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Sern sonhos, a vida nao tern brilho. Sern 

rnetas, os sonhos nao tern alicerces. 

Sern prioridades, os sonhos nao se 

tornarn reais. Sonhe, trace rnetas, 

estabelec;a prioridades e corra riscos 

para executar seus sonhos. Melhor e 

errar par tentar do que errar par se 

ornitir! Nao tenha rnedo dos tropec;os da 

jornada. 

Augusto Cury 
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RESUMO 

VEIGA, R. UM ESTUDO DE PROPOSTA PARA IMPLANTACAO DE UM SISTEMA 
DE CONTROLE INTERNO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO 
PARANA: ABORDANDO A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA 
DESPESA. A necessidade de implantagao de controles internos no setor publico 
vern se destacando a cada dia, frente a crise de credibilidade dos atos e fatos 
publicos, desencadeados par escandalos que abalaram as relagoes entre os 
contribuintes e os setores publicos. A morosidade e a burocratizagao dos processos 
de execugao da despesa, favorecem desvios, fraudes e dolos aos cofres publicos. 
Desta forma, evidencia-se a necessidade de implantagao de controles internos na 
area publica, o presente trabalho foi conduzido relatando sabre o controle interno e a 
sua aplicagao, foi exposto a estrutura operacional dos 6rgaos publicos, a sua 
formagao e o papel que esta representa na sociedade, sendo focado tambem o 
contexto da contabilidade publica. Explanou-se sabre os principios publicos, 
emanados na Constituigao Federal e o aspecto da execugao orgamentaria e 
financeira da despesa, focando precipuamente a Licitagao. 0 objetivo do presente 
trabalho e demonstrar a importancia de controles internos, focando a execugao 
orgamentaria e financeira da despesa no contexto das aquisigoes de bens e 
contratagao de servigos atraves de procedimentos licitat6rios, exceto de obras e 
servigos de engenharia, sendo o estudo de caso a Secretaria de Estado da 
Educagao do Parana. Para atingir o objetivo do trabalho foi proposta a 
regulamentagao da sistematica da despesa, focando todos os tramites 
administrativos, operacionais e legais do processo de execugao da despesa, para a 
devida formalizagao do ato publico, desde o inicio do processo com a demanda da 
unidade interessa, relatando a fungao de cada departamento envolvido na execugao 
da despesa, enfatizando todas as fases da despesa corroboradas na Lei n.0 

4.320/64, ate a devida homologagao pelo ordenador da despesa. Ap6s estudos, 
concluiu-se que os controles internos sao necessarios a eficiencia e eficacia 
administrativa do ato publico, o qual proporciona a agilizagao da execugao dos 
processos, auxiliando a gestao governamental, apoiando o ordenador da despesa 
na correta aplicagao dos procedimentos de execugao da despesa. Assim, a proposta 
de implantagao de controle interno contribui para minimizar os conflitos nos processo 
de execugao de despesa, formalizando as agoes que estao sendo executadas pelos 
grupos envolvidos na sistematica da despesa, possibilitando constatar a veracidade 
e a confiabilidade das informagoes emanadas pelos 6rgaos competentes, bern como 
verificar se os tramites necessarios estao sendo realizados e principalmente 
identificar se estao sendo compridos os dispositivos legais norteadores da area 
publica. 

Palavras-Chave: Administragao Publica, Despesa, Controle lnterno. 
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1. INTRODUCAO 

Entre todas as diston;oes da sociedade brasileira o Setor Publico vern se 

destacando, frente a anarquia com que se encontra o sistema publico, favorecendo 

desta forma desvios, fraudes e dolos aos cofres publicos, evidenciando a 

inexistencia de controle interno e a falta de administrac;ao. 

0 setor publico, por forc;a da Constituic;ao Federal de 1988, tern emanado em 

Lei a obrigatoriedade de adoc;ao de urn sistema de controle interno, conforme 

determina a sec;ao IX Da Fiscalizac;ao Contabil, Financeira e Orc;amentaria em seu 

art. 70 da CF: 

A fiscalizagao, contabil, financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial 
da Uniao e das entidades da administragao direta e indireta, quanto a 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicagao das subvengoes e 
renuncia de receitas, sera exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. 

