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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 01 DE ABRIL DE 2015 
 
Aprova a edição revisada, versão 
2015, do Manual Técnico para 
elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, e dá outras 
providências. 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E 

PATRIMÔNIO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 114, incisos I e 
II, da Constituição Estadual;  

CONSIDERANDO o disposto no art. 49, inciso I e §§, da Lei Delegada 
nº 44, de 8 de abril de 2011, no art. 5º, inciso I e §§, do Decreto nº 37.609, 
de 1º de janeiro 2015, no art. 1º do Decreto nº 6.581, de 18 de junho de 
2010, e no § 2º do art. 1º da Instrução Normativa/SEPLANDE nº 01, de 01 
de abril de 2013, e 

CONSIDERANDO a necessidade de, no âmbito do Sistema de 
Planejamento e Orçamento do Estado de Alagoas, orientar, estabelecer 
diretrizes e normas técnicas e supervisionar os processos de elaboração 
das diretrizes orçamentárias, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 1900-438/2015 

RESOLVE: 
Art. 1o  Fica aprovada, na forma do Anexo I, a edição revisada, 

versão 2015, do Manual Técnico para elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, o qual vinculará todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública estadual, nos termos do art. 49, e §§, da Lei 
Delegada nº 44, de 8 de abril de 2011, e do art. 5º, inciso I e §§, do Decreto 
nº 37.609, de 1º de janeiro de 2015. 

§ 1o O Manual Técnico deve ser observado por todos os órgãos 
entidades neste exercício e nos vindouros. 

§ 2º A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio – 
SEPLAG disponibilizará em seu endereço eletrônico na internet a íntegra da 
nova versão do Manual Técnico. 

Art. 2º Ficam mantidas as regras instituídas na Instrução 
Normativa/SEPLANDE nº 01, de 01 de abril de 2013, naquilo que não tiver 
sido alterado por esta Instrução Normativa. 

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E 
PATRIMÔNIO, em Maceió, 01 de abril de 2015, 199º da Emancipação 
Política e 127º da República. 
 
 

CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA  
Secretário de Estado 
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1. APRESENTAÇÃO 
 
 
O trabalho anual de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
envolve um conjunto complexo de atividades.  
 
Além da formulação do texto legal, propriamente dito, onde se registram as 
prioridades, as metas e as regras que serão seguidas na elaboração e 
execução do orçamento anual, a preparação da LDO requer um substancial 
esforço quantitativo e a tomada de decisão do Governo em relação à política 
orçamentária que servirá como base para as decisões seguintes.  
 
A formulação do texto legal requer o completo atendimento das disposições 
constitucionais e legais que determinam as funções da LDO no contexto dos 
processos de elaboração e execução do orçamento. 
 
O esforço quantitativo pressupõe que um conjunto de definições e de 
parâmetros, cálculos e estimativas se desenvolvam de forma harmônica, 
sob a responsabilidade de diferentes órgãos e em um período de tempo 
relativamente curto, de modo a viabilizar a oportuna tomada de decisão por 
parte dos escalões superiores do Governo e o encaminhamento do projeto 
de lei à Assembleia Legislativa Estadual dentro do prazo fixado pela 
Constituição do Estado. 
 
O esforço de macro planejamento associado à definição das metas fiscais, 
além de oferecer as bases para as decisões relativas à elaboração da 
proposta orçamentária, define o referencial a ser seguido no controle da 
execução do orçamento, podendo requerer ajustes no montante da despesa 
empenhada para assegurar o alcance das metas estabelecidas pela LDO 
aprovada. 
 
Desse modo, a elaboração do projeto da LDO é muito mais do que a 
preparação de um projeto de lei convencional. Trata-se de um processo de 
macro planejamento fiscal e de construção de um instrumento legal de 
gestão orçamentária e financeira. 
 
Considerando esses aspectos, a Secretaria de Estado do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio houve por bem disponibilizar este Manual, com vistas 
a facilitar a integração dos diversos órgãos envolvidos e aperfeiçoar o 
processo de elaboração da LDO no âmbito do Governo do Estado de 
Alagoas.  
 
 
2. FUNÇÕES DA LDO 
 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi originalmente instituída pela 
Constituição Federal de 1988, como elemento de integração do Plano 
Plurianual com o Orçamento e como instrumento norteador da elaboração 
da Lei Orçamentária Anual (LOA).  
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Incorporada, em seguida, nas constituições estaduais e nas leis orgânicas 
municipais, a LDO compõe, juntamente com a lei do Plano Plurianual (PPA) 
e a LOA, o conjunto de instrumentos básicos dos processos de 
planejamento e de orçamento no Brasil.  
 
São exigências da Constituição do Estado de Alagoas em relação ao papel 
da LDO: 

a) Estabelecimento de metas e prioridades para o orçamento anual, 
incluindo as despesas de capital; 

 
b) Determinação das orientações básicas para a elaboração da LOA; 
 
c) Sinalização das alterações na legislação tributária estadual; 
 
d) Estabelecimento da política de aplicação financeira dos órgãos ou 

agências estaduais de fomento; 
 
e) Sinalização das modificações na política de pessoal1, tendo em vista as 

disposições contidas no Artigo 180, Parágrafo único; 
 
f) Estabelecimento dos limites de gasto para os Poderes Legislativo e 

Judiciário e para o Ministério Público e a Defensoria Pública, conforme 
disposto nos Artigos 79, IV, 128, 144 e 159-A. 

 
Com a edição da Lei Complementar no. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), novas atribuições foram impostas à LDO.  
 
A partir de então, a LDO tornou-se, também, instrumento de formulação da 
política fiscal do governo, com o objetivo de assegurar a contenção do 
déficit e do endividamento no setor público. 
  
São exigências da LRF em relação ao papel da LDO: 
 
a) Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas (Art. 4º, I, a) – ou 

seja, estabelecer a estratégia para alcançar o equilíbrio entre receitas e 
despesas; 

 
b) Dispor sobre critérios e formas de limitação de empenho, a ser efetivada 

nas hipóteses de a realização da receita não comportar o cumprimento 
das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas ou a dívida 
consolidada ultrapassar o respectivo limite (Art. 4º, I, b); 

 

                                                
1 É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento das despesas de pessoal 
sem a prévia dotação orçamentária suficiente para atendê-las e/ou sem a 
específica autorização na LDO (CEA, art. 180, Parágrafo único, inciso II, LRF, 
Art. 21). 
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c) Dispor sobre normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos 
resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos 
(Art. 4º, I, e); 

 
d) Dispor sobre condições e exigências para transferências de recursos a 

entidades públicas e privadas (Art. 4º, I, f); 
 
e) Estabelecer metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a 

receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida 
pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes 
(Art. 4º, § 1º); 

 
f) Avaliar o cumprimento das metas relativas ao ano anterior (Art. 4º, § 2º, 

I); 
 
g) Demonstrar as metas anuais, instruídas com memória e metodologia de 

cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com 
as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência 
delas com as premissas e os objetivos da política econômica (Art. 4º, 
§2º, II); 

 
h) Demonstrar a evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três 

exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com 
a alienação de ativos (Art. 4º, §2º, III); 

 
i) Avaliar a situação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência 

social e próprio dos servidores públicos e dos demais fundos públicos e 
programas estatais de natureza atuarial (Art. 4º, §2º, IV, a e b); 

 
j) Demonstrar a estimativa e a compensação da renúncia de receita2 e a 

margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado3 
(Art. 4º, §2º, V); 

 
k) Avaliar os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 

contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se 
concretizem (Art. 4º, § 3º); 

 
l) Prescrever o percentual de receita corrente líquida que será retido, no 

orçamento anual, como reserva de contingência (Art. 5º, III); 

                                                
2 A renúncia de receita compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
isenção em caráter não geral, alteração de alíquota, modificação da base de 
cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Todas 
essas desistências fiscais requerem previsão na LDO e em lei específica (Art. 150, 
§ 6º, da CF). 
 
