judiciaria

0014 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário'
0040 Planejamento e Orçamentação
0043 Organizaçf.o e Modernização Administrativa
0044 InformaçÕes'Geográficas e Estatísticas

, ,

0045 Estudos e Pesquisas 'Econômico-sociais
,0094 Estoques Reguladores'
0098 Execução da Política de Preços Agricolas
0136 Serviços Especiais, de Telecomuni.ca'ções
0160 Operações Aéreas

,0163 ~ Operaçôes Navais
016,6 ,Operações ,Terrestres
0215 Cursos de Qualificação
0265 Geração ,de Energia ,Terrnonuclear
0290 Extração e Beneficiamento
0410 Relações Diplomáticas
0475 Fisc~lização das Relações do Trabalho

Ordenamento do Emprego e do Salário '0477
0479 -- N,ormatização e Fiscaliz<;lção da Prot,:eçãono Trabalho

0523
Prevenção do 'Acidente do Trabalho
Infra-estrutura Aeroportuária

'0480

0524 - Controle e Segura,nça do Tráfego Aéreo
0534 Estradas vicinais
0542 -,FerLovias
'0562 - Portos e Terminais Fluvia'is' e'Lacustres

.iiZSI5SMJi fno'JQ5dM1j21:c:titB5lll'k·;;pg*ttiCtMbr4iS4iglib-qA ".::I-FyW' fF ii



OFICIAL TERÇA-FEIRA, 23 JUL 1991

Ao envolver o crédito' destinado 80 "investimento" agropecuário, gerou um
impasse. pois, ao -lirnitar as operações da espécie para mini e pequenos produtores. inviabiliza
os programas co-financiados por' agentes financeiros externos. como é o caso do "Programa
Nacional de Desenvolvimento Rural - PNDR". contratado ao BIRD, além de outros. como o
"Programa de Cooperação Nipo-Brasilcira para o Desenvolvimento dos Cerrados -
PRObECER". financiado por organismos japoneses. cujas cláusulas contratuais não
estabelecem limites por categoria de produtor rural.

Por isso vetei o art, '23 c seus §§ I" e·2°. contrários ao interesse público .

.§§ I" e 2° do arL 45 '

"Art. 45 - .........•.......•.........................•..•..•.•.•..•.•..•..•..•.•.•..•.•.•.•....•.•...•.•.•.•.•.•.

§ l° - A mensagem que encaminhar o projeto da lei orçamentária anual ao
Congresso Nacional apresentará, em anexo, a política de cada agência financeira oficial de
fomento, por região. estado e município.

§ 2° - É vedado transferir ou repassar recursos dos orçamentos de que trata -:'
esta Lei às agências oficiais cuja política de aplicação não acompanhe a mensagem
presidencial; na forma do parágrafo anterior:"

Razões de veto

As políticas das agências financeiras oficiais de fomento não representam.
necessariamente, indicação de volume de recursos direcionados para Regiões, Estados e
Municípios, mas a indicação de conceitos, prioridades e critérios para a sua alocação. Nesse
sentido, sendo as políticas comuns a Regiões, Estados e Municípios, a sua particularização ao
nível de Município não traria qualquer contribuição para o Setor. '

A adoção dos conceitos que esses dispositivos encerram significaria
excessiva elevação do custo operacional das agências financeiras oficiais de fomento, além de
vir a distorcer a análise das políticas regionais e globais.

Poresse motivo de interesse público velei os §§ I" e2° do art, 45.

Estas. Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar parcialmente o
projeto em causa-es quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores, Membros do
Congresso Nacional. .

Brasüía; em ~2de julhO

FERNANDO COLLOR'

A Imprensa Nacional possui, 'para pronta entrega, diversos Impressos
Padronizados oficiais.

São eles:

Impressos n?s n e 12 (Portaria e Continuaçãol.

Impressos n?s 15 c 16 (Oücio e Conrinuação].

-Impressos n? 17 (Informação com pauta].

-Irnpresso n? 18 (Papel cópia - cores: azul, verde, rosa, amarela e branca I.

Impresso n? 19 (Memorando].

Impresso n? 23 [Bloco rascunho].'

de 1991. "