Perante o exposto observa-se que a Constituic;ao Federal institui que a 

fiscalizac;ao, contabil, financeira, orc;amentaria sera exercida pelo Poder Legislativo, 

mediante controle externo, e pelo Sistema de Controle lnterno de cada Poder. 

A obrigatoriedade de que cada poder possua urn sistema de controle interno, 

constitui num importante passo para a transparencia nos atos e fatos publicos, 

demonstrando uma preocupac;ao com a forma de conduzir a maquina publica. 

Diante desse quadro, o T ema proposto - Urn Estudo de Proposta para 

implantac;ao de urn Sistema de Controle lnterno na Secretaria de Estado da 

Educac;ao do Parana: Abordando a Execuc;ao Orc;amentaria e Financeira da 

Despesa, tern como intuito minimizar as ineficiencias na sistematica da execuc;ao 

despesa publica, propondo a implantac;ao de urn sistema de controle interno. 
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A implantagao e implementagao de controles internos na area publica, voltada 

para a execugao das despesas, tern como escopo a melhora na sistematica dos 

processos, em busca da eficiencia e efetividade operacional, demonstrando 

confianga e fidedignidade nos processo de execugao de despesa, e observancia a 

leis e normativos aplicaveis a area publica. 

A importancia de implantagao de urn sistema de controle interno, tendo por 

base o que a emana a constituigao, e citada por PEIXE: 

0 Sistema de Controle e uma das func;oes, fundamentais que a 
Constituic;ao de 1988, contempla em seu texto constitucional, com muita 
probidade institufdo pelo legislado constituinte. Este Sistema e fundamental 
para qualquer organizac;ao, mormente nas organizac;oes publicas, onde o 
volume dos recursos, em geral, e maior e, principalmente, no que se refere 
a aplicac;ao de recursos escassos, de maneira eficiente. (PEIXE, 2002, p. 
23} 

Para urn sistema de controle interno ser efetivo, destaca-se a necessidade de 

que os riscos materiais que possam afetar adversamente os objetivos a serem 

atingidos pela Administragao Publica sejam reconhecidos e continuamente 

avaliados. Assim sendo, evidencia-se que os controles s6 serao eficazes se os 

riscos estiverem identificados e avaliados. 

Tal ambiente vern da consciencia de controle da administragao publica, sua 

cultura de controle. Sendo efetivo quando as pessoas dos 6rgaos envolvidos sabem 

quais sao as suas responsabilidades, os limites de sua autoridade e tern a 

consciencia, competencia e o comprometimento de fazerem o que e certo da 

maneira certa. A postura de normas e procedimentos internos tern papel 

determinante neste componente. 

A implantagao de urn controle interno sob o aspecto orgamentario e 

financeiro, tern como foco urn processo constituido de varios elementos a serem 
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identificados, dentre outros se destacam: conhecer o ambiente de controle, avaliar e 

gerenciar os riscos e mapear as atividades de controle, para que sejam atingidos os 

objetivos da administragao publica, nas seguintes categorias: eficiencia, efetividade, 

legalidade, legitimidade e economicidade. 

A implantagao de controles internos no setor publico tern como fulcra 

amenizar os conflitos existentes nas contas publicas sob a 6tica orgamentaria, 

financeira e operacional, verificando a observancia a legislagao vigente, visando 

assegurar a correta aplicagao da legislagao norteadora da area publica e avaliando o 

seu sistema operacional, ou seja, a sua eficiencia e eficacia. 

0 objetivo geral deste trabalho e contribuir para o desenvolvimento de uma 

proposta de implantagao de urn sistema de controle interno sob a 6tica orgamentaria 

e financeira, em busca da melhora da eficacia e eficiencia operacional do 6rgao. 

Os objetivos sao diretrizes que orientam as pesquisas, devendo ser 

estabelecidos antecipadamente para que seja possivel completa-la. 

Para a consecugao do objetivo geral, foram delineados os objetivos 

especificos. Estes sao considerados como partes distintas da futura redagao, que 

irao delinear todos os aspectos do trabalho. 

Os objetivos especificos da elaboragao deste trabalho visam: demonstrar 

sabre Controle lnterno; expor a estrutura operacional pertinente a gestao 

orgamentaria e financeira na contabilidade publica; descrever sabre o estado de arte 

da despesa publica; expor sabre a Secretaria de Estado da Educagao do Parana e 

propor a implantagao de urn sistema de controle interno na execugao da despesa. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

Neste item sera explanado sobre Controles lnternos, posteriormente sobre a 

Gestao Orc;amentaria e Financeira, descrevendo sobre os Fundamentos do 

Orc;amento, Receitas e Despesas, e dando urn enfoque principalmente na Licitac;ao, 

sendo abordado os diversos conceitos norteadores do assunto a ser apresentado. 