3 Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de 
lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a 
obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios (LRF, 
Art.17). 
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m) Prever o índice de preços que atualizará o principal da dívida mobiliária 

refinanciada (Art. 5º, §3º); 
 
n) Dispor sobre os termos segundo os quais o Poder Executivo 

estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso (Art. 8º, caput); 

 
o) Identificar as despesas que serão ressalvadas, ou seja, as que não 

serão objeto de limitação de empenho e de movimentação financeira na 
hipótese de a realização da receita não comportar o cumprimento das 
metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de 
Metas Fiscais, (Art. 9º, § 2º); 

 
p) Dispor sobre a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita (Art. 14); 
 
q) Identificar a despesa tida como irrelevante que, ao ser expandida, não 

demandará os procedimentos exigidos: estimativa trienal de custos e 
declaração do ordenador de despesa sobre a compatibilidade da mesma 
com os três planos orçamentários - PPA, LDO e LOA (Art. 16, §3º);  

 
r) Identificar os casos que justifiquem a contratação excepcional de horas 

extras, na hipótese de o Poder ter atingido o limite prudencial para as 
despesas de Pessoal e Encargos Sociais4 (Art. 22, parágrafo único, V);  

 
s) Estabelecer as condições para a destinação5 de recursos públicos ao 

setor privado no sentido de cobrir, direta ou indiretamente, necessidades 
de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas (Art. 26); 

 
t) Definir critérios para o início de novos projetos, após o atendimento dos 

projetos em execução e das despesas de conservação das obras 
excepcionalmente paralisadas6 (Art. 45, caput);  

 
Cabe destacar que, à semelhança do contido na Constituição Federal, a 
Constituição do Estado de Alagoas prevê a edição de lei complementar 
estadual dispondo sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a 
tramitação legislativa, a elaboração e a organização da lei de diretrizes 
orçamentárias (Art.176). 
 

                                                
4 Limites prudenciais para as despesas de Pessoal e Encargos Sociais: 46,55% da 
RCL para o Poder Executivo Estadual, 2,85% para o Poder Legislativo Estadual 
incluindo o Tribunal de Contas, 5,7% para o Judiciário e 1,9% para o Ministério 
Público.    
5 Desde que autorizada em lei específica. 
6 De acordo com o Parágrafo único do Art. 45 da LRF, o Poder Executivo deverá 
encaminhar ao Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do 
disposto no artigo, ao qual será dada ampla divulgação. 
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Sob a forma de diversos projetos, a lei complementar a que se refere a 
Constituição Federal ainda se encontra em discussão no âmbito do 
Congresso Nacional.  
 
3. ESTRUTURA DO TEXTO DA LDO 
 
Tendo em vista as funções que lhe são atribuídas pelos dispositivos 
constitucionais e pela LRF, o texto da LDO é estruturado da seguinte 
forma: 
  
•  Disposição Preliminar 
•  Capítulo I – Metas e Prioridades da Administração Pública 
•  Capítulo II – Estrutura e Organização dos Orçamentos 
•  Capítulo III – Diretrizes para Elaboração e Execução dos Orçamentos 
•  Capítulo IV – Disposições Relativas às Despesas com Pessoal e 
Encargos Sociais 
•  Capítulo V – Política de Aplicação Financeira da Agência de Fomento 
•  Capítulo VI – Disposições sobre as Alterações na Política Tributária 
•  Capítulo VII – Disposições Gerais 
 
Disposição Preliminar 
 
A disposição preliminar constitui uma espécie de introdução à lei. Informa a 
abrangência e a estrutura da LDO, denominando os capítulos que a 
compõem, tal como descrito acima. 
 
Capítulo I – Metas e Prioridades da Administração Pública 
 
Este capítulo tem por objetivo tratar das metas fiscais e das prioridades 
eleitas pelo Governo para o exercício em referência.  
 
As metas fiscais decorrem dos cálculos e das projeções dos agregados de 
receita e de despesa efetuados. São definidas com o objetivo de assegurar 
o pagamento do serviço da dívida e manter o nível do endividamento 
dentro dos limites fixados. 
 
As metas fiscais são o ponto de partida para a definição das reais 
disponibilidades de recursos com que o Governo poderá contar para 
suportar a elaboração e a implementação do seu orçamento. 
 
As prioridades, eleitas a partir da programação do PPA, definem o que o 
Governo pretende fazer no exercício, levando em conta seu potencial de 
recursos. Observa-se, assim, que deve haver uma efetiva interrelação 
entre as prioridades e as disponibilidades.  
 
Em resumo, este capítulo cumpre as seguintes funções básicas:  
 
a) Define as prioridades e metas físicas da Administração Pública Estadual 
para o exercício seguinte, depois de atendidas as despesas que 
constituem obrigação constitucional ou legal do Estado e as de 
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funcionamento dos órgãos e entidades. Tais prioridades e metas são 
apresentadas em Anexo próprio. 
 
b) Fixa o valor, expresso em Reais, da meta de resultado primário que 
deverá ser respeitada na elaboração, na aprovação e na execução da 
LOA. As metas fiscais e informações complementares são apresentadas 
em Anexo próprio. 
 
Capítulo II – Estrutura e Organização dos Orçamentos 
 
Em vista da não aprovação da lei complementar, a que se referem as 
Constituições Federal e Estadual, que deverá dispor sobre o exercício 
financeiro, a vigência, os prazos, a tramitação legislativa, a elaboração e a 
organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária anual, a LDO vem sistematicamente dispondo sobre normas 
financeiras, de modo a suprir a presente lacuna legal. 
 
Este capítulo, portanto, se inicia com a definição de conceitos atualmente 
utilizados na área orçamentária: função, subfunção, programa, projeto, 
atividade, operação especial, ação, unidade orçamentária, órgão 
orçamentário, concedente, convenente, categoria de programação, esfera 
orçamentária, categoria econômica, grupos de natureza de despesa, 
modalidade de aplicação, produto e unidade de medida (os mesmos 
utilizados no PPA) e meta física, entre outros. 
 
Em seguida, o capítulo trata da composição dos orçamentos fiscal, da 
seguridade social e de investimentos, definindo os Poderes, órgãos, 
fundos e entidades que o integrarão, com as ressalvas pertinentes às 
entidades não dependentes dos recursos do Tesouro Estadual. 
 
Trata da classificação da receita e da despesa, bem como estabelece o 
nível de detalhamento da classificação da despesa nos referidos 
orçamentos, podendo disciplinar outros aspectos relacionados com a 
estrutura dos orçamentos que sejam de interesse do Sistema de 
Planejamento e Orçamento. 
 
A Classificação da Receita e da Despesa obedecerá ao seguinte esquema: 
 

 
 
 

RECEITAS 
CORRENTES 

Receita Tributária 
Receita de Contribuições 
Receita Patrimonial 
Receita Agropecuária 
Receita Industrial 
Receita de Serviços 
Transferências Correntes 
Outras Receitas Correntes 

 
 
 

DESPESAS 
CORRENTES 

 
 
Pessoal e Encargos Sociais 
Juros e Encargos da Dívida 
Outras Despesas Correntes 
 

 
RECEITAS DE 

CAPITAL 

Operações de crédito 
Alienação de Bens 
Amortização de 
Empréstimos 
Transferências de Capital 
Outras Receitas de Capital 

 
DESPESAS 
DE CAPITAL 

 
Investimentos  
Inversões Financeiras  
Encargos da Dívida 
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 Define os documentos (texto da lei, quadros e anexos) que constituirão o 
projeto da LOA. 
 
Poderá, ainda, enumerar os assuntos (conjuntura social e econômica do 
Estado, potencial de recursos, políticas setoriais do Governo, entre outros 
aspectos) que comporão a mensagem. 
 
Capítulo III – Diretrizes para Elaboração e Execução dos Orçamentos 
 
Em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 176 da Constituição do Estado, 
cabe à LDO estabelecer as diretrizes para a elaboração e execução dos 
orçamentos do Estado.  
 