r~-'-('::i><i CONGRESSO NACIONAL
~~~ Comissão ~"fista de Orçamento

outubro de 1991

,.,

COr~'!OCACAO

DE ORDEM DO SENHOR PRESIDENTE DA COMiSSÃO MISTA

DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO. SENADOR

RONALDO ARAGÃO, CONVOCO OS SENHORES MEMBROS PARA UMA
~ ,

REUNIAO A REALIZAR-SE QUINTA-FEiRA, DIA 10/10. AS 10:30

HORAS, NA SALA 16, ANEXO 11 DA CÂMARA DOS DEPUT ADOS, PARA

VOT AÇÃO DE PARECERES A PROJETOS DE LEI DE CRÉDITOS ADI-

CIONAIS E DA REDAÇÃO FINAL DO REGULAMENTO INTERNO E DO

PROJETO DE RESOLUCÃO DE ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO

DA COMISSÃO.



EMENDA 'A, DESPESA

CONGRESSO NACIONAL .
COMISSÃO :MISTA DE PL IINOS,ORÇAMEtJTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇão' ; i-
PROJETO ot._LEI ORÇ"'NEfiTÁRI.I. : ~

1 - ••• EMENDA OEVERA·..ATENDEIt U-aSPOSJT;ÔES

DA COKSTaUlçÃ,O.lJO PPA ,E DA 1-00-· ;,.::

ESTE FORrlUURJO DEVE SER PREENCHIDO QUANDO A EMENDA TIVER COMO OBJETrvO
AlTERAÇAo DE VÀLOR OE ITEM DA DESPESA

~ - ANTES DE PREENCHER~-LEIA CUJoao'osa.ENTE

AS INSTRUÇÕES Df. PREENCHIMENTO

..
o tllA~~.~""~"T~DltD~I=_

I - AUTOR..DA EMENDAINONE; IPAIITU:O-

J[ - toEHTlFICAÇ-Ão D.l.U"lIDADE _ORÇAIIENuRIA rnUBPIlOO2TO_/.:9UBATlVIDJIDE.CUJA 1>ESPESA ;<SERÁ.A.CRESClDA lOOJNCLUíOAL' r '"'

DENOMINAÇÃo DO QROÃO "

ÕENOMINAÇ.io DA UNIDADE OftÇAME'H.AA'IA.

TtrULO DO S!19PRo..IETO/su."TJVID4DE

SEllUENClAL """""':--ICOIlOA UNID.ORÇ. ISUBPR/SUBAT NOVO NAPROPOSTA]SITUACAO OAOBRA - JMODAUOADEOE_APL.JCjIÇAO ~;: ~:"[~~":!:a'T~~"I:~+=~._ .-O . o"NOVA O !:~::~~~::!::.;.T':'''~:"i~.~~u.1 1- -SIM 2- NAO 2. EM ANDA,"'ENTO .

LOCAL'" SER DUCADO (MUNlCIPIDJUF cu UF' ou JtEQIAO) JmMgg DO LOCAL .,

lI[ - OETALHAMENTO 00 ACRESCIMO - EM Cr $ 1.000,00
toNO - GRUPO DE H4TURtZA (lA DEsPESA ,- ou'" •.•.$ bCSP(:sas COIItfICMTC

.-...vESTlMENTOS
5_I..vta!lK:s "''"''.q-f'''''
• _ .•lfOlt'IUlç:la M OI",U,..

,. •..our •••, OE!lJl'tU.S Df: c.•••ITAL
• - auVNA cc: COHT_oilllCU

, - Pt!lSOAl. t I[ltc&Jt«tS COCtAIS
!:-Al"OSE[NC;AftGOS D•. tWvIOA

,=- I__R~'CRES"'DO ===w Ir I
Dl - IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES O~ÇAMENTÁRIAS E SUBPROJETO'S/sUBATIVlDADES ONDE AS OI!:SPESAS SERÃO OEDUZIDAS

DENONINAÇAO DA UNIDADE Oftç.AlllENTAfUA

rrnn.o DO SUBPROJETO/suu.TIVIO&OE

SEOUENCIAL kllPRlSIIIIC[j FONTE REC,",SO rllUPO DE NATUREZA DA DE!I'ESl
- 15 - INVERSÕES FINANCEIRA'

r.......DEDUZIDO - EM Cr' 1.000,00
1 - PE:,SOAL E E NC.IlACilOS ~OÇIAI9o 2 - .JUROS E ENCARa0$' DA o VIDA e - •••••ORTlZACio DA. OlVIDA
3 - OUTRAS OESPUU~S COIUI:E,.TES ~: :f1:~f~:~oA:T~:ol:~~AL4 - INVESTIMENTOS

DENOMINAÇAO DA UNrDAOE OAÇAMENTUIA

TITULO 00 SUBPftO.IETo/SUBATlVlOAOE

SECIUEIICUIL S_!!lMT IFONTE RECURSO JQRUPO DE NATUREZl DA DEsPESA
& - INVERSÕES FINANC,EIK AS

lVlLOft DEDUZIDO - EM Cft 1.000,00
l- PESSOAL E ENCAAOOS SO~IAISO 2 - JUROS E ENCA'UilO!l DA o IDA 6 - AMOR'tI2'A(j.ÃO DA OlVIDA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES ~: :rs~:eA~~~,~f:~,rrAL~ • INYESTIMEN'tOS

DENOMINAÇlo Da U"'DlOE OItCAMENTÁAIA.

TITULO Do $U8PROJETO/SUIATlVIllADE

SBl<aICIAL __ ' FONTE RECURSO ,GRUPO OE "ATUftEU DA DESPESA ~: ~':.~:,,:;c'J~lo'r:Ng~s :IVALOR DEDUZIOO - E. Cr, 1.000.00
,- PESSOAL E ENCARaos S~'AISO 2 - .JUROS E EWCAftOOS DA o VIDA.
~ - OlIfRAS DESPESAS CORRENTES X: ~rs~:~At)~~~~~~~iAfTAL• - INVESTIMENTOS

:::sz:: - TEXTO tOUANDO SE TRATAR DE SU8PROJETO/SUBATlVIOAOE NOVO, INFORMAR OS OBJETIVOS E AS METAS)

:szr - JUSTIFICAÇÃO

)Z[ - AUTENTICAÇÃO· PARLAMENTAR

DATA ÂS!lINATURA.
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COr!GRESSO NACIONAL
COMtSSÃO MISiA DE PLA,NOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
PROJETO.C)t L"EI OnçAMt:"NTARIA

r.' "

CONTtNUAÇÃO ;DE "EMENDA ~_,'

PREENCHER ESTE FORMULÁRIO NO CASO DE CONnMUACio 00 TEXTO OU JUSTIFICAÇÃO.
ASSINALE O TIPO DA EMENDA NO CAMPO PRÓPRIO

CONTtNUAÇAO DE. EMENDAO 1- -4 DESPESA 2 -'"Ia RECEITA S - DE TEXTO

I - ÃlffOR DAEMENOA • ...:

t
"

ETlOU[T,I.

1 - A ENE"D.:tF-VEAA"~$:otSPOSJÇÓES.

DA COHSTn-Ucç.ÃO .-~· ..PPA ~ "OA'::L'1>O.o: ~

Z - ANTES DE "PftEfNCHEJt.·'.:t:tA·Q.J~EHTE

AS rNSTAUÇÕE9 DE PMeNCHIMENTO

DE

][ - AUTENTICAçÃO - PARLAMeNTAR
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CONGRESSO~NACI0NAL

~ -,

----------------------------------------
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE EMENDAS
AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 1992----------------------------------------

• Formulár io doe Emenda à Despesa
· Formulário de Emenda à Receita
• Formulário de Emenda ao Texto

OBS.: As emendas deverão ser entregues na Secreta-
ria da Comissão Mista de Planos, orçamentos Püblicos e Fiscaliza-
ção - ANEXO 11, sala 16, CÂMARA DOS DEPUTADOS;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: tels: 311-6938/6939/6940
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.. INST~UÇÕES PARA PREENCHIMENTO

F o frnu:l:á:r:.i'O.' ida 2E M'E:tID,A~~ :D E:S P :E:5:A '- ,-.

---_._'--_._-------_. __ ._------ ..'.-

De .ac or.do.com ,a Corfst·ittii ç.ão :.Pede.r_al-:.(:art.c- .:166/"':S .3--'1 h ::'so-:_
ment-e'"::poder"'30..:::ser.:a:provadas-'emendas:~.à'·des~p:e~a-que~;:..'Sej:am·zcompat; L-__-
ve i5'; -com .0'. P-lãno'_P.lliiianuaJ.·::.iCLe-i.~riQ;;8. 1:.7..3./9:1 ):"Jea:om-..:a-.L-ei."'Óe:!li.-::-.-
retr izes ''Ürçamen-tár-i.as·'('Le'i'riQ"'8.211/9 l")c,'-e que' ";iridiquem os ·:r.e-= -
cursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação
de despesa, excluídas as que incidam sobre: .

a) dotações de pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) tranSferências tributárias constitucionais para Esta-

dos, Municípios e Distrito Federal;
ou, que sejam relacionadas.:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei."
No que se refere à-LDO, são os s~guintes os dispositivos,

dentre outros, que deverão ser observados na apresentação de
emendas:

" Art. 62 Não poderão ser destinados recursos para aten-der despesas com:
I - aquisição, inicio de obras para construção, amplia-

ção, novas locações ou arrendamentos de imóveis, inclusive resi-
denciais;

11 - aquisição de mobiliário e equipamento para unidade
residenciais de representação funcional;

111 - aquisição e manutenção de automóveis de representa-
ção, ressalvadas as de manutenção referentes ao Presidente e vi-
ce-Presidente da República, aos Presidentes.dos órgãos do Poder
Legislativo, aos Ministros de Estados e dos Tribunais Superiores,
bem corno ao Chefe do Ministério Público da União;

IV - aquisição de aeronaves e outros veículos para repre-
sentação;

locação
pessoal;

v - celebração, renovação e prorrogação de contratos de
e arrendamento de quaisquer veículos para representação

VI - obras e servicos locais, aSSlm corno outras ações tí-
picas das administra~ões ~úblicas estaduais, do Distrito Federal
e municipais, ressalvados os casos amparados:



4

a) pelas disposições dos arts. 30, inciso VII, e 200, da
Constituição ,Federal;

b) pelo disposto no art. 30 lnC1SO VI, da Constituição
Federal;

c) pelo estabelecido no art. 204, inciso I, da Constitui-
ção Federal;

I

d) por autorização especificas e anteriormente concedidas
por lei.

VII - programas de saúde, a qualquer titulo, que impli-
quem controle de natalidade ou práticas abortivas.

S 12 Excluem-se das vedações de que trata este artigo,
desde que especificamente identificadas nos orçamentos, as despe-
sas destinadas:

I - no caso dos incisos I e 11 deste artigo, a unidades
equipadas essenciais à ação das organizações militares;

11 - no caso do inciso I deste artigo:
a) a unidade essenciais à expansão das atividades de saú-

de, saneamento básico, educação, segurança, reforma agrária pes-
quisa em setores de tecnologia de ponta, proteção ao meio ambien-
te e preservação do patrimônio histórico nacional, não se apli-
cando a exceção de que trata este inciso a imóveis residenciais;

b) a unidades essenciais à instalação, em Brasília - DF,
de órgãos federais que tiverem sua sede transferida, devendo a
aquislçao recai~ sobre imóveis de entidades da administração fe-