2.1. CONTROLES INTERNOS 

Este sub-item apresenta uma breve explanac;ao a respeito dos controles 

internos, sua definic;ao e objetivos, os tipos de Controles lnternos, focando 

precipuamente os Controles lnternos na area Publica. 

2.1.1. Conceito e Objetivos 

0 controle interno representa urn conjunto de procedimentos, metodos e 

rotinas adotados pela empresa para proteger os ativos, com a finalidade de produzir 

dados confiaveis e auxiliar na conduc;ao ordenada dos neg6cios da empresa, 

segundo ATIIE citando AICPA - American Institute of Certified Accountant, o 

controle lnterno pode ser conceituado da seguinte forma: 

0 Controle lnterno compreende o plano de organizagao e o conjunto 
coordenado de metodos e medidas, adotados pela empresa para proteger 
seu patrimonio, verificar a exatidao e a fidedignidade de seus dados 
contabeis, promover a eficiencia operacional e encorajar a adesao a 
politica tragada pela administragao. (ATIIE,1998, p. 110) 

Segundo o AICPA - American Institute of Certified Accountant citado por 

COLLELA , os objetivos dos controles internos sao: 

a) salvaguardar os ativos de prejufzos decorrentes de fraudes ou de erros 
nao intencionais; 

b) assegurar a validade e integridade dos dados contabeis que deverao 
ser utilizados pela gerencia para a tomada de decisoes. Controles 
internos representam um sistema de compensagao automatica 
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mediante o qual o trabalho contabil de um empregado e verificado por 
outro de fun((6es independentes do primeiro; 

c) promover a eficiencia operacional da empresa dentro de normas 
preestabelecidas. (COLLELA, 1984, p. 2) 

2.1.2. Tipos de Controles Internes 

0 comite do AICPA publicou o SAS (Statement on Auditing Produceres) n.0 

29, em outubro de 1958, subdivide o controle interno em contabil e administrative, 

conforme segue: 

CONTROLE INTERNO CONTABIL- compreende o plano de organiza((ao 
e todos os procedimentos referentes diretamente relacionados com a 
salvaguarda do ativo e a fidedignidade dos registros financeiros. 
Geralmente compreende controles, tais como os sistemas de autoriza9ao e 
aprova((ao, segrega9ao entre as tarefas relativas a manuten9ao e 
elabora((ao de relat6rios e aquelas que dizem respeito a opera9ao ou 
custo-dia do ativo, controles fisicos sobre o ativo e auditoria interna. 
CONTROLE INTERNO ADMINISTRATIVO - compreende o plano de 

organiza9ao e todos os metodos e procedimentos referentes 
principalmente a eficiencia operacional. E a obediencia as diretrizes 
administrativas que normalmente se relacionam apenas indiretamente com 
os registros contabeis e financeiros. lncluem-se aqui controles como 
analises estatisticas, estudos de tempo e movimento, relat6rios de 
desempenho, controle de qualidade. (SAS, 1958) 

Em essencia, os controles internes tern por objetivo, proteger os ativos, dando 

validade aos valores contabilizados e promovendo eficiencia na gestao da entidade. 

Esses controles podem ser de natureza contabil au administrativa, conforme exposto 

acima, o contabil preocupa-se com a validac;ao dos valores contabilizados e o 

administrative com os processes utilizados pela empresa para evitar desvios au 

anormalidades. 

Sao exemplos de controles contabeis e administrativos, conforme define 

ALMEIDA: 

Sao exemplos de controles contabeis: 
sistemas de conferencia, aprova9ao e autoriza9ao; 
segrega9ao de fun((oes (pessoas que tem acesso aos registros 
contabeis nao podem custodiar ativos da empresa); 
controles fisicos sobre ativos; 
auditoria interna. 