Em vista da diversidade da matéria disciplinada, convém que este capítulo 
seja subdividido em seções, podendo-se adotar a seguinte estrutura: 
  
Seção I – Diretrizes Gerais 
 
Esta seção abrange as seguintes matérias: 
 
a) Diretrizes sobre a disponibilidade dos estudos e das estimativas das 

receitas, inclusive da receita corrente líquida, aos Poderes Legislativo e 
Judiciário e ao Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo 
final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, conforme 
preceituado no § 3º do art. 12 da LRF. 

 
b) Disposições sobre a divulgação pública do projeto da LOA, dos créditos 

adicionais e demais alterações, bem como das informações gerenciais 
sobre a execução do PPA. 

 
c) Critérios para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e 

a Defensoria Pública elaborarem suas propostas orçamentárias. 
 
d) Diretrizes sobre o sistema integrado de informação que será utilizado 

para a formulação e consolidação das propostas orçamentárias e os 
respectivos prazos a serem cumpridos. 

 
e) Condições para a inclusão de ações novas no projeto da LOA. 
 
f) Condições para a inclusão de operações de crédito no projeto da LOA. 
 
g) Despesas para os quais não será admitida a destinação de recursos 

orçamentários. 
 
h) Condições para reajuste dos benefícios auxílio-alimentação ou 

refeição, assistência pré-escolar e assistência médica e odontológica 
no âmbito dos Poderes e do Ministério Público. 
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i) Autorização para inclusão no projeto da LOA de programação constante 
de projeto de lei de alteração do PPA em tramitação. 

 
j) Estabelecimento de critérios para consignação de recursos a projetos 

prioritários e despesas específicas. 
 
k) Critérios de precedência a serem obedecidos para alocação dos 

recursos do Tesouro Estadual em despesas com investimentos e 
inversões financeiras. 

 
l) Critérios de precedência para alocação das receitas próprias de órgãos, 

entidades e fundos.   
 
m) Critérios a serem observados para classificação dos recursos oriundos 

de convênios, contratos ou acordos. 
 
n) Definição do montante da Reserva de Contingência e da destinação dos 

seus recursos, em atendimento ao disposto no inciso III, do art. 5º da 
LRF.  

 
o) Caracterização das despesas irrelevantes, em atendimento ao disposto 

no § 3º, do art. 16 da LRF.  
 
p) Critérios a serem observados na aprovação de emendas ao projeto da 

LOA. 
 
q) Outras diretrizes gerais julgadas relevantes e de interesse para o 

desenvolvimento do processo de elaboração orçamentária. 
 
Seção II – Disposições sobre Débitos Judiciais 
 
A Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, o artigo 97 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal e 
o artigo 1º,  § 1º do Decreto Estadual nº 5.160, de 5 de março de 2011, 
dispõe sobre a Instituição do Regime Especial de Pagamento de 
Precatórios. 
 
Seção III – Destinação de Recursos ao Setor Privado e a Pessoas Físicas 
 
Estabelece as condições para alocação de recursos no projeto da LOA 
como contribuição de capital ou subvenção social a entidades privadas sem 
fins lucrativos, bem como dispõe sobre os requisitos a serem atendidos 
pelas entidades (artigos 12, § 6º e 16 da Lei No 4.320, de 1964). 
 
Seção IV – Transferências Voluntárias - Entes Federados 
 
Estabelece as condições para transferências voluntárias a outros entes da 
Federação, nos termos do art. 25 da LRF. 
 
Seção V – Empréstimos e Financiamentos 
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Regras a serem observadas na elaboração do projeto da LOA na hipótese 
de concessão de empréstimos ou financiamentos pelo Estado, tendo em 
vista as disposições do art. 27 da LRF.  
 
Seção VI – Diretrizes Específicas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social 
 
Cuida da abrangência dos orçamentos fiscal e da seguridade social e da 
caracterização das empresas estatais dependentes nos termos do art. 2º, 
inciso III, da LRF.  
 
Disposições sobre as finalidades do orçamento da seguridade social e 
sobre os recursos que o compõem. 
 
Seção VII – Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento 
 
Disposições sobre a abrangência e a estrutura do orçamento de 
investimentos.  
 
Seção VIII – Alterações da Lei Orçamentária 
 
Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para a abertura de créditos 
adicionais nos casos especificados, a ser contemplada na LOA. 
 
Poderá dispor, ainda, sobre a autorização ao Poder Executivo para 
transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as 
dotações orçamentárias aprovadas na LOA e nos créditos adicionais, em 
decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou 
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de 
suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, 
expressa por categoria de programação. 
 
Seção IX – Execução Provisória do Projeto de Lei Orçamentária 
 
Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para execução de 1/12 (um 
doze avos) do total de cada ação prevista no projeto da LOA, caso este não 
seja sancionado até 31 de dezembro do ano anterior ao exercício financeiro, 
com as ressalvas pertinentes às despesas que não possam ser submetidas 
ao regime de duodécimos. 
 
Seção X – Descentralização de Créditos Orçamentários entre Órgãos 
Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 
Disposições sobre a utilização do regime de descentralização de créditos 
orçamentários na execução do orçamento do Estado de Alagoas. 
 
Seção XI – Disposições sobre a Execução Orçamentária e Financeira 
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Refere-se à determinação ao Poder Executivo para, até 30 (trinta) dias após 
a publicação dos orçamentos, estabelecer a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso, por órgão, nos termos do 
art. 8º da LRF, com vistas a conciliar a autorização de despesa com a 
efetiva arrecadação da receita e assegurar o cumprimento da meta de 
resultado primário estabelecida na LDO. 
 
Dispõe sobre as providências a serem tomadas e os critérios a serem 
adotados pelo Poder Executivo na hipótese de limitação de empenho e de 
movimentação financeira, de que trata o art. 9º e o inciso II do § 1º do art. 31 
da LRF, bem como as medidas decorrentes a cargo dos demais Poderes e 
Ministério Público. 
 
Cuida da identificação das despesas que serão ressalvadas em relação à 
limitação de empenho e de movimentação financeira, nos termos do art. 9º 
§ 2º da LRF. 
 
Capítulo IV – Disposições Relativas às Despesas com Pessoal e 
Encargos Sociais 
 
Diversos dispositivos relacionados com a despesa de pessoal são 
normalmente incluídos nesse capítulo. Entre eles, destaca-se o que se 
refere ao procedimento para dar cumprimento ao mandamento 
constitucional sobre a matéria. 
 
Deve- se observar que a Constituição Estadual assim dispõe: 
 
“Art. 180. A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos 
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar. 
 
Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, 
bem como a admissão, a qualquer título, de pessoal pelos órgãos e 
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações públicas, 
só poderão ser feitas: 
 
I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesas de pessoal e os acréscimos dela decorrentes; 
 
II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.” 
 
Capítulo V – Política de Aplicação Financeira da Agência de Fomento 
 
De acordo com o art. 176, § 2º da Constituição do Estado, cabe à LDO 
estabelecer a política de aplicação financeira dos órgãos ou agências 
estaduais de fomento. 
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Consequentemente, neste capítulo são definidas as prioridades que a 
referida agência deverá seguir no desenvolvimento de suas atividades 
finalísticas, respeitadas suas especificidades. 
 
Capítulo VI – Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária 
 
Ainda em obediência ao art. 176, § 2º da Constituição do Estado, a LDO 
deve dispor sobre as alterações na legislação tributária. 
 
Assim, neste capítulo são definidos os incentivos ou benefícios de 
natureza tributária, bem como estabelecidas as condições para aprovação 
de instrumento legal que conceda ou amplie tais incentivos ou benefícios, 
em conformidade com o disposto no art. 14 da LRF. 
 
Conterá, ainda, autorização para que sejam considerados na elaboração 
do projeto da LOA os efeitos de propostas de alterações na legislação 
tributária e das contribuições, inclusive quando se tratar de desvinculação 
de receitas, que sejam objeto de proposta de emenda constitucional ou de 
medida legal que esteja em tramitação no Congresso Nacional ou na 
Assembleia Legislativa Estadual, assim como sobre as providências que 
serão adotadas para identificação de tais efeitos na receita e na despesa 
orçamentárias e para os ajustes que se façam necessários na hipótese de 
não aprovação das referidas propostas.  
 
Capítulo VII – Disposições Gerais 
 
Demais conteúdos e aspectos cuja regulamentação seja do interesse da 
SEPLAG, SEFAZ, CGE e de outros órgãos do Poder Executivo com o 
objetivo de normatizar ou sistematizar os processos que se desenvolvem no 
âmbito dos Sistemas de Planejamento e Orçamento, Recursos Humanos, 
Administração Financeira e Contabilidade e Controle Interno. 
 
4. PROCESSO DE ELABORAÇAO DA LDO 
 
Tendo em vista esse conjunto de atribuições, a LDO se compõe de dois 
grupos de dispositivos: (i) os que integram o texto legal propriamente dito e 
(ii) as informações e os compromissos quantitativos que compõem os seus 
anexos.  
 
A esse respeito, cabe registrar a existência do Manual de Demonstrativos 
Fiscais elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, aplicado à União, 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, especificamente voltado à 
preparação dos anexos que evidenciam, em detalhe, os aspectos 
quantitativos da LDO. 
 
Tendo por base essas características especiais, o processo de elaboração 
do projeto da LDO compreende as atividades a seguir, desenvolvidas sob a 
responsabilidade dos órgãos assinalados. 
 