deral, direta ou indireta, inclusive fundações instituídas ou
mantidas pelo Poder Público, que estejam em processo de extinção
ou liquidação.

S 22 As aquisições e construções de imóveis não vedadas
neste artigo dependerão de aütorização do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, qui verificará a disponibilidade de imó-
velS junto ao Departamento do Património da União.

S 32 As despesas de que tratam as ressalvas do inciso I e
as alíneas do inciso VI, deste artigo, serão orçadas em categoria
de programação especifica, caracterizada como "Transferências pa-
ra Unidades Federais", classificadas quanto à modalidade de apli-
cação, exclusivamente, como Transferência a Estados e ao Distrito
Federal ou Transferências a Municípios, conforme o caso •

... .. .... . ., ' .
Art. 72 Na lei orçamentária anual para 1992, a programa-

ção dos investimentos, em qualquer dos orçamentos de que trata o
5 52 do art. 165 da Const~tuição Federal, além da estrita obser-
vância das prioridades fixadas nesta Lei, não incluíra subproje-
tos novos em detrimento de outros em andamento, entendidos como
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tal aqueles cuj a execução financei ra, até o exerc íc io de 1991,'
ultrapasse 20% (vinte .por cerrto ) .do cseu c.usto .es t í.mado.,"; ,

Pa ráqr'a f o ~runi'co.--O Pt:'Q-j-et.o,tde::fre.t ...~.rç.aI11entÉ.ri1o-ianua.Ls àe . e
"', 5ua15.;;~rqpo~tcrs-de ca.Ite.r.açãoidev~er.ào·i:s-er.;.-e.acompa1}hados:cd=êdi::nfor:ina":-:-.a-

çõe;s'e ssiffit:.é.t:B:::às,~.:.capa."2!..E's..de iPe~mi:t:i.'.r.:~·a:va'.li=àÇ'ão..mo ó ccumpz ..~ment~:";:0
doss; st:ri:t.€r.:i'o:se..s.ere:m-roÍ>servadoslC:eJn=rel-a.çã:oSài prQ.gr.~maçãcQ::frle':.i-n-'...jJ-
ve stísnen tos .";s •

•• ••• ~ •..•• ,••.• ~•.• "'.-. - .'. '.~ •• * •.•.•.• ~•.•.•.••.•.•.•••.••. '••• '.~"'-' •••• '.".'."'.', •••••.•.•• '.I,.".~... #,•••••••. J •..••.••• ~ •••.•• ~.'"' ••

Art ..:~12.·,Não "Poderã-oser:,,(lest>inados':,:qua,isciue.r.:::::recur,so:s.:)~
paJ;.a,.ate:nder-,--::despesas>.-:Com,:'.-

I ;:,-pagarne·ntn·,c.::aqua.lque.:r~stit1i10;:a serv.ido.rirrra,::Admini's-.'s- .
traç ã o Direta ou Indireta por serviços de Consultor'ia ou --as5is":--
tência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios,
acordos, ajustes ou instrumentos congêneres firmados com órgãos
ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou interna-
cionais, pelo órgão ou entidade a que pertencer o servidor por
aquele em que estiver eventualmente lotado;

11 - clubes e associações de servidores ou quaisquer ou-
tras entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o
atendimento pré-escolar •
• lá •••••••.•.•••.•••••••••.•••••.•••.•••.••••••••••.• ~ •.•••••••.•••••••.•••••••• ti••••.•••••.•••.•.•••••.•.•••••••••••••.•••.••

Art. 13. Sem prejuizo do·disposto na Lei nQ 8.020, de 12
de abril de 1990, somente poderão ser destinados recursos dos or-
çamentos fiscal e da seguridade social, inclusive de receitas
próprias das entidades, empresa e sociedades referidas no art. 9Q

desta Lei, entidade de previdência privada, ou congênere, caso:
I a entidade, ou congênere, já estivesse legalmente

constituída e em funcionamento até 10 de julho de 1990;

11 não aumente, para cada entidade, ou congênere, a
participação relativa da União, inclusive de suas entidades, em-
presas e sociedade a que se refere o "caput" deste artigo, em re-
lação à contribuição dos seus participantes verificada no exercí-
cio de 1990;

111 - o total dos recursos não seja superior, para cada
entidade, ou congênere, aos recursos destinados no exercicio de
1990. atualizados pela variação prevista ou ocorrida entre o INPC
médio de 1992 e o INPC médio de 1990.

Parágrafo único. As entidades fechadas de previdência
privada ajustarão os seus atos constitutivos e planos de custeio
e benefícios, em decorrência do disposto nos incisos deste arti-
go, até 31 de dezembro de 1991 .
........................ , ' .



6

Art. 14. É vedada a inclusão na lei orçamentária anual e
em seus créditos adicionais de dotações a título de subvenções
sociais, ressalvadas as destinadas a municípios para o atendimen-
to de ações ~~lativas aos setores de educação, saúde e assitência
social, as, referidas no art. 62, inciso VI, alíneas "a" e "b",
desta Lei, e as destinadas a entidades privadas, sem fins lucra-
tivos, desde que:

I - estejam registradas no Conselho Nacional de Serviço
Social; ou

11 - atendam ao disposto no art. 61 do Ato das Disposi-
ções constitucionais Transitórias; ou

111 - sejam vinculadas a organismos internacionais.

Parágrafo único. É vedada, também, a inclusão de dota-
ções, a título de auxílios para entidades privadas .

..............~ ' .
Art. 18. Não poderão ser incluídas nos orçamentos despe-

sas classificadas como Investimentos- Regime de Execução Espe-
cial, ressalvados os casos de calamidade pública na forma do art.
167, § 32, da Constituição Federal, inclusive os créditos com es-
ta destinação, reabertos de acordo com o que dispõe o § 22 do
mesmo artigo .

....................................... ...... ...................
Deverão também ser observadas as normas constantes na Re-

solução nQ 1, de 1991-CN, além de outras normas baixadas pela CM-
POF, notadamente no que se refere ao prazo máximo para apresenta-
ção'das emendas.

Instruções gerais

o formulário para apresent aç ão de emenda dever á Js er dati-
lografado e assinpdo em 04 (quatro) vias, sendo que uma servirá
de recibo.

OBS.: todas as vias deverão estar bem legíveis, de forma
a permitir a identificação de todos os seus campos.

Caso outros parlamentares venham a assinar, em apoiamen-
to, deverão fazê-lo no formulário de continuação, no campo "Tex-
to/Justificação", datilografando seu nome, Partido a que pertence
e Unidade da Federação que representa.

Apresentar apenas uma emenda para cada subprojeto/subati-
vidade. Cada subprojeto ou subatividade só poderá alocar recursos
para um Município, uma ação ou uma obra específica. Assim, cada
emenda só poderá destinar r~cursos para um Município, uma ação ou
uma obra específica. Todos os valores do Projeto de Lei e das
emendas deverão ser orçados a preços de ABRIL DE 1991.



7

Instruções para preenchimento dos campos----------------------~-----------------
ETIQUETA ""!,- +espaço .destinadorà aplicação -da etiqueta - de'

iden't,i:fic'açãq::.da.emenda ,' --moa'toda .en t reça ,

PARA USO DO PROCESSAMENTO DE DADOS - deixar em branco.

ESFERA ~DO ORÇAMENTO ~ indica r -a esfera de orçarnerrto ra que
se -r-e fere _a emenda --(.1'-:,Fiscal; 2 ...:;Seguridade Social; 3 - Inves-
timento -das-Es tat a i s),

PÁGINA - informar o número sequencial da página e o núme-
ro total de páginas da emenda de aco~do com o seguinte exemplo:

Ex. Emenda com 3 páginas:
primeira página - 01 de 03;
Segunda página - 02 de 03;
Terceira página - 03 de 03.

BLOCO I - AUTOR DA EMENDA

NOME/PARTI DO/UF - 'informar o NOME PARLAMENTAR, o PARTIDO
a que pertence e a UNIDADE FEDERATIVA que representa.

BLOCO 11 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUBPROJETO/SU
BATIVIDADE CUJA DESPESA SERÁ ACRESCIDA (OU INCLUÍDA)

DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO - informar o nome do órgão cuja des-
pesa será acrescida ou incluida.

DENOMINAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - informar o nome da
unidade orçamentária cuja despesa será acrescida ou incluida.

TíTULO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE - especificar o titulo
do subprojeto/subatividade, objeto da emenda, cuja despesa será
acrescida ou incluida.

SEQUENCIAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE - especificar o có-
di~o sequencial do subprojeto/subatividade, identificado entre
parênteses corno SEQ no projeto de lei - este código, constituido
por seis digitos mais um de controle, está localizado à direita,
logo' após a linha pontilhada que segue a Classificação Funcional
programática, composta de 17 digitos. O EXEMPLO EM ANEXO, NA ÚL-