Sao exemplo de controles administrativos: 
anc~lises estatisticas de lucratividade por linha de produtos. 
controle de qualidade; 
treinamento de pessoal; 
estudos de tempos e movimentos; 
analises das variagoes entre orgados e os incorridos; 
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controle dos compromisso assumidos, mais ainda nao realizados 
economicamente. (ALMEIDA, 1996, p. 50) 

Os controles internos sao baseados em manuais elaborados pela 

administragao da empresa, determinando os cargos, suas obrigagoes e as 

procedimentos a serem seguidos para cada area da empresa. 

A determinagao e atribuigao de cada cargo sao importantes para assegurar 

que todos os procedimentos de controles sejam executados. Quando ocorrer algum 

erro au irregularidade sera detectado mais rapidamente de qual setor originou, 

ficando mais facil sua corregao. 

Quando da determinagao das obrigagoes de cada fungao dos cargos da 

entidade, recomenda-se que haja segregagao de fungoes em todos as seus setores. 

Dessa forma, nao ha acumulo de fungoes em urn mesmo cargo, dificultando, assim, 

as possfveis erros ou desvios dentro do processo da empresa. 

Para complementar as controles da empresa, a necessidade que haja uma 

contagem ffsica peri6dica de seus ativos para que os registros sejam compatfveis 

com sua existemcia ffsica. 

Sendo assim, os Controles internos envolvem todas as agoes tomadas pela 

administragao, e contemplam as agoes da gerencia ate a alta administragao, pais 

sao esses que, planejam, organizam, dirigem e controlam o desempenho da 

administragao. Para fins de normalizagao o INSTITUTO DOS AUDITORES 

INTERNOS DE BRASIL, incluiu sob a denominagao generica controle todas as suas 

modalidade, sendo: 



Controles administrativos. 
Controles contabeis. 
Controles gerenciais. 
Controles de entradas, de safdas e de processamento de informac;ao. 
Controles preventivos, de constatac;ao e de direcionamento. 
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Controles sistematicos. (INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS 
DE BRASIL - Normas Brasileiras para o exercfcio da Auditoria lnterna, 
1991, p. 25) 

Os controles internos ainda podem ser estruturados de acordo com a sua 

natureza, finalidade, conforme dispoem as Normas Brasileiras para o exercfcio da 

Auditoria lnterna, sendo: 

Controles preventivos sao as estabelecidos com a finalidade de evitar a 
ocorrencia de erros au desperdicios. 
Controles de constatac;ao sao as estabelecidos nas fases seguintes 
aquela em que sao geradas as transac;oes, como o objetivo de detectar 
a ocorrencia de erros nas fases anteriores, propiciando a adoc;ao de 
medidas corretivas. 
Controles de direcionamento sao as estabelecidos com a finalidade de 
propiciar a ocorrencia de certo(s) evento(s), ocasiao em que a 
administrac;ao desencadeara de correc;ao de rumos. (INSTITUTO DOS 
AUDITORES INTERNOS DE BRASIL - Normas Brasileiras para o 
exercfcio da Auditoria lnterna. (1991, p. 25) 

0 sistema contabil e o sistema de controle interno compreendem todo o plano 

da organizac;ao, todas as tomadas de decisoes, frente a evitar erros e desperdfcios, 

esses conjuntos de metodos e procedimentos sao distintos para cada entidade, de 

acordo com os elementos e a sua essencialidade, mas a finalidade e a mesma 

proteger o patrimonio, promover a legitimidade, e confiabilidade dos registros 

contabeis, bern como promover a eficacia operacional da entidade. 

Os elementos basicos que contribuem e identificam urn born sistema de 

controle interno, segundo COLELLA, sao: 

polfticas e procedimentos claramente determinados que levam em 
conta as func;oes de todos as setores da organizac;ao; 
urn organograma adequado onde a linha de autoridade e conseqOente 
responsabilidade sejam definidas entre as diversos departamentos 
chefes encarregados de setores, tendo-se em conta a necessaria 
segregac;ao de func;oes; 
empregados com urn grau de qualificac;ao e habilidade para o cargo 
que ocupam; 
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a certeza de que as normas estabelecidas estao sendo bem 
executadas. (COLELLA, 1984, p. 5) 

Os controles internos sao importantes tambem, para a gen3ncia que pode 

visualizar as falhas e aprimorar os processos para tornar mais eficiente e eficaz os 

setores da entidade, e cabe somente a ele a cria<;ao, acompanhamento e 

manuten<;ao dos controles internos, sendo aprimorado de acordo com a 

necessidade da entidade. 