1. Coordenação do Processo de Elaboração da LDO 
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De acordo com o Decreto no 3.555, de 12 de janeiro de 2007, alterado pelo 
Decreto nº 38.972, de 04 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre o Comitê 
de Programação Orçamentária e Financeira, cabe-lhe coordenar a 
elaboração, examinar e aprovar, em primeira instância, os projetos de lei 
de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual e a proposta 
Orçamentária Anual. 
 
Desse modo, o processo de elaboração do projeto da LDO, planejado e 
supervisionado pela SEPLAG, é coordenado pelo Comitê de Programação 
Orçamentária e Financeira (CPOF). 
 
Nesta função, cabe ao CPOF monitorar o desenvolvimento das atividades, 
acionando, quando necessário, os responsáveis, tendo por objetivo a 
execução das etapas nos padrões e prazos adequados e a conclusão do 
projeto da LDO. 
 
2. Revisão do Cronograma de Atividades para Elaboração do Projeto 

da LDO 
 
O processo de elaboração do projeto da LDO é desenvolvido mediante um 
cronograma de atividades identificando os responsáveis pelas mesmas, 
tendo por meta a conclusão do projeto antes do dia 15 de maio, data 
estabelecida pela Constituição Estadual como prazo-limite para 
encaminhamento do projeto da LDO à Assembleia Legislativa. 
 
O CPOF fará anualmente uma revisão deste cronograma, tomando por base 
a experiência adquirida no exercício anterior e os novos aspectos a serem 
considerados, estabelecendo orientações específicas, de acordo com as 
necessidades.  
 
3. Consolidação e Redação Final do Texto do Projeto da LDO 
 
Sem prejuízo de eventuais contribuições de outros órgãos, o processo de 
revisão e atualização do texto do projeto da LDO será desenvolvido pelos 
seguintes órgãos: SEPLAG, SEFAZ e CGE, os quais, em vista de suas 
atribuições nos Sistemas de Planejamento e Orçamento, Recursos 
Humanos, Administração Financeira e Contabilidade e Controle Interno, 
respectivamente, poderão decidir sobre a necessidade de inclusão de 
dispositivos ou procedimentos que sejam de interesse para a Administração. 
 
A consolidação do texto final do projeto ficará a cargo da Superintendência 
de Orçamento Público da SEPLAG. 
 
4. Elaboração da Mensagem (análise da conjuntura sócio-econômica, 

metas fiscais, objetivos visados e pontos relevantes do texto legal) 
 
A redação da Mensagem ficará a cargo da Superintendência de Orçamento 
Público da SEPLAG, em articulação com a Superintendência do Tesouro 
Estadual da SEFAZ e deverá explicitar os principais aspectos da conjuntura 
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social e econômica do Estado que estejam influenciando ou condicionando 
a definição da política orçamentária do Governo, os parâmetros e as 
projeções para seus principais agregados e variáveis, as metas de inflação, 
bem como destacar os objetivos e prioridades visados.  
 
Conterá, também, esclarecimentos sobre pontos relevantes do texto legal 
proposto. 
 
A redação da Mensagem deverá acompanhar o desenvolvimento dos 
trabalhos de definição das metas fiscais e das prioridades para o orçamento, 
a redação do texto legal, bem como as definições sobre os projetos 
estruturadores.   
 
Além de cumprir uma exigência formal, ao registrar os principais aspectos 
considerados na elaboração do projeto da LDO, a Mensagem constitui 
memória importante para subsidiar o desenvolvimento das etapas futuras de 
elaboração e execução orçamentária. 
 
5. Definição de Parâmetros Orçamentários 
 
Em termos quantitativos, o processo de elaboração do projeto da LDO 
deverá ser iniciado com a definição de um conjunto de parâmetros, para 
utilização pelos diversos órgãos em seus cálculos e estimativas no sentido 
de que haja uniformidade de critérios nas diversas estimativas. 
 
Tais parâmetros deverão ser definidos pela Superintendência de Orçamento 
Público, em articulação com as demais Superintendências da SEPLAG e 
com a SEFAZ/STE.  
 
Para evitar o risco de utilização de parâmetros desatualizados, convém que 
seja estabelecida uma base única para consulta na SEPLAG. 
 
Os parâmetros utilizados pelo Governo Federal na elaboração de seu 
projeto de LDO7 poderá ser uma fonte de consulta adicional no processo de 
definição dos parâmetros orçamentários estaduais.  
 
6. Estimativa da Receita 
 
A estimativa da receita é uma importante variável no cálculo das metas 
fiscais. Por essa razão, sua estimativa deverá ser tão precisa quanto 
possível, levando em conta os fatores históricos e novos que podem afetar 
de forma diferenciada os impostos, taxas e contribuições.  
   
Deverá ser conhecida a composição da receita e de que forma os seus 
componentes são influenciados por mudanças na legislação, pelo esforço 
de fiscalização, pelo crescimento da economia, crescimento populacional, 
crescimento da frota de veículos e por variações específicas de certos 

                                                
7 O projeto da LDO federal é encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso 
Nacional até 15 de abril de cada ano. 
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agregados (variações da despesa de pessoal, por exemplo, implicam em 
variações das contribuições para a previdência social).   
 
A estimativa da receita será feita pela SEFAZ/STE, em articulação com a 
SEPLAG/SOP. 
 
7. Estimativa das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 
 
A estimativa das despesas com pessoal e encargos sociais será feita pela 
SEPLAG/SAP em articulação com a SEPLAG/SOP e SEFAZ. 
 
As despesas com pessoal e encargos sociais também compõem um 
agregado de grande importância no cálculo das metas fiscais, em função do 
peso que representam no conjunto das despesas orçamentárias. 
 
Além disso, a LRF introduziu mecanismos específicos de controle da 
despesa total com pessoal e encargos sociais tomando por base a Receita 
Corrente Líquida (RCL). 
 
Assim sendo, essas despesas deverão ser criteriosamente estimadas, 
acompanhadas de metodologia e memória de cálculo que permitam que as 
premissas levadas em conta nos cálculos sejam conhecidas e discutidas. 
 
Da mesma forma, serão definidos com antecedência os parâmetros que 
serão utilizados nas estimativas do reajuste geral (data, percentual provável 
e abrangência, reajustes diferenciados), assim como os efeitos isolados dos 
concursos em andamento e dos novos. 
 
Deverão ser identificadas, com clareza, as despesas de pessoal atendidas 
com recursos livres e com recursos vinculados, de forma a permitir a 
avaliação do impacto dessas despesas nas respectivas fontes de recursos. 
 
É importante distinguir as despesas dos servidores ativos e inativos, bem 
como as fontes de recursos que vão cobrir, parcial ou totalmente, as 
despesas com inativos. 
 
8. Definição das Modificações na Política de Pessoal 
 
As modificações na política de pessoal serão definidas pela SEPLAG/SAP.  
 
Como mencionado antes, no Capítulo V – Disposições Relativas às 
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, as modificações deverão ser 
objeto de artigos específicos na LDO, de modo a definir, com antecedência 
e precisão, os impactos orçamentários decorrentes e atender, 
satisfatoriamente, aos dispositivos constitucionais que regem a matéria. 
 
Com a adoção dessa sistemática, os acréscimos de despesas decorrentes 
da futura efetivação das medidas relativas a pessoal serão conhecidos já 
por ocasião da elaboração da LOA e reservados os recursos necessários, 
alocados na SEPLAG. 
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9. Elaboração do Cronograma de Ingresso de Convênios, de 

Operações de Crédito e Contrapartidas 
 
O cronograma de ingresso de convênios, de operações de crédito e 
respectivas contrapartidas será elaborado pela SEPLAG/SOP, em 
articulação com a SEFAZ e os órgãos setoriais. 
 
Para viabilizar o aporte adequado das contrapartidas, é preciso estimar os 
valores que serão requeridos pelos convênios assinados e pelos projetos 
financiados por operações de crédito contratadas já na elaboração do 
projeto da LDO e pelos convênios e operações de crédito previstos ou em 
negociação, respeitados os critérios e prazos estabelecidos. 
 
Se isto não for feito, poderá haver dificuldade para alocação dos recursos 
durante a execução orçamentária, em razão da meta fiscal fixada.  
 
Deve ficar claro, especialmente aos Órgãos Setoriais, que a alocação, 
durante o exercício, de contrapartidas não previstas na fase de cálculo das 
metas fiscais exigirá o cancelamento de outras despesas primárias a título 
de compensação, para não alterar a meta de resultado primário, a menos 
que sobrevenha uma folga pelo aumento da arrecadação da receita 
primária. 
 