TIMA PÁGINA DESTAS INSTRUç6ES, MOSTRA A LOCALIZAÇÃO DESTE CÓDIGO
DENTRO DO PROJETO DE LEI.

AS EMENDAS SÓ PODERÃO SER APRESENTADAS A NÍVEL DE SUBPRO-
JETO OU SUBATIVIDADE. I
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Dentre os subprojetos/subatividades JÁ INTEGRANTES DO
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA, só poderão ser objeto de emendas
aqueles que tenha o respectivo código SEQUENCIAL. No caso de sub-
projetos/subaiividades a cargo de entidades supervisionadas ou
"Contribuições a Fundos", as emendas deverão ser feitas direta-

~ente na PROGRAHAÇÃO DETALHADA da Entidade supervisionada ou do
Fundo.

unidade
emenda.

CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - informar o código da
orçamentária cuja ptogramação se pretende alterar com a

SUBPROJETO/SUBATIVIDADE NOVO NA PROPOSTA assinalar
"SIM' no campo próprio se o subprojeto ou a subatividade está
sendo criado pela emenda ou "NÃO" se já consta do Projeto de Lei
Orçamentária para 1992.

Observação: No caso de criação de subprojeto ou subatividade no-
vo, proceder da seguinte forma:

- informar o nome do órgão, bem como o nome da unida
de orçamentária e respectivo código, onde será in-
cluído;

- informar o título proposto para o subprojeto ou su-
batividade;

- deixar o campo "SEQUENCIAL DO SUBPROJETO/SUBATIVI-
DADE" em branco;

- assinalar "SIM" no campo "SUBPROJETO/SUBATIVIDADE
NOVO NA PROPOSTA"

SITUAÇÃO DA OBRA - em se tratando de obra, indicar se é
obra nova ou em andamento.

MODALIDADE DE APLICAÇÃO - indicar a forma como o subpro-
jeto/subatividade será executado, se diretamente pela União ou
através de transferência a Governo Estadual, Governo Municipal ou
outra entidade.

LOCAL A SER APLICADO - no caso de MUNICÍPIO, informar o
nome do município e a sigla da UF. Não colocar nome de distrito,
bairro, vila, etc. No caso de UF, informar o nome da Unidade Fe-
derada. Caso o subprojeto/subatividade abranja REGIÃO, informar o
nome da região, de acordo com a tabela anexa. Caso a abrangencia
seJa de todo o território nacional, escrever NACIONAL neste cam-
po. Se for no exterior, escrever EXTERIOR.

CÓD1GO DO LOCAL - no caso de municlplo, informar o CEP do
municipip. Não colocar CEP ~e distrito, bairro, vila, rua, etc.
Nos demais casos (UF, região, etc.), utilizar a tabela anexa.
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BLOCO 111 - DETALHAMENTO DO ACRÉSCIMO

Em Cr$ 1.000,00, de abril de 1.991 - informar o valor a
ser acrescido ao subprojeto ou subatividade ou incluido na unida-
de orçamentária, discriminando por grupo de natureza da despesa •

..
BLOCO IV - IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUBPROJE-
TOS/SUBATIVIDADES ONDE AS DESPESAS SERÃO DEDUZIDAS

Este Bloco encontra-se dividido em 3 sub-blocos. Deve ser
utilizado um sub-bloco completo para cada dbtação a ser deduzida.

DENOMINAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - informar o nome da
unidade orçamentária a que pertence o subprojeto/subatividade cu-
jo valor está sendo deduzido ou anulado.

TÍTULO DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE - informar o titulo do
subprojeto ou da subatividade, cujo valor está sendo deduzido ouanulado.

SEQUENCIAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE - informar o código
sequencial do subprojeto/subatividade, conforme explicado para o
campo de mesmo nome no Bloco 11 dessas instruções.

FONTE DE RECURSO - indicar a fonte, composta de três al-
garismos, extraído da coluna "FONTE" do projeto de lei.

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - informar um dos números
constantes da tabela do próprio formulário. Atentar para o dis-
posto no art. 166, § 32, 11 da Constituição Federal.

VALOR DEDUZIDO - EM Cr$ 1.000,00 - informar o valor, em
Cr$ 1.000,00, a preços de abril de 1991, a ser deduzido ou anula-
do de subprojeto ou de subatividade constante do Projeto de Lei
Orçamentária. O total dos valores a serem deduzidos ou -anulados
deve, obrigatoriamente, ser igual ao total do campo "VALOR ACRES-
CIDO", indicado no Bloco 11 do formulário (atentar para o dispos-
to no art. 166, incisos 11 e 111, da Constituição Federal). -

Caso este Bloco seja insuficiente, continuar
formulário de EMENDA À DESPESA, preenchendo o campo
EMENDA" e numerando as páginas.

em outro
"AUTOR DA

BLOCO V - TEXTO

TEXTO - As emendas que objetivam apenas a inclusão de re-
cursos em subprojetos ou subatividades já existentes não necessi-
tam ter este campo preenchido.
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No 'caso 'de :subprQ-jetoj:subativi:dad'e novos .deve·rál'S:eL.~pr:e;"'~-2-
sentada ~ma descrição sucinta da ação pretendida 10b~~tlvd)' ~ 2 J

quantificaçã~ a ela associada (metas), conforme exemplo a seguir:'

Ex. S.ubproj.e.to .D4.:05.4..0077.XXXX.XXXX .:
Titu}o:APROVEITAMENTO HIDROAGRíCOLA' 'EM .~:,o.,
Texto::. ::P.romov.er'.0 de sanvo Lvfmen t-o :int"egr,a.do ::00 meio. : c

rural::ha ~;ocal-i:dade "de,-":':"'h"" por:' meio- da :'im-':;:..
plantação de 500 na 'de área iTr'iga·da.':c ..

BLOCO VI - JUSTIFICAÇÃO
Re diq i-r , 'najustif·icação., as razões que,·motivaram a apre,-;·'

sent ação .da emenda bem como dado svcomp l ementa r es jul,gad.o,s neces.- ~
s á r io.s -à sua aná ííse . '

Caso o espaço não seja suficiente, continuar em formulá-
rio próprio de continuação, numerando e assinando todas as pági-
nas.

BLOCO VII- AUTENTICAÇÃO - PARLAMENTAR

Datar e assinar todas as páginas dal~ via da emenda. As
3 cópias deverão ser obtidas a partir do original assinado.

:.' ..
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Tabela :de UF > ••e r:eg:iões-5

- -----_._-'---_._----_._-_. __ ._----_. __ ._._-----,---------,-----------------_. -- .

ESPEGIFl CAÇÃO' SIGL"A'"?--------~-------------------------------------------------------NACIONAL
EXTERIOR----------------------------------------------------------------REGIÃONORTE :.
ACRE .:
AMAPÁ·".~
AMAZONAS
PARÁ
RONDÔNIA.
RORAIMA
TOCANTINS

NO
AC ,':AP o.~.

AM
PA
RO
RR
TO" -

------_._-----------_._-------------------_._._-----------------------_.-
REGIÃO NORDESTE

ALAGOAS
BAHIA
CEARÁ
MARANHÃO
PARAÍBl>.
PERNAMBUCO
PIAUÍ
RIO GRANDE DO NORTE
SERGIPE

NE
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE----------------------------------------------------------------REGIÃO SUDESTE

ESPÍRITO SANTO
MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO

SD
ES
MG
RJ
SP----------------------------------------------------------------REGIÃO SUL

PARANÁ
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA

SL
PR
RS
SC----------------------------------------------------------------REGIÃO CENTRO-OESTE

DISTRITO FEDERAL
GOIÁS
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL

CO
DF
GO
MT
MS----------------------------------------------------------------
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INSTRUÇÕES ·,P.ARAi\PREENCHIMENTO-

Formulário de :EMEN:DA. 'Ã ,~EC:E I TA -

Injtruçõe~~Getais~s~ .

O:formul:áfi,o j [para .apr~sentaçãQ[:deóemendas deve rá rás er-sr
obrigátoriamente .dafil6ªrafado~e ~presentado-em A (quatro)-~ia~,'
sendo 'o original ãssinádo::As'3 cópia~.deverãoserobtidas a par-
tir do original devidamente1preenchido:

Ca~o :out~os parla~entares .venhafua assinar, :em'-apoia-~'
mento, - deverão~:::faiê-lo·.Do:-.foimul'ár.io',de.contí.nuaç ão , .rro ,:;campo.
"Text.o!J:Ü~tif.iêâção",."aati.l·6gr~farido~os'eu'.;nome:r<õPartidó-'eUnida-de -Federativà.

Apresentar emendas separadas para cada item de receita:
Recursos do Tesouro, Recursos Diretamente Arrecadados (fonte 150)
ou Receita de Estatal, Recursos de Entidades Supervisionadas oude Fundos.

Instruções para preenchimento dos campos

ETIQUETA espaço destinado à aplicação da etiqueta de
identificação da emenda, no ato da entrega.

CÓDIGO DO PARLAMENTAR - preencher este campo com o mesmo
código utilizado no.sistema de Subvenções Sociais.

ESFERA DO ORCAMENTO - indicar a esfera do orçamento a que
se refere a emenda (i - Fiscal; 2 - Seguridade Social; 3 - Inves-timentos das Estatais).