O trabalho de programação das contrapartidas, em especial no caso dos 
convênios, assume especial relevância para o Estado, tendo em vista a sua 
capacidade de agregar recursos externos ao orçamento estadual.  
 
Para cada unidade monetária de contrapartida a convênio, cerca de 9 (nove) 
unidades adicionais poderão ser carreadas para atender às despesas do 
Estado.      
 
Assim, a programação inadequada das contrapartidas limitará o ingresso de 
recursos de convênios ou de operações de crédito, comprometendo o 
alcance dos resultados. 
 
Em função desses aspectos, as informações sobre o percentual de 
contrapartida exigido pelo agente financiador ou pelo Governo Federal e os 
cronogramas de execução dos projetos ao longo dos anos deverão ser 
objeto de acompanhamento sistemático por parte da SEPLAG e SEFAZ. 
 
10. Estimativa das Despesas com "Juros e Encargos" e "Amortização" 

(inclusive das novas operações de crédito previstas) 
 

Este também é um agregado importante para a tomada de decisão em 
relação às metas fiscais. Os valores do resultado primário e do resultado 
nominal dependem dos valores que forem estimados para tais despesas. 
 
Tais despesas serão estimadas pela SEFAZ/STE, em articulação com a 
SEPLAG/SOP. 
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Deverão ser estimadas as despesas com juros e encargos e amortização 
das operações de crédito contratadas e demais dívidas existentes, bem 
como das novas operações previstas. 
 
Em relação às novas operações de crédito, a despesas com o serviço da 
dívida (juros e encargos e amortizações) a serem projetadas dependerão, 
basicamente, de dois fatores: 
 
 Das condições contratuais previstas ou pactuadas (taxa de juros, 

correção do principal, prazo de amortização, prazo de carência, forma de 
pagamento - trimestral, semestral) 

 
 Do cronograma de desembolso dos recursos a serem contratados. 
 
Assim, a SEFAZ deverá ter conhecimento prévio e acompanhar, 
sistematicamente, as condições contratuais sempre que algum órgão do 
Governo estiver negociando uma operação de crédito com agente financeiro 
nacional ou internacional, bem como conhecer o cronograma de utilização 
dos recursos a serem contratados, para que seja possível estimar o serviço 
da dívida das novas operações de crédito. 
 
Deverá ser identificada a parcela do serviço da dívida que é atendida por 
recursos livres e por recursos vinculados, discriminando juros e encargos 
(despesas correntes) e as amortizações (despesas de capital). 

 
Em virtude dos seus reflexos nos cálculos das metas fiscais, nos limites 
financeiros (tetos) e na programação das despesas, o acompanhamento 
das sistemáticas referidas nos itens 9 e 10 e o pronunciamento prévio 
sobre a matéria foram atribuídas ao CPOF, nos termos do art. 7º do 
Decreto no 3.555, de 12 de janeiro de 2007, alterado pelo Decreto nº 
38.972, de 04 de fevereiro de 2015,  cabendo-lhe adotar as medidas 
complementares que se façam necessárias. 

 
11. Elaboração dos Anexos 
 
O estabelecimento das metas fiscais presume, entre outros aspectos, a 
análise temporal do comportamento dos agregados de receita e despesa, a 
avaliação da capacidade de alocação da contrapartida requerida pelos 
órgãos convenentes e financiadores, a quantificação do estoque da dívida 
decorrente dos financiamentos e a análise da capacidade de pagamento do 
serviço da dívida ao longo do tempo, além da necessidade de observância 
dos limites estabelecidos pela LRF para as despesas com pessoal e 
encargos sociais e dívida em relação à Receita Corrente Líquida (RCL). 
 
Em relação aos cálculos para a elaboração dos anexos fiscais da LDO, 
deve-se destacar a existência, já mencionada, do Manual de 
Demonstrativos Fiscais aplicado à União, aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que oferece 
instruções específicas a esse respeito. 
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Com exceção do Anexo 02 – Metas Programáticas e Prioridades, que será 
elaborado pela Superintendência de Planejamento e Gestão de Políticas 
Públicas da SEPLAG, em articulação com os órgãos setoriais, os demais 
anexos serão elaborados pela SEFAZ/STE. 
 
Os anexos que compõem a LDO e os órgãos responsáveis por sua 
elaboração são os seguintes: 
 

a) Anexo I – Metas e Prioridades da Administração Pública Estadual 
(CEA, Art. 176, § 2°) - SEPLAG /SUPLAN   

 
b) Anexo II – Metas Fiscais (LRF, Art. 4°, §§ 1° e 2°) – SEFAZ/STE 

 
Anexo II-A1 - Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano 
anterior (LRF, Art. 4°, § 2°, I) – SEFAZ/STE  
 
Anexo II-A2 - Demonstrativo das metas anuais e as fixadas nos três 
exercícios anteriores (LRF, Art. 4°, § 1°, II) – SEFAZ/STE 
 
Anexo II-A3 – Evolução do Patrimônio Liquido nos Últimos Três 
Exercícios (LRF, Art. 4°, §1°, III) – SEFAZ/STE 
 
Anexo II-A4 – Demonstrativo da margem de expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado (LRF, Art. 4°, §1°, II) – 
SEFAZ/STE 
 

 Riscos Fiscais (LRF, Art. 4°, § 3°) – SEFAZ/STE 
 

 Parâmetros e Metas de Inflação (LRF, Art. 4°, § 4°) – 
SEFAZ/STE 

 
Anexo II-A5 – Demonstrativo da estimativa e compensação da 
renúncia de receita (LRF, Art.4°, §1°, V) – SEFAZ/STE 

 
Anexo II-A6 – Avaliação da situação financeira e atuarial do regime 
de previdência próprio (LRF, Art. 4°, §1°, IV, a) – SEFAZ/STE 

 
12. Apreciação e Deliberação sobre o Projeto da LDO 
 
De acordo com o Decreto no 3.555, de 12 de janeiro de 2007, alterado pelo 
Decreto n° 38.972, de 04 de fevereiro de 2015 cabe ao Comitê de 
Programação Orçamentária e Financeira examinar e aprovar, em primeira 
instância, o projeto de lei da LDO. 
 
Assim sendo, a SEPLAG/SOP apresentará o projeto da LDO aos membros 
do CPOF. 
 
13. Exame e Parecer Jurídico sobre o Projeto da LDO 
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Nesta fase, o projeto é encaminhado à Procuradoria Geral do Estado para 
fins de exame e parecer quanto à sua juridicidade. 
 
14. Aprovação do Projeto 
 
A aprovação da versão final do Projeto de Lei será feita em reunião com o 
Governador, onde na oportunidade, a SEPLAG/SUPLAN apresentará as 
metas e prioridades para o exercício de 2015 e a SEFAZ apresentará as 
informações que fundamentaram a definição da política orçamentária do 
Governo para o exercício seguinte, a saber: estimativa da receita, 
estimativa dos agregados de despesa, montante das despesas com juros, 
encargos e amortização da dívida, situação das despesas de pessoal em 
relação à RCL, as metas fiscais a serem fixadas, os recursos externos a 
serem captados, bem como os reflexos na realidade fiscal do Estado. 

15. Encaminhamento do Projeto à Assembleia Legislativa 
 
Encaminhamento do projeto acompanhado da Mensagem, de acordo com 
os requisitos formais usuais. 
 
16. Divulgação do Projeto na Internet (inclusive no Portal da 

Transparência) 
 
Em cumprimento ao Art. 48 LRF e com o objetivo de contribuir para a 
transparência na gestão fiscal, a SEPLAG divulgará o projeto da LDO 
aprovado na sua página na Internet e se articulará com a SEFAZ com o 
objetivo de também fazê-lo no Portal da Transparência. 
 
17. Acompanhamento da Tramitação do Projeto na Assembleia 

Legislativa 
 
a) Acompanhamento das discussões no âmbito da Comissão Especial 

Permanente de Deputados e análise das emendas propostas – 
SEPLAG; 

 
b) Oferta de esclarecimentos e subsídios adicionais aos Parlamentares, de 

acordo com a necessidade – SEPLAG, em articulação com os órgãos 
setoriais, se for o caso.  

 
18. Sanção do Projeto de Lei (com vetos, se for o caso) 
 

O Comitê de Programação Orçamentária e Financeira providenciará os 
subsídios requeridos para a sanção do projeto da LDO, inclusive quanto às 
justificativas para os eventuais vetos que se façam necessários.  
 