-

PÁGINA - informar o número sequencial da página e o núme-
ro total de páginas da emenda de acordo com o exemplo abaixo:

Emenda com 3 páginas
l"ª página - 01 de 03;
2"ª página - 02 de 03;
3"ª página - 03 de 03.

BLOCO I - AUTOR DA EMENDA
NOME/PARTI DO/UF informar o nome parlamentar, o Partido

a que pert~nce e a sigla da Unidade da Federação que representa.

BLOCO 11 - IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA A SER ALTERADA
Alterar apenas um item de receita por emenda.

IA) Recursos do Tesouro
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CÓDI-GO:-:'".DA:::RECEI.TA..~'.indica r.:O códicj6)";!,:c~rr.esPG!.ldente::'''?

à tlassih êação~da;:receità ~anteriormente espec ifié,áda;~:r'
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - indiéar, 'pelo'nível mais

detalhado de desagregação, constante do Projeto de Lei, o título
da receita, cujo valor deseja alterar, observada a classificação
constante do referido 'projeto.

B)~:, Reêursos '·Bir,et,ament.ec Ar'recadados,;{Fonte-.15,01'~;ou~jRe--",-
ceitade Estatal·'

CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - indi'car o código
correspondente à unidade orçamentária arrecadadora, de acordo com
a codificação constante' do .Proj etoi.deLei 'Orçamentária.'

ESPECIFICAÇÃO-'-DA U~IDADE ORÇAMENTÁRIA';" indicar: a
denominação da unidade orçamentária arrecadadora da receita que
se pretende alterar.

C) Recursos de Entidades Supervisionadas ou de Fundos.'
CÓDIGO DA RECEITA - indicar o código correspondente

à classificação da receita anteriormente especificada.
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - indicar, pelo nível mais

detalhado de desagregação constante do Projeto de Lei, o título
da receita, cujo valor de5eja alterar, observada a classificação
constante do referido projeto.

CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - indicar o código da
Entidade Supervisionada ou do Fundo, constante do Projeto de Lei
orçamentária.

ESPECIFICACÃO DA ENTIDADE SUPERVISIONADA OU DO FUNDO
indicar a denominaçio da Entidade Supervisionada ou do Fundo

cuja receita deseja alterar.

BLOCOS 111 E IV - TEXTO/JUSTIFICAÇÃO
TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - redigir o texto da emenda e, sepa-

radamente, a sua justificação.
Caso o espaço seja insuficiente, continuar em formulá-

rio próprio de continuação, assinando e numerando todas as pági-
nas.
BLOCO V - AUTENTICAÇÃO - PARLAMENTAR

Datar e assinar a primeira via de todas as páginas 'da
emenda.

OBSERVAÇÃO Todos os valores lançados no formulário
deverão estar a preços de abril de 1991 em Cr$ 1.000,00.

I
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Formulário de EMENDA AO TEXTO
~Instruções Gerais

o fOLmulário para apresentação de emendas deverá ser
obrigatoiiamente datilografado e apresentado em 4(quatro) vias,
sendo o original assinado e as demais cópias obtidas a partir
deste original.

Caso outros parlamentares venham a assinar, em apoia-
mento, deverão fazê-lo no formulário de continuação, no campo
"Texto/Justificação", datilografando o seu nome, Partido e Unida-
de Federativa.

Entende-se por texto, para efeito de utilização deste
formulário, o seguinte:

texto do projeto de lei;
denominação ou descrição de itens de receita e de

despesa;
denominação ou descrição de projeto, de atividade,

subprojeto ou subatividade;
- denominação de órgão. ou unidade orçamentária, etc.

ApLesentar apenas uma emenda para cada dispositivo que
se pretende alterar.

Instruções para preenchimento dos campos

ETIQUETA - espaço destinado à aplicação da etiqueta de
identificação da emenda, no ato da entrega.

CÓDIGO PARLAHENTAR - preencher este campo com o mesmo
código usado no Sistema de Subvenções Sociais.

ESFERA DO ORCAMENTO - indicar a esfera do orçamento .a
que se refere a emend~ (1 - Fiscal; 2 - Seguridade Social; 3
Investimentos das Estatais)

PÁGINA - informar o número sequencial da página e o nú-
mero total de páginas da emenda de acordo com o exemplo abaixo.

Emenda com 3 páginas
lª página - 01 de 03;
2ª página - 02 de 03;
3ª página - 03 de 03.

BLOCO I - AUTOR DA EMENDA
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NÓME/PART1DO/UF -: informar "O - nome.:parLamen.tar çe.o Part-i,-~_

do ia que j pe rtence ;.'e a:. s i qâaç da Dn idade",F-ederativa , que -r'fpresen"'"'e-:,-ta.__~ .

BLOCO 11 - DISPOSITIVO. EMENDADO

Informar-apen~s' um ~os campos A~ou B abaixo:
A - Neste campo informar o título, o capítulo, a seção,

o artigo, o parágrafo, o inciso e a alinea do texto do Projeto de
Lei, objetd da emenda.

B -Neste campo informar o código da Unidade Orçamentá-
ria objet6 de emenda.,-de acordo com o constante no projeto de Lei
e indicar o código'do projeto, ou da atividade, ou do subprojeto,
ou da subatividade, ou da receita, ou de outro item qualquer cujo
texto se queira alterar.

BLOCOS 111 E IV - TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - redigir o texto da emenda e, sepa-
radamente, a sua justificação.

Caso este espaço seja insuficiente, utilizar formulário
próprio de continuação, nurnerandoe assinando todas as páginas.

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO .PARLAMENTAR

Datar e assinar a primeira via de todas as páginas da
emenda.
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EDIÇÃO ESPECIAL _

PORTARIA NO 099,
de 14.11.90

Aprova as Normas Gerais para Realização de
Auditoria Operacional.

o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, usando das atri'
buições que lhe confere o artigo 62, item I, do Regimento Interno desta
Corte, aprovado pela Resolução Administrativa nO 14/77 (D.O.U. de.
19.12.77), e de acordo com o disposto no artigo 20, item 111, da Resol!!"
ção Administrativa nO 72, de 20 de março de 1986,

R E S O L V E:

Art. 10 - Ficam aprovadas as Normas Gerais para Realização de !

Auditoria Operacional, bem como os respectivos modelos anexos, a serem'
observadas pelas Unidades Técnicas da Secretaria Geral deste Tribunal.

Art. 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua public~
ção.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

ADHEMAR PALADINI GHISI

...._._--_._--------_ ..------
.------_._--

COiWOSTfJ .; . f·1rir:l:.~Sn i':A
I

SECRETJ1RIA 0E Ji.;)MliU:;TRAÇAO

,_'jAL;U ::lf ;~OCI!Jl
~LC::1ETARIü cz !!0MINIS'i-lli\.i:.,~~O

.JOSE AU1EID;\ :}1LiÜiARES
.. iiEFE DO :::ERVIÇO ,~E DIVTILGACAO

--------------_ ..._._----- ..-----------------



DOLETIH INTERNO NQ 5 -//90

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÁO

Secretaria de Auditoria - SAODI

lWRl1AS GERAIS PARA nEALIZACAO DE AUDITORIA OPERl\CrCllhl .•

L Seleção do órgào/en'tidade a ser audi t.ada
1.1 Na escolha do órg~o/entidade a Unidade Técnica deverá considerar.

dentre outros, os seguintes critérios de seleção: .

1.2

::. 1

a> grau de importância sócio-econômica do órgào/entidade,
b> volume de recursos geridos,
c) indicios de defici~ncias nos controles internos,
d> indicadore~ obtidos a partir das demonstrações financeiras,
e) informaç6ss veiculadas pelos meios decomunicaçào,
f) ocorrência recente da criaçao, transformação ou processo de

privati::.acão/extincào,
g) lapso decorrido dúsde a última inspecão/auditoria,
h> e~:.istencia de áreas '::l.-iticas identificadas em trabalhos

anterior~s, mas ainda náo auditadas.
No preenchimento do ..Formulário de Inclusào no Plano Semestral de
Inspec6es/Auditoriash utilizar, no campo 15 - CRIT~RIO, a expressão
"outros" e explici t.a r . na part.e referent.:::às obs.:::!."vações campo
20. o cri t.81.-iode ssleçac- utili::.ado(vide 1. 1 acima>. e as informa-
ções que justifiquem a escolha comparativamente aos demais 6r-
Sãos/entidades compc-nsntes da clientela.

Etapas da Audit.oria Operacional
Na r~aliza~50 da auditoria operacional, que "isa verificar se o ente
auditado vem obtendo os resultados que se desejam e ao menor custo
possivel, segund~ os principios da economia. da efici~ncia e da
E.fic:'ci.;:;..s.::rao eumpridó:'s as fases de PLAHEJAü..KtiTO. EXECOÇAO e

liELA ToRI O.
2.1.1 05 trabalhos "in loco" deve rão ser 1·eali~.~c105 em duas

oporLunidãdes distintas: primdro. na fase de PLANEJAMENTO. com a
fin~lidãde de levantar informações complementares ac~rca do
6rgi.O.'E::nt.idaàe,a serem consllbstanciada.::5 ••.:i Relatório do
Plôncjaroont.o de I~uditeria Operacional (vide Anexo I>. e.
posttriormente. na fase de EY~CUÇbO da auditoria programada
(Gx;:".me detal hado), cujos resul tados s e.rã o c orrsoIidados no
ReléJt6rio de Execucão (vide ".nexo 111)

Z. 1. 2 Ao final. 05 dois relatórios produzidos (Anexos I e III)
constituir um único processo-

deverão,'

3. PLANEJ ,l\.tlE~lTO

') ...J. J.
'.Definido o órgào/8ntidade a ~er auditada. o F.esponsávcl pel~ Unidade

Têenlca js~i~nar~ a equi~e para. um prazo a ser definido em cada
caso. procsder a o PLAtlE.J,lliENí·O d.a iluditoria op.c-r:lciC'nale elaborar
o respccti vo r eL a t.ó ri o (vide Anexo 1> • o qual 'deverá ser
encamichado. p0r c6pia. ã Secre~aLia de Auditoria

I

3. 2 I~a fase de ::'lanejarnentoa c~ui~e designada deverá
n03 subi tens sequintes:

" -
cumprir três

~8tall:a.3da=stapas. que ~er~0

v i c à o 96:l".'Ü i

1ovarrt ..::;.rí.entopreliminar in loc0;
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TRIBUNAl.':DE CONTAS 1>A' UNIÃO

Secre't.a.riZl.'~e r;'Auditoria·':'- SAUDI, .'

J. 2J.l? Visã~o-Ger"àl

'. 3. zs.r..u lA !equipe -.devará- á:'eal:i~'a:r:A)5...1~5tudo5'~.preTJara;tór.i:os..::r-.:5obre""'0
'órg:ã,o.t.eJ!.ti,dade:-.:~ed a-;ti,oI_ai:':~a~r~5j)e,.:;tiva VISbO~iGERAI.;~!Yide-;h"Anexo

1> ,i iqU€l, ,ds:;ve,ê3.presen:t.ar~;i.nf,orma'Ções'-CComo:-

3.2.1.2 As informaçõe~ mencionadas no subitem anterior poderão ser
obtidas atrav~s de documantos. tais como:

a) 3iÍdentá:ficação do ,órgâo/en'tidadE:l>'
b) blfin'alh:iade's':doUi)-mesmo(a)',"l'

c) ::árejas,de :a~tuação,,'r,.
d) ".::estrutur,a''.ergarri.z, aci·onalc

'e) :;.irac,ur.sos'humano-:-s,:util-:i'iàdo.sj.;{.;pró,priosEG c:ont.-ratanos):;-,
f) -::iorigolT!.dos, re.cursos:1..:f-inancei"r'O~,,;" '
g) g:sittia,çacç:,(8co'nômi:'ca".::3.,financei"xa'.,e ",'Pa~-ri-mo.r.i:al_•..l inclusi ve "

informaçõ-="!;.~:'rel,e:va,n'bes,'Úbtinz.-s'atravé'S~c() ,$IAFL;-=-se~for .0 I

caso.h> diretrizes govern~mentais a que está subordinado(a).
i) defici8ncias e falhas evidenciadas nas últimas contas.

inspeções e auditorias. especialmente as d6 ordem
operêlcional,

j) outras infprmaçbes rel8vante~

,3.2.1.3 A equipe deverá certificar-se da atualidade e suficiência da~
informações colhida~,

a) legislação de criação e alterações. estatuto. regimento.
normas própri a s ('de pessoal. de, lici tacâo. etc.) • organogrêl

-
ma, dados'do SIAFI(ver ~rocedimentos de Auditoria), se for'
o caso,b) planos e programas de governo. orçamento anual, etc,

c) últimas contas e relatórios de inspeções/auditorias.
d) outros documentos disponiveis no Tribunal. em outros órgãos,

n~ imprensa. etc.

3.2.1.4 Para melhor compreensão do funcicnamento do órgào/entidade.
particularmente no que diz raspei to às suas 1.-elaç6es informai~

, aquelas n~o 'registradas em documentos. a equipe deve
valer-se. mediante entrevista. da experiência haurida pelo~
membros das equipes que realizaram inspeções/auditor~a~
anteriores na unidade.

3.2.1.5 Durante o processo de elaboração da Visão Geral deverào ser apo-
tadas aS informacões complementares entendidas necessárias, COI.

vistas a sua obtançãQ na fase seguinte.

3. 2. 2 Levantamento preliminar •.in loco"

3.2.2.1
Concluídos os estudos preparatór,ios e elaborada a
sobre o órgão/entidade. a equipe deverá
levantamento preliminar "in loco". com a finalidade

I .

VI SÃO GERAI
proceder ac.
de;

a)
b)
c)

melhor conhecer a
constatar o trabalho
detectar pOSSíveis
áreas criticas.
obter elementoz para.
auditori~. selecionsr

situação atual do órgàO/entidade.
efetivacente desenvolvido;
problemas. dificuldades enfrentadas

d)
quando da elaboracão do programa

~ br-=L/proj~to a S2r objeto
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auditoria na fa~e d~ KXECOC!O (exame detalhado>.
s'

3.2.2. 2 Para obter as info'r.mações'necessárias" a equipe deverá utilizar.
procedimento,s como:' .:'<

3. 2. ~~.3

a)~; análD:;~e,•.~den'tre,ioutro.s,::gios::::segui.Jltes:,~d'Ocument'os::):s;. t
a.h :plariosr anali';;(i."coss.> orçament'O~~etaJ.:l1àdo',e 'o damà.i-s:iprqS1~--·..":

mações esta,bel>ecid,;:;.s;,--::-.-::,' I

a. 2 :ult:'imásdarnbncst-l.-.a:tivós contábeis/fi'nancei-xos:'lS'1

a.:3 ..relatóri'os-d:aüir-stori'a, " ,
a. 4 ata.s d a s assernbléiasgerais,' ':
2. 5, 'atas <de.:reuniões da, diretoria' 'e dos .conselhos ..•.
a. 6 :relatórios ~d'l?:êomi:=:sõ€sespEci-ai's:,'r,g:nJpos.de .: :t~~alt~õ;~ .~

comi'ssões ·rl.e :inquéri~t·o,'"e tc.,'.:, .,;'
7 - 1 t" .• . ~. • d 'd' de u t ',,\....:. . ...l' ía. , Ire ·ac o,r~o.s'J-,-ua,_.u na. a e .' e Li': c on- rO:.LEf': ;;J..n~e1.cno,,",:a -::.ue::03

audi t.o rá a s ;indapenden'tes.J.- 1 ,

a.8 fluxog~~~as, rotinas e manuais 'do 6rgâo;e~tidadel'

~ entrevistas/questionários dirigidos a chefes, pessoas~cha-
ves, t,écnicos, funcionários, usuários. consumido~~es, etc.

c) observaçào (física) do que o órgão/entidade efetiva~ént~
pro9uz em.termos de bens e serviços.

A equipe deverá registrar,., nos RESULTADOS DO LEVAHTAtm:NTO
Anexo I>, o produto das verificações ieitas nessa etapa
subitam 3.2.2.1 letras a a d>.

(vide
(vide

3.2.3 Programa de Auditoria'
3.2.3.1 O Programa de Auditoria. a ser observado pela equipe na fase de

EXECUÇAO. considerar~ a Visão Geral e os Resultados do
Levantamento preliminar" in loco", e explicitará:

.c

..

, g)

(Qhl

a) a( s) área(s)/projeto( s) escolhido(s) para ser obj~to da
aúdi toria na fase de .EXECUÇbO (exame d et.eI hado) '.'
o critério de escolha da(s) área(s)/projeto(s) ~elecio-
nade,(5) '" a justificati 'y"ade t.al'opção cc,mparati vamente às
demais áreas/projetos do 6rg50/entidadsl
as finalidades dat s) á reaí s),/pl."ojeto(s) selecionado( s), as
atividades que engloba, os recursos (financ",iros, humanos.
materiais) que emprega, bem como os indícios detectad~s de
possíveis deficiências e falhas,
informações,relevantes especificas da irea/projeto, obt.idas
através do SIAFI, se for o caso,
os objetivbs da auditoria .em relação i(s) á~ea(s)/projeto(sl~
escolhido( s) 'e o trabalho auditorial a ser desenvolvido - o
que 5e dese.ra obter e como o'bt.ê+Lo:
e. 1 etapas a serem vencidas.

,e. 2 critérios a serem observados corno base de ccmnar acâo ,
julgamento e apreciação de desempenhos,

e. 3 mãtodos t&cnicos e cientificos a serem utilizados nas
análises, '

e.4 procedimentos a se~em utilizados (inclusive PA's) ,
a composição'da equipe (número de. membros, área de forma-,
ção/qualificação. experiência, etc.),
a duraçào estimada dos trabalhos e seu provável inicio,
estimati vá dos cust~s incidentes' sobre os trabalhos dEI
auditoria (gastos extras como diárias, passagens, gastos
co~ deslocamentos, s8~viços xerográficos, s&rviços
íotogr5ficos. p8ricias, 6tC) .

b)

c)

d)

e)

f)
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3.2.J. ~ '0 l'rõgrama de Audl toria - será .:.submétidci .,à !aprovacão do'

Diretor/Chefe dEo Grupo Eo do I~spEotor-.

3,2:3~,3-,. .:Apr-(jvado,'0 Programa~-o I:ns·peioI,uesígriará ..a equipe, encarregada "
da ::'::EXECUCAD)daa:uditori:a:-,-.;q.ue.,deverá 'ser 'C_ompD~ta .peloS.:.;mesmos '::
membr-ccs- c :res:p-onsável's:pel,.o~:seil;·,P~aiieDamento"t,.::.,.pre-fer~em::iál.mente.·:-;.
e dE ~butro'S·.:funêi<-oriáTi·o.s~rque'$e::f:izÊrem-:necess:áribS.0':..,-

,
4,L' .Lncumbe..':-à .equí.pe :-_~esignada .1u executar_ .o ~PROGRA!1A ::mE ::AUDITORI"A",--,

esta,belec-:ido.-;e '-elaoor.aro respectiyo ·RELATÓRIú J)E .EXECUClm '1 vide ~
Ane){Q·.liIn,~,

4.2 ~Para_r:ati,ngir,,:os (objêtivos,m·a ._auditoria~.~-emg-,ela<;fào.:.à "áre'aJ--projeto.-
selec"':iona-do'

4
_":::esta.be:l-ec""irlo:s-:C'310 .PHOGIú\MK:DE f.A1JDI.T.o:Rl:A:;{ 'vide -:l~etr·a.e· ~

.do -<rsubite'm.::-3:2~ 3~:.13 ,:: a eõQui:pe_:-:dBv8rá~':":'obse1~a'r:.:.!.v.sc :;:procedimentos::::