19. Acompanhamento da Deliberação sobre os Vetos (se for o caso) 
 
A SEPLAG acompanhará a apreciação e a deliberação da Assembleia 
Legislativa sobre os vetos, de modo a avaliar e deliberar sobre a 
repercussão das decisões do Poder Legislativo sobre os montantes da 
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receita, da despesa e sobre as metas fiscais e eventuais medidas corretivas 
que se façam necessárias. 
 
 
5. CONCEITOS BÁSICOS 
 
A uniformidade de procedimentos e o domínio dos conceitos são condições 
fundamentais para o desenvolvimento das atividades de elaboração do 
projeto da LDO.  
 
Os principais conceitos utilizados na elaboração do projeto da LDO são: 
 
Receita Corrente Líquida (RCL) 
É o denominador comum de todos os limites estabelecidos pela LRF, tais 
como, os limites das despesas com pessoal, com despesas previdenciárias, 
com serviços de terceiros, da reserva de contingência e da dívida 
consolidada.   
 
Entende-se por Receita Corrente Líquida (RCL) o somatório das receitas 
tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de 
serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, receitas da Lei 
Complementar nº 87 – Lei Kandir (conforme o § 1º do Art. 2º da LRF), 
valores recebidos e pagos do FUNDEB (acrescer apenas a eventual 
diferença positiva entre as parcelas recebidas do Fundo e as contribuições 
para a sua formação, ou seja, o resultado líquido positivo) deduzidas, no 
caso do Estado: 
 
1. As parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 
 
2. A contribuição dos servidores públicos para custeio de seus respectivos 

sistemas de previdência social; 
 
3. As receitas da compensação financeira entre os diversos regimes de 

previdência dos referidos entes públicos e o regime geral de previdência 
social administrado pelo INSS; 

 
4. O cancelamento de Restos a Pagar (considerados receita para fins de 

compatibilização dos sistemas contábil, orçamentário e financeiro); 
 
5. As duplicidades (dupla contabilização de um mesmo recurso ingressado 

nos cofres públicos, tomados como um todo homogêneo, sem distinguir 
o ente), como por exemplo, as receitas dos Convênios celebrados com o 
mesmo ente, em que já  

 
6. sendo computada a receita pelo ente central, não é possível computá-la 

novamente como receita repassada ou transferida no órgão beneficiado, 
que faz parte da estrutura do ente repassador. 

 
A RCL é sempre a soma de doze meses de receita, isto é, a do mês de 
apuração e a dos onze meses anteriores, excluídas as duplicidades.  
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Receita Corrente 
 
São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, 
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de 
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou 
privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas 
Correntes (Lei No 4.320, Art. 11, § 1º) 
 
 
Receita de Capital 
 
São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em 
Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente (Lei No 
4.320, Art. 11, § 2º) 
 
Receitas Financeiras 
 
São as receitas correntes resultantes de aplicações financeiras ou da 
remuneração de depósitos bancários e as receitas de capital decorrentes da 
realização de operações de crédito internas ou externas, resultantes da 
alienação de ativos e as recebidas pela amortização de empréstimos 
concedidos. 
 
Receita Primária 
 
É a soma das receitas correntes e de capital deduzidas as receitas 
financeiras. 
 
Despesas Correntes 
 
São todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação 
ou aquisição de um bem de capital. 
 
Despesas de Capital 
 
São as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou 
aquisição de um bem de capital. 
  
Despesas Financeiras  
 
São as despesas correntes relativas aos juros e aos encargos da dívida e as 
despesas de capital relativas à amortização da dívida. 
 
Despesa Primária 
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É a soma das despesas correntes e de capital deduzidas as despesas 
financeiras. 
 
Resultado Primário 
 
Aritmeticamente, é o resultado da diferença entre a Receita Primária e a 
Despesa Primária.  
 
 
 
O resultado primário pode ser positivo, caracterizando um superávit 
primário, ou negativo, configurando um déficit primário. 
 
Deve-se destacar que a projeção do valor do resultado primário a ser obtido 
em um determinado exercício não é o resultado calculado a partir da 
diferença entre as projeções das receitas e despesas primárias.  
 
Para efeito da elaboração da LDO, em havendo serviço da dívida a pagar, o 
valor do resultado primário (neste caso, superávit) é definido a priori pela 
estimativa do montante de recursos da receita primária que será necessário 
economizar para, juntamente com as receitas financeiras, atender à 
despesa com o pagamento dos juros, encargos e amortização da dívida. 
 
Assim, estimado o montante da despesa com juros, encargos e amortização 
da dívida, inclusive das novas operações de crédito previstas, e deduzida a 
estimativa das receitas financeiras, o resultado dessa operação corresponde 
ao superávit primário que terá de ser gerado para a cobertura do serviço da 
dívida.    
 
Subtraindo o valor do superávit primário da receita primária, ter-se-á o valor 
da despesa primária que poderá ser executada para viabilizar o alcance do 
superávit primário necessário. 
 
Caso a receita financeira seja maior do que a despesa financeira, então o 
resultado primário será negativo, ou seja, ter-se-á um déficit primário, uma 
vez que uma parte da receita financeira estará financiando despesas 
primárias. 
  
Como se observa, o Anexo de Metas Fiscais é peça fundamental, tanto para 
balizar a elaboração do orçamento como para o controle da execução 
orçamentária e financeira durante o exercício.  
 
Resultado Nominal 
 
É a variação da dívida fiscal líquida de um exercício financeiro em relação 
ao seu valor no exercício anterior. Se a variação for positiva, isto é, se a 
dívida fiscal líquida no final do exercício t+1 for maior do que essa mesma 
dívida havida no final do exercício t, então se terá um déficit nominal. Se a 
variação for negativa, então se terá um superávit nominal.  
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Com base nas metas de resultado primário e nominal, a gestão fiscal 
durante o exercício financeiro consistirá no monitoramento contínuo da 
realização e projeção da receita primária, das receitas e despesas 
financeiras, com vistas à oportuna decisão sobre a necessidade de ajustes 
para menos ou para mais na despesa primária, sem que esse processo 
resulte em crescimento dos Restos a Pagar para além das respectivas 
disponibilidades financeiras. 
 
 
 
 
Contrapartida 
 
Entende-se por contrapartida a parcela de recursos que o Governo é 
solicitado a destinar no seu orçamento para complementar o montante de 
recursos necessários à execução de uma ação parcialmente financiada por 
uma operação de crédito contratada com uma instituição financeira ou por 
um convênio firmado com uma instituição governamental. 
 
Dívida Pública Consolidada 
 
É o montante total apurado:  
 
a) das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as 
decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, 
convênios ou tratados;  
 
b) das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude 
da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior 
a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham 
constado como receitas no orçamento;  
 
c) dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não 
pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.  
 
Não são incluídas as obrigações entre cada ente e seus respectivos fundos, 
autarquias, fundações e empresas estatais dependentes ou entre estes, isto 
é, a Dívida Pública Consolidada deve ser apurada sem duplicidade. 
 
Dívida Consolidada Líquida 
 
A dívida consolidada líquida corresponde à dívida pública consolidada 
deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os 
demais haveres financeiros. 
 
Em relação aos limites de endividamento de Estados, cabe destacar o que 
estabelece a Resolução do Senado Federal No 40/2001: 
 
“Art. 3o – A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a 
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partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução, não poderá 
exceder, respectivamente, a:  
 
I – no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita 
corrente líquida, definida na forma do art. 2º  
 
(...) Parágrafo único. Após o prazo a que se refere o caput, a inobservância 
dos limites estabelecidos em seus incisos I e II sujeitará os entes da 
Federação às disposições do art. 31 da Lei Complementar No 101, de 4 de 
maio de 2000.” 
 
Contingenciamento de Dotações 
 
É a limitação de empenho para fins de assegurar o cumprimento das metas 
fiscais estabelecidas pela LDO, o que será feito de acordo com os critérios 
nela fixados.  
 
Despesa Obrigatória de Caráter Continuado 
 
Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente 
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que 
fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios (LRF, Art.17). 
 
 
Renúncia de Receita  
 
A renúncia de receita compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, isenção em caráter não geral, alteração de alíquota, 
modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. Todas essas desistências fiscais requerem 
previsão na LDO e em lei específica (Art. 150, § 6º, da Constituição 
Federal). 
 