defln'l:dos (como fazer) e utilizar os cri t.é rí.oe est.abel.ec.í'do s como
base de comparação. julgamento e apreciação do desempenho da
área/projeto,

4.3 A -equipe. sempre que possivel. deverá quantificar r -mesmo que
aproximadamente. 05 efeitos financeiros das ocorrências constatadas.

4.4 A equipe deverá anexar ao Relatório de Execucão o Quadro ue
Ocorrências. Causas e Efeitos Anexo IV. identificando os
problemas existentes. seus _efeitos sobre o desempenho da
área/projeto e as causas de tais problemas,

~,5 Ve~ificando-se situações supervenientes: durante a Execucão. que
justifiquem a revisào do PROGRAHA DE AUDI'JORIA estabelecido, as
alte~açôes entendidas necessar~as deverão ser levadas ao
conhecimento da Chefia pelo coordenador da equipe e registrada~ no
Relatório de Execução.

4.6 Concomita~temente ã execucão dos trabalhos -in loco". a equipe deve-
rá. à medida que for colhendo as informações. ir d~senvolvendo um
esboco ~o Relatório de Execução. com vistas a evitar omissões - e
agilizar a sua apresentação.

5. llELATóRIO DE IUmCUç:liO.
5.1 O Relatório de Execuçào (vide Anexo 111), a ser elaborado pela

equipe no prazo fixado na portaria de designaçio, dever' conter:.·

a)
b) "

o resumo do trabal}~ auditorial que foi desenvolvido:
a situação em que se encontra(m) a(s} ârea(s)/projeto(s)
da auditoria,
os problemas detectados'- suás causas e seus efeitos.
proposta de que o Relatório seja. submetido à consideração do
Tribunal. suger~ndo:
d.1 comunicacão aos responsãveis. para conhecimento

cias cabiveis e/ou p~ra' pronunciamento
ocorrência&. mediante remessa de cop~a
pertinentes ,do Relatório de Ex~cucào ou de um
problemas detectados.

d.2 encaminhamento de cópia do exped~ente <d. 1) à respectiv~
Secretaria de Controle Interno ou órgão equivalente.

'solicitando-se providências para que. no próximo relatório
de auditoria sobre as contas do órgâo/entida'de. sejam
analisadas as medidas anotadas para as correcões dos
problemas detectados. be~ assim os resultados obtidos com

..•. ,.

objeto •

c)
d)

e providên-
acerca de

das folha~
extrato dos
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talos .medãrdas • ..-
d. 3 comunicação ao Ministro d« Estado ou autoridade supervisor

equivalente' e/ou outrps autoridades. . quando fc
per t.á ne nt,e •... ' medi.ante- re'rnessa de copl.a das folha
conce'l.-nent~s' -.do HEllatório.de Execucão ~o:u~d~:umextrato .dc
prç.blema.s;:àe.ti:rC:t.ad 051'-..;

d. :01:. 4j uT:it·arl.:a.'c..a:lo:~'"PrO".c'Ejsso..sàs ·.-'..l:..-es.pecti-;v.as"';,c:onta-s.-:pa],"'a·.•.E9xameiih::E:-
conjun'to.-::'.,.J_ .

5. 2 ;.'0 -'J nspe·;tox -,--de:Con"l.-rc>-le;Ext-er.no :énc:allli'nhará_;:--.~m:::':quaiqüers.TCasG-1::·-'.
ReLaf.óz i.o : -à :Presidênéi·a;.Leio:' ""Tribunal. ::(~.vide.:-subí tíem -2. J2. 2) ;:~~.cor ;
pe r ec e z- concl usi vo_,' envi ando 70 •• Resumo" -à Sec"'retaria de lmdi toria. ~..

5. 3..'5e· no ::dedorr.er -dos. ·:trabal'-ho.s:rle -;a'udi±oria .;o:per"aci·onal x·orem -=-.~:consta
t.adzrs :;á rre guLa"i;iàade·s'::::e-nquad:r:á'v.ei s ':,como·.;,i.nfri~n9ênci-a:"à l·esfi:sl-a.çâ:o.:~;
às :;'_"llorma-s:-.-;,v.i9-eI!t:€:S,f~~ .tai s~;i"1.-re9ul~r.i·d-ade:s:~-;€:v'e-m·=:::ser--. .;..regi~tr.arl:a-s~.~'.
pel,-a' ,equipe:~::: .no ;R-ela.t:óri~o·-de .-=Exécuçà:O.;q:.,em -zí-t.em s "!di'stir. to r. -d aq.uel 8"' ;:.,.

relati vos .a -p r-obl erria s " ( ocorrenéias> ._. z-eLac í.o'nado s a ceconomia
eficiência e eficácia, dando-se a elas o tratament.o previsto n
art. 12 da Portaria nQ 139-GP/84, alterada pelas de nQs 152-GP/S8
083-GP/89.

folb
~odelos anexos: I Relatório de Planejamento de Auditoria Operacional. I:

11 Folha de Resto do Relatório de Execuçâo .
111 - Relatório de Execuçào _ -_ .

IV - Quadro de Ocorrências, Causas ~ Efeitos -.- .
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t
I

! ~
IRELATÓRIO D[ PLA~EJAMENTO DE AUDITORI~ bPE~ACIONAL

(MODELO)

----------------------------------- VISAO GERAL: :..=------------------------------ - -
f..•.

••
i;-~IdefitJf~ca,iD_aO 6D9io/totjdad~jd€riómioatio~~oat~E~urrd~Eé'~Jo~~ja~~o~ijni5~;;

t E;Fi al , idEi1L. no -SIAF.I,;s€:dl2/slJclJ)'sai s:; e c:om!:'os:id:Íc. àc ionáni ã:; SE. tOI"iOi ca50;)Jc~ .
2 -<- Responsávclúl01l1E; .car so , CPF):::-;
3'--Finalidaats~ ,
1i - ?ireas df:at uacão: i,·~·
:; -,Estrutul:a 'or9ani::acionaJ :.,.~
6 -_Ht:cur!jos'-humano5ut i'H Z~élO-5::(próp,-j os: € -.con.tr.atC'iui:rs·)..::;'i .

7 .-:;Or i~:H::n;-_;dDS __rE-ClJC50S .>.:f-:i nánce:,i C05':':'; -

8 -"5 itüai;áo- Ê:conGmú:-~,:' :fj nâncc i r·a c- patr jmon-j a~]:;,1
9 Dir~trizes 90v2rnamEntais~

:10 - Deficiências e Fa lha s evidenciadas nas últimas contas, inspcc;óes € aud it or ias : l
:11 Outras jnforwa~bcs relevanles:

I •

----------------~------------------------------------------------------------------
--------------------------- RESULTADOS DO LEVANTAMENTO ----------------------------

• Relato'sobre a sitlJac;io do-órg50/entidade

i - Situa,Sc atlJal E trabalho efetivamentE dEsEnvolvido pelo 6r9~o/Entidade. pro-
blemas detectados e 'rc~5 crfticas~

2 - [l€m~n~DS para subs!diir a scle,io da área/projeto ~ SEr objeto dE exame dela-
lhado na f~sE EXECUtA0:--------------------------~--------------------------------------------------------

-~---------------------------- PROGRAMA DA AUDITORIA ------------------------------
Area(s)/projeto(s) selecioriado(s) E trabalho auditotial a SEr dESEnvolvido na faSE:
de EXECUCAO·e ,

1. - Ânoê',(s-j/PI'o,ido(s), a ser t cm) aud it ado t s i :
• 2 - Critfrio(s).de escolha. finalidades dE tal(is) ~rea(s)/proJEto(S), trabalho

qUE' realiza .. r'eclJcsos q'JE emprE9êi, ind ic ics de p os s jvc is deficjéncja~ c:
fdll-.as:

3 - InfQrffia~5Es relEvantEs do SIAFI, 512 for o caso:
" - Ob.ietiv:os da aud i t or ia (o qUE se d€SEj~~ obter):
5 - Traba Iho aud it or ia l é, SEr- descnvo lv ido - como {azcr , etapas a ser em vencidas ..

criljrios E procedimentos a serEm IJtilizados:
6 - ComPDsiç~o d~ cGlJipe: n~Mcro de membros e qlJalifica,io:
7 - Durac;:ão cstim;H:J<:, dGS t r ab a lhos. ir;rcio Pt'DV~~V€] e custos ext r as , SE houver : .....~~~..•

-----------------------~( I GCE -sr.uo I - rr-: CU

de ~ de f-------- ,-,
•

-------------~----------Cool--de;-,<\dOI'
-----------------------

tko,bro

-----------------------
Diretor lr,spelor t ,

o

- -------------------------------------------------------~----------------------------

/G)-
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AUDITORIA OPERACIPUAL
(C[LATÓ~lQ &~ [X[CUÇ~Q - Folha de Rosto)

-:- hnDELC -r-.

----------------------------------------------------------------------------------_______________________________ dRGAO/ENTIDADE --------------------------------. " --------------------------------------------------------------------------------
I

" _______________________________ NATUREZA JURíDICA -----------------------------

-------------------------------~-----------------------------------------------
_________________________________ VINCULAC~O ----------------------------------

Teu:----------------------~-------------------~---~---~-------------------~---------
___________________________ IDENTIFICACAO NO SIAFI ------------------------~---

UG: GESTAO:
~--------------------------------------------------------------------------~---
________ • "___ p. Esr ONSi;'JEL---------------------------------

Cr'!=" :

----------------~--------------------_._----------~-------~-------------------------_."-----------------------------------~------------------------------
_____ • •• __ • ••••••• 0'0 ._ •••••• ,_ •__ .,._-- _._ .- •• - ----', .---.--.-.-~_.-- •• .:--------.-- •• - •• --.-----.--.---------~---------

________________________ ;;RU.dFr.OJETO muno DA AUDITORIA --.------ ---------------

-_::-_-_._------------------------------_ ..•.._----~-----------------------------------
______________ ~ IDENTIFIcnCAo NO.SIAFI ----------------------------

U-G : GESTM:
-------------------------------------------------------------------------------