Limites Prudenciais 
 
São os limites correspondentes a 95% (noventa por cento) dos percentuais 
da RCL fixados pela LRF como limites máximos para as despesas com 
pessoal. Se as despesas com pessoal excederem o limite prudencial esse 
fato implica, de imediato, em um conjunto de vedações ao Poder ou órgão 
que tiver incorrido no excesso.  
 
Os limites prudenciais para as despesas de Pessoal e Encargos Sociais 
são: 46,55% da RCL para o Poder Executivo Estadual, 2,85% para o 
Poder Legislativo Estadual incluindo o Tribunal de Contas, 5,7% para o 
Judiciário e 1,9 para o Ministério Público.    
 



Diário Oficial
Estado de Alagoas

Maceio - segunda-feira
13 de abril de 2015 47Edição Eletrônica Certificada Digitalmente 

conforme LEI N° 7.397/2012

28
 

 
 
6. LEGISLAÇÃO BÁSICA 
 
6.1. Constituição Federal 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm 
 
6.2. Constituição do Estado de Alagoas 
http://www.gabinetecivil.al.gov.br/legislacao 
 
(...) Art. 69. A Assembleia Legislativa Estadual reunir-se-á, anualmente, na 
Capital do Estado, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 
de dezembro. 
 
(...) § 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 
 
(...) Art. 79. Compete privativamente à Assembleia Legislativa: 
 
(...) IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 
transformação, extinção e provimento de cargos e funções de seus 
serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
 
(...) Art. 80. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador 
do Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, 
especialmente: 
 
(...) II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 
 
(...) Art. 87. Não serão admitidas emendas que impliquem aumento da 
despesa prevista:  
 
I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, 
ressalvados os projetos de lei do orçamento e de diretrizes orçamentárias; 
 
(...) Art. 91. As leis delegadas serão elaboradas pelo Governador do 
Estado, que deverá solicitar delegação à Assembleia Legislativa. 
 
§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da 
Assembleia Legislativa, a matéria reservada à lei complementar nem à 
legislação sobre: 
 
(...) II – planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos; 
 
(...) Art. 128. Ao Poder Judiciário são asseguradas as autonomias 
administrativa e financeira. 
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§ 1º O Tribunal de Justiça elaborará sua proposta orçamentária dentro dos 
limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes, na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
 
(...) Art. 144. O Ministério Público elaborará proposta orçamentária, dentro 
dos limites estabelecidos pela lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
(...) Art. 159-A. À Defensoria Pública é assegurada autonomia 
administrativa e funcional, cabendo-lhe: 
 
(...) X – elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, subordinada ao disposto 
no artigo 99, §2º da Constituição Federal, e encaminhá-la ao chefe do 
Poder Executivo estadual; 
 
(...) Art. 176. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
 
I – o plano plurianual; 
 
II – as diretrizes orçamentárias; 
 
III – os orçamentos anuais. 
 
(...) § 2º A lei de diretrizes compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei 
orçamentária anual, disporá sobre alterações na legislação tributária 
estadual e estabelecerá a política de aplicação financeira dos órgãos ou 
agências estaduais de fomento. 
 
(...) § 9º Caberá à lei complementar estadual: 
 
I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a tramitação 
legislativa, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de 
diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual; 
 
(...) Art. 177. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão 
apreciados pela Assembleia Legislativa Estadual. 
 
(...) § 3º As emendas aos projetos de lei do orçamento anual e aos projetos 
que o modifiquem somente podem ser aprovados caso: 
 
I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias; 
 
(...) § 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não 
podem ser aprovadas, quando incompatíveis com o plano plurianual. 
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(...) § 6º Os prazos para encaminhamento, à Assembleia Legislativa, dos 
projetos de lei, de iniciativa governamental, sobre o plano plurianual, as 
diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, serão os seguintes: 
 
(...) II – até 15 de maio, anualmente, do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias; 
 
(...) § 8º A sessão legislativa não será encerrada até a aprovação e 
remessa ao Poder Executivo dos autógrafos das leis, do plano plurianual, 
das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, nos seguintes prazos: 
 
(...) II – o dia 15 de julho, de cada ano, o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias. 
 
(...) § 8°-A. No caso de não ocorrer a aprovação do projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias, será considerada como lei a então vigente. 
 
(...) § 8º-D. Caso não receba as propostas da lei de diretrizes 
orçamentárias e orçamento anual nos prazos fixados, nos incisos I e II, § 
6º do art. 177, o Poder Legislativo considerará como propostas, a lei de 
diretrizes orçamentárias e orçamento anual vigentes, sem prejuízo das 
sanções constitucionais previstas. 
 
(...) § 11 Além de sua publicação no Diário Oficial do Estado, os projetos 
de lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos 
anuais serão colocados pelo Poder Legislativo, com antecedência mínima 
de trinta dias de sua apreciação em Plenário, à disposição das instituições 
e pessoas interessadas, para deles tomarem conhecimento e oferecerem 
sugestões. 
 
(...) Art. 180. A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos 
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar. 
 
Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, 
bem como a admissão, a qualquer título, de pessoal pelos órgãos e 
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações públicas, 
só poderão ser feitas: 
 
I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesas de pessoal e os acréscimos dela decorrentes; 
 
II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 
 
6.3. Lei No 4.320, de 17 de março de 1964 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm 
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(...) Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias 
econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada 
pelo Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982)
 
§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em Despesas Correntes. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 
1.939, de 20.5.1982)
 
§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em 
Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 
(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 20.5.1982)
 
(...) Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias 
econômicas: 
 
(...) § 6º São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou 
inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado 
devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou 
serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, 
segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei 
especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida 
pública. 
 
Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a 
concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços 
essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a 
suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos 
revelar-se mais econômica. 

Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será 
calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou 
postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de 
eficiência prèviamente fixados.
 
Art. 17. Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem 
julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão 
concedidas subvenções.
 
(...) Art. 19. A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a 
qualquer título, a empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de 
subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei 
especial. 
 
6.4. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF)  
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm 
 
Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 
165 da Constituição Federal e: 
 
I - disporá também sobre: 
 
a) equilíbrio entre receitas e despesas; 

 
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses 
previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 
1o do art. 31; 
         
 (...) e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados 
dos programas financiados com recursos dos orçamentos; 
 
f) demais condições e exigências para transferências de recursos a 
entidades públicas e privadas; 
 
(...) § 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de 
Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores 
correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal 
e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se 
referirem e para os dois seguintes. 
         
§ 2o O Anexo conterá, ainda: 
 
I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 
         
II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia 
de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com 
as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência 
delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional; 
         
III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, 
destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação 
de ativos; 
         
IV - avaliação da situação financeira e atuarial: 
 
a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores 
públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;  
 
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; 
         
V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e 
da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 
         
§ 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, 
onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de 
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afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, 
caso se concretizem. 
         
(...) Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 
compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e 
com as normas desta Lei Complementar: 
 
(...) III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e 
montante, definido com base na receita corrente líquida, serão 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: 
         
a) (VETADO) 
         
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos. 
 
(...) § 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária 
refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto 
na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica. 
 
Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em 
que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na 
alínea c do inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso. 
 
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica 
serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, 
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 
 
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o 
Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes 
necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e 
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias. 
 
§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a 
recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de 
forma proporcional às reduções efetivadas. 
         
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações 
constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao 
pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes 
orçamentárias. 
         
§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público 
não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder 
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Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (Vide ADIN 2.238-5) 
 
(...) Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender 
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições:  
 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; 
 
(...) Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 
 
(...) II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 
 
§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
 
(...) II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes 
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, 
prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer 
de suas disposições. 
 
(...) § 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada 
irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 
 
(...) Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo 
que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios. 
 
(...) § 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de 
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as 
metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, 
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa. 
         
§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
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§ 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente, 
conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do 
exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano 
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. 
 
(...) Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 
despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 
da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 
líquida, a seguir discriminados: 
 
(...) 5o Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos 
recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por 
Poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais definidos 
neste artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias. 
 
(...) Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos 
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 
 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa 
e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no 
art. 20 que houver incorrido no excesso: 
 
(...) V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do 
§ 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes 
orçamentárias. 
 
(...) Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por 
transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a 
outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência 
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os 
destinados ao Sistema Único de Saúde. 
 
§ 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: 
 
(...) Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir 
necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá 
ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei 
de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus 
créditos adicionais. 
 
(...) Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa 
física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os 
encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão 
inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 
 
Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as 
prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de 
crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em 
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desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na 
lei orçamentária. 
 
(...) Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar 
o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele 
reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente 
em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.
 
§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:
 
I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, 
inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do 
principal atualizado da dívida mobiliária;
 
II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, 
promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 
9o 
 
§ 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar 
o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências 
voluntárias da União ou do Estado.
 
§ 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediatamente se o montante da 
dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato 
do Chefe do Poder Executivo.
 
§ 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes 
que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária.
 
§ 5o As normas deste artigo serão observadas nos casos de 
descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de 
crédito internas e externas.
 
(...) Art. 45. Observado o disposto no § 5o do art. 5o, a lei orçamentária e as 
de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente 
atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação 
do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias. 
 
Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao 
Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento 
do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação. 
 
(...) Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais 
será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 
público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 
simplificadas desses documentos. 
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Parágrafo único.  A transparência será assegurada também 
mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 
 
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de 
diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 
131, de 2009). 
         
(...) Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos 
Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do 
Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei 
Complementar, com ênfase no que se refere a: 
         
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
 
6.5. Decreto no 3.555, de 12 de janeiro de 2007, alterado pelo Decreto Nº 
38.972, de 04 de fevereiro de 2015 
 
(...) Art. 7º Compete ao Comitê de Programação Orçamentária e 
Financeira: 
 
I – coordenar a elaboração, examinar e aprovar, em primeira instância, os 
projetos de lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual e a 
proposta orçamentária anual; 
 
II – estabelecer a política orçamentária, examinar e aprovar a proposta de 
execução orçamentária de órgãos, entidades e fundos, tendo em vista os 
limites das previsões de receita e despesa projetadas; 
 
III – realizar os ajustes necessários ao cumprimento das metas fiscais, 
consoante a Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, de acordo com as 
diretrizes governamentais; 
 
IV – (revogado); 
 
V – (revogado); 
 
VI – (revogado); 
 
VII – acompanhar a execução de contratos, convênios, acordos e ajustes 
que impliquem em ônus para o Tesouro Estadual. (Redação dada pelo 
Decreto n° 3.558, de 29.01.2007) 
 
VIII – pronunciar-se sobre contratação de operações de crédito, 
financiamento de inversões financeiras e concessão de garantia 
fidejussória ou real dos órgãos da administração direta, autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista 
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6.6. Decreto No 5.160, de 5 de março de 2010 
 
(...) Art. 1º Nos termos do art 97 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, dentre as modalidade de Regime Especial de pagamento nele 
prevista, o Estado de Alagoas opta pelo pagamento de seus precatórios 
judiciais, da administração direta e indireta, na forma do inciso I do § 1º e 
do § 2º do aludido art. 97, ficando incluídos em tal regime os precatórios 
que ora se encontram pendentes de pagamento, e os que vierem a ser 
emitidos durante a sua vigência. 
 
§ 1º Para o pagamento dos precatórios vencidos e a vencer referido no 
caput deste artigo, serão depositados mensalmente no último dia útil de 
cada mês, em conta própria  1/12 (um doze avos) do valor correspondente a 
1,5% (um virgula cinco por cento)  da Receita Corrente Líquida apurada no 
segundo mês anterior ao mês do depósito, na forma do § 3° e incisos do art. 
97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edição Eletrônica Certificada Digitalmente 
conforme LEI N° 7.397/2012

Diário Oficial
Estado de Alagoas

Maceio - segunda-feira
13 de abril de 201558

39
 

 
 

SEQ ATIVIDADE ÓRGÃO/UNIDADE RESPONSÁVEL 

1.0 Coordenação do Processo de Elaboração da LDO 
 
CPOF 

      

2.0 Revisão do Cronograma de Atividade para Elaboração da LDO 
 
SEPLAG/SEAPO/SOP 

      

3.0 Consolidação e Redação Final do Texto do Projeto da LDO 
 
SEPLAG/SOP 

3.1 Revisão e atualização do texto do projeto de lei 
 
SEPLAG/SOP 

3.2 
Revisão e atualização do texto do projeto de lei (inclusive alterações na 
legislação tributária) 

 
 
SEFAZ/STE 

3.3 Revisão e atualização do texto do projeto de lei 
 
CGE 

3.4 Revisão e atualização do texto do projeto de lei 
 
SEPLAG 

      

4.0 
Elaboração da Mensagem (análise conjuntura socioeconômica, metas 
fiscais e objetivos visados) 

 
SEPLAG/SOP (articulação com 
SEFAZ/STE) 

      

5.0 Definição de Parâmetros Orçamentários 

 
SEPLAGSOP (articulação com 
SEFAZ/STE) 

      

6.0 Estimativa da Receita 
SEPLAG/SOP (articulação com 
SEFAZ/STE) 

      

7.0 Estimativa das Despesas "Pessoal e Encargos Sociais” 

 
SEPLAG/SAP (articulação com 
SEPLAG/SOP e SEFAZ) 

      

8.0 Definição das Modificações na Política de pessoal 

 
SEPLAG/SAP (articulação com 
SEPLAG/SOP e SEFAZ) 

      

9.0 
Elaboração do Cronograma de Ingresso de Convênios, Operações de 
Contrapartidas. 

 
SEPLAG/SOP/SUPLAN (articulação com a 
SEFAZ e as Setoriais) 

      

10.0 
Estimativa das Despesas com "Juros e Encargos" e "Amortização" da 
Dívida 

 
SEFAZ/STE (articulação com 
SEPLAG/SOP) 

      

11.0 Elaboração dos Anexos 
 
SEPLAG e SEFAZ 

11.1 Anexo I - Metas e Prioridades da Administração Pública (CEA, Art. 176, § 2°) 
SEPLAG/SUPLAN (articulação SOP e 
Setoriais) 

11.2 Anexo II - Metas Fiscais (LRF, Art. 4° § § 1°e 2ª) 
 
SEFAZ/STE 

11.3 
Anexo II - A1 - Avaliação do Cumprimentos das Metas Relativas ao ano anterior 
(LRF, Art, § 2°, I) 

 
 
SEFAZ/STE 
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SEQ ATIVIDADE 

 
ÓRGÃO/UNIDADE RESPONSÁVEL 

11.4 
Anexo II - A2 - Demonstrativo das Metas Anuais e as Fixadas nos três 
exercícios anteriores (LRF, Art. 4°.§ 1°,II) 

 
 
SEFAZ/STE 

   

11.5 
Anexo II - A3 - Evolução do Patrimônio Líquido nos últimos três exercícios 
(LRF, Art. 4°,§1°, III) 

 
 
SEFAZ/STE 

11.6 
Anexo II-A4 - Demonstrativo da margem de expansão das desp. obrigatórias de 
caráter continuado(LRF, Art. 4º, §1º, II, b ) 

 
 
SEFAZ/STE (articulação com SEPLAG/SOP) 

11.7 
Anexo II-A5 - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de 
receita (LRF, Art.4º, §1º, V) 

 
 
SEFAZ/STE 

11.8 
Anexo II-A6 - Avaliação da situação financeira e atuarial do regime de 
previdência próprio (LRF, Art. 4º, §1º, IV, a) 

 
 
SEFAZ/STE (articulação com SEPLAG/) 

      

12.0 Apreciação e Deliberação sobre o Projeto da LDO 
 
CPOF 

      

13.0 Exame e Parecer Jurídico sobre o Projeto da LDO 
 
PGE 

      

14.0 Aprovação do Projeto 
 
Governador 

      

15.0 Encaminhamento do Projeto à Assembleia Legislativa 
 
Governador e Gabinete Civil  

      

16.0 Divulgação do Projeto na Internet (inclusive no Portal da Transparência) 

 
SEPLAG/SOP (articulação com 
SEFAZ/STE) 

      

17.0 Acompanhamento da Tramitação do Projeto na Assembleia Legislativa SEPLAG/SOP 

17.1 
Acompanhamento das discussões e análises das emendas para subsídio ao 
Governador 

 
 
SEPLAG/SOP 

17.2 
Oferta de esclarecimentos e subsídios adicionais, de acordo com as 
necessidades 

 
 
SEPLAG/SOP 

      

18.0 Sanção do Projeto de Lei (com vetos, se for o caso) 

 
Governador (Subsídios da SEPLAG e da 
SEFAZ) 

      

19.0 Acompanhamento da Deliberação sobre os Vetos (se for o caso) 
 
SEPLAG/SOP 