___________________________________ TITULAR -----------------------------------

Ca.I- -;to: CPF:
---------~---------------------------------------------------------------------
---------------------------- PERíODOS DOS TRABALHO ----------------------------, .

. ,-------------------------------------------~--------------------------------------_ ..-_._- _._._-----_._ ---- .._- _._-._.-., ..- _. __ .__ .,. --- _ _._.- _ ..__ ._-_._ ..•__ .. -._._._-- -----_._-- -----------~------
.....__ ._-_ .._-_._----_._. __ ..... - -_ ..•. _---------_.- _ .._-----_._-_ ..•._._ .....•.._--------------_._---_ ....•. __ ..... _ .....----.-------

_____________________________ EGUIPE DC AUDITORIA -----------------------------

H.:.tt··j·cl.Il,,:

-------------------------------------------------------------------------------

.,
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.'AUDITORIA OPERACIONAL

riNEXO 11 I

__ ~ ~ RELATóRIO DE EXECUCAO ------------------------------

\ ., (MODELO)

I - TRABALHO AUDITORIAL DESENVOLVIDO

11 - SITUACAO EM QUE SE ENCONTRA A "4REA/PROJETO AUDITADO,
:. PROBLEMAS, CAUSAS E EFEITOS

111 - CONCLUStiEt

\.

I

---".-------------~-,(IGC[-S~UDI-I~C[~

-- -_.- --~-- ~~-_._--_.- --_.--_. ---
\

I'

CoordcfI<ldp/"

de de ------"

l-iemLro
--------------------

, I

I

\

.1

\.
I

.\

I

,

--------------------~------~--------------------------------------~----------------
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AUDITORIA OPERACIONAL

(HOl)ElOJ.
(V iéhc~,I1L+leli:·_ ~,. 3: d~sjNGrTl;a:5'- bfTid·s.) -

,

{
!,,
i
I
I
t
í
I

QUADRQ DE OCORRENCIAS, CAUSAS E EFEITOS

------------------_._----_._-+--~---_.--:-----------------+--~----------------------- .._-_.
( OCOR~tNC1AS._ CAUSAS EFEITOS

- , :~ (['Jrnr~1~Cl:iS/{1CH{~DOS) • I •:----------------------------+---------------------------+---------------------------:

,.
I,
í
!

t

"

,
I I,

-----------------------------------------------------------------------------------
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Dispie sobre o exercício
da ~iscalizaçio operacio-
nal e d' outras provi-
dências.

o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNliOr no uso de suas atribui~ies
constitucfonaisr legais e regioent~is;

CONSIDERANDO que a ~iscaliza~io cDnt~bilr financeirarorçament~riar operacional e patri~onial da Uniio e das entidades da
administra~io direta e indiretar exercida pelo Congresso Nacionalr

~ediante controle externor com o auxilio do Tribunal de Contas da
Uniior e pelo sistema de controle interno de cada Poder (art. 70 da
Const i t ui c âo ) r a Lcanc a , além da le~;al idade eda t e s í t iaidader também
os aspect~s da economicidader e~ici[ncia e efic~cia;

CONSIDERANDO que em Sessio Plen~ria de 04.04.90 (Te nQ
006.980/89-9) o Tribunal alertou o Controle Interno para a
necessidade do seu parecer re~erir-se taob~a sobre a avalial;io dos
resultadosr quanto ~ e~iciincia e e~ic~ciada gest~o or;acent~riar
financeira e patrioonialr nos tercos do artigo 74~ item II~ da
Constitui;io Federalr er em Sess~o Especial de 18.06.91 (Contas do
Governo de 1993>r constatou a ~nexistincia de acoopanha~ento
~isico-~inanceiro sobre os prograoas 90vernaDentais~ e

CONSIDERANDO que o apri=oramento e o ~ortaleci~ento do
controle exigeQ a conseqüente oti~iza~~o dos recursos necess~rios ~
consolida;io do exercício de suas novas atribuil;iesr coa0 Ja
reconhecido pelo Tribunalr ea especial na Sessio Pleniria de 22.11.89
(TC nQ 009.924/89);

RESOLVE:
Art. 12

Contas da Uniio
das contas dos
Poderes da Uni~or

A ~isca]iza~io operacional a cargo do Tribunal de
ser~ exercida ~ediante a aprecia;io e o Julgamento
administradores dos drgios e entidades dos Tr~s
beli:lc oeso atra,vés da real iza;io de aud itor ias.

~,A~t. 2Q A an~lise de natureza operacionalr a ser realizada
sea preJUIZO do exame da legalidader implica na avaliaç~o do
cumprimento dos prograaas de governo e do dese~penho das unidades e
entidades Jurisdicionadas ao Tribunal no tocante aos seus obJetivosr

.etas e prioridadesr bem CODO quanto ~ alocal;io e uso dos recursos
disponíveis. inclusive os provenientes de ~inancia=ento externo.

Art. 3Q As unidades de planeJanento e orl;amento dos 6rgios
e entidades da Adcinistraçio P~blica Federal deve0 estabelecer. em
coordenaçio com o Controle Interno. os objetivos. ~etasp prazOSr

indicadores de deseopenho e crit~rios de avalia~io que possibilitea o
acoapanhacento ~{sico-~inanceiro dos programas governamentais e a
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análise de que trata o artigo anterior.

•.

Art. 4Q O Controle Interno deverá incluir nos relat~riosr
parecere. e certi~icados de auditoria exigidos nos artigos 21. inciso
IX.' ~26;:;r';.nc:iso;XIV.•~'"27,,,":1nc~j5o..:xlIc.•.:230';<inCisti-'VlIre 32;. inc=is'o:,.VI?
da ::Resolu~ão-~:nQ[ "206"":de;,27;De'Íloveabro-d,e.::1980•.~::-.cod..if'4cada"L::pelas_
Res-o]u~4es'",.cnQ$21.3r~::Oe:.7~ de ü1ez.etabco-de ~1:983,,~-:222•.:-de 22 de :ã'-90sto"de
1985.:;,232•..-:",-de!8,d:e:J-unho.de:'1:988.:' ,234.-::'de '2,3:(te.novE:cbr.cLde:~198g-"e
254 ••'',de ",-24,'deset.eàbró,:de'199.1-•.-'ganif'esta~ão 'sobre a.-'avalia'~ão-dos
resultados da ~estão'~uanto aos aspectos da ef'iciincia e e~icáci~.

Art. SQ Os relatórios -- de auditorias sobre projetos
f'inanciados com recursos externos. ~ontratados por órgão~e entidades
f'ederais "com organismos internacionais de crédi'to•.constituirão pe~as
integrante~ das presta~;e~ de contas anuais dos órgãos/entidades
executoras daqueles projetos. e conterão parecer do órgão de Controle
Interno competente sobre a execu~ão f'ísico-f'inanceira dos programas
auditados e sobre a eT'iciincia e eT'icácia da gestão dos respectivosrecursos.

Art. 6Q A inclusão de programas de governo~ órgãos e demais
entidades da ad.inistra~ão direta e indireta na progra.a~ão de
auditorias operacionais a sere. realizadas pelo Tribunal deve ser
T'undaaentada ea Tatos ou ocorrincias que JustiT'iquea a realiza~ão deauditoria nessa modalidade.

Art. 7º A realiza~~o de auditpria operacional, quanto ~s
suas diversas etapas de planeJaaento" execu~ao e relatórios.
observar~ o estabelecido e. regula.ento aprovado pela Presidincia dor- ibuna'l.

Par~gra~o dnico - Ser~ dada prioridade na 'tra.ita~ão dos
relatórios de auditoria operacional. co. vistas a garantir a oportunaado~ão das medidas requeridas.

Art. SQ Para o exercício da ~iscaliza~ão contábil.
T'inanceira.. or~agentária. operacional e patrimonial serão
desenvolvidos es~orços na -busca da necessária coordena~ão das açoes
do Controle Externo.. dentro das ~reas de co.petincia do Congresso
Nacional e do Tribunal de Contas da União. e do Controle Interno
cantido pelos Tris Poderes da Uniãor dada a convergin~ia de
propósitos. com vistas a evitar sobreposi~ões no dese.penho de suasT'un~ões.

§ 1Q Na coordena~ão a que se refere este artigo. o Tribunal
pOderá considerar ••quando do planejamento de suas a~õesr os planos de
atividades do Controle Interno ••be. co.o proceder a intercâmbio de
conheci.entos aediante reuniões de trabalho e seDinários. dentreoutras atividades.

§ 2Q Al~D da orienta~ão explicitada no parágra~o anterior.
a co.nsolida~ão das atividades relativas à auditoria operacional
implicará o necess~rio equacionamento de premissas tais coa0:
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I - prQgra.a de d~s~nvolv'.~nto P~O~i55ional ~ Int~r~i.bia
de ~onh~ct.~tos ~o~ outras .n5tltulc;~~ a~tns,

il- cstabel~cj.cnto de conceitDs basicos pr~C'Gon E
c:1D.bor.ç:io de norB.. .<1 • se:i p1 t nador a.s. •.•~do '-'~,proc;~5õso.::d e~ _
P.'XlU:::uc io .-J nt egrl:lida ~d•.s: ~aç:G"ei'__ ~

Ar-t'::"""':92 nA ';Pr~. idün·c;-I D.!ô"CIol..Tr ibunal,.t.i DPlItQrntar.:á..ra",. a~l!!d' daG-
.da J fi I st r:-Ii.t ·h';:a:s"":.nec;I!':!:U•• r i.•Ii.:à â.p l-i êãç:::ão:do.::d I npo!lt a tn~st. ~R~DDhll;"io.-"'_

A••t - 1e E~ to. Reso) uc-io~ cntr.. ea v i .or na dat li d li!' • nUliIIPtjb 1 I cal;io.

Teu. Sala da ~e5s;e5.~e.

"DItE~ .tll

'1991.

GHI51