2.1.3. Controles lnternos no Setor Publico 

0 sistema de controle interno em 6rgaos governamentais tern o intuito de 

melhor aparelhar a tomada de decisao dos gestores publicos, bern como mostrar 

transparencias com respeito aos gastos publicos. 

0 Controle lnterno com foco na area publicae definido par SILVA: 

... a finalidade de proteger e salvaguardar os bens e outros ativos contra 
fraudes, perdas ou erros nao intencionais, alem de assegurar o grau de 
confiabilidade das informactoes contabeis e financeiras. Ao tratar do 
controle interne, as normas constitucionais ainda obrigam que devera 
prestar contas qualquer pessoa ffsica e juridica, publica ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie, ou administre dinheiro, bens e valores 
publicos ou pelos quais a Uniao responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigactoes de natureza pecuniaria. {SILVA, 2002, p. 208) 

No ambito da Administra<;ao Publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da Uniao, dos Estados do Distrito Federal e dos Municipios conforme determina o 

caput do art. 37 da Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil de 1988 

" ... obedecera aos principios da impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiencia ... ". Tendo em vista esta determina<;ao a CF/1988 na se<;ao IX Da 

Fiscaliza<;ao Contabil, Financeira e Or<;amentaria em seu art. 70 decretou: 

A fiscalizactao, contabil, financeira, orctamentaria, operacional e patrimonial 
da Uniao e das entidades da administractao direta e indireta, quanta a 
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legalidade, legitimidade, economicidade, aplicac;ao das subvenc;oes e 
renOncia de receitas, sera exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. 

A Constituigao brasileira de 1988 institui que a fiscalizagao, contabil, 

financeira, orgamentaria sera exercida pelo Poder legislative, mediante controle 

externo, e pelo Sistema de Controle lnterno de cada Poder. 

Com respeito ao paragrafo supra, em urn contexto geral a fiscalizagao do 

Setor Publico e feita pelo Congresso Nacional tendo este, auxilio do Tribunal de 

Contas da Uniao, e tambem pelo sistema de controle interno dos Poderes 

Legislative, sendo estes os TCU (Estado, Federal e Municipal) e o Congresso 

Nacional, o Executivo integra a Secretaria Federal de Controle lnterno e o Poder 

Judiciario pelo Conselho da Justiga Federal. 

Os controles internos compreendem urn plano de todos os metodos e 

procedimentos referentes a eficiencia, e a obediencia as diretrizes administrativas 

que normalmente se relacionam com os registros contabeis e financeiros. 

0 sistema de controle interno na administragao publico segundo SILVA 

envolve: 

... as func;oes do controle devem ser exercidas em todos os niveis e em 
todos os 6rgaos, compreendendo: ·. 

o controle, pela chefia competente, da execuc;ao dos programas e da 
observancia das normas que governam atividades especificas do 6rgao 
controlado; 
o controle, pelos 6rgaos pr6prios de cada sistema, da observancia das 
normas gerais que regulam o exercicio das atividades auxiliares; 
o controle da aplicac;ao dos dinheiros pOblicos e da guarda de bens 
pelos 6rgaos pr6prios do sistema de contabilidade e auditoria. (SILVA, 
1991' p. 138) 

Observa-se que a implantagao de controles internos na area publica e mais 

complexa do que nas outras empresas, tendo em vista a materialidade envolvida, 

mas as aplicagoes de controles envolvem as mesmas citadas no t6pico acima, os 
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controles contabeis e administrativos, principalmente no tocante a necessidade de 

segregac;ao de func;oes e tambem de controles fisicos, e os demais aplicados de 

forma a evitar a ocorrencia de praticas ilicitas, que venham desonerar as atividades 

publicas. 

0 controle deve fazer parte de todas as atividades administrativas normais 

dos 6rgaos, a necessidade de implantar normas, manuais, regulamentos como 

forma de aumentar o grau de confiabilidade da administrac;ao publica, tern como 

finalidade demonstrar que os recursos publicos estao sendo aplicados de maneira 

eficiente e de forma eficaz operacionalmente, certificando que seus procedimentos 

sao realizados buscando economia, alem de estarem cumprindo os dispositivos 

legais pertinentes. 

A Lei n. o 4.320/64 em seu art. 77 disp6e sabre a verificac;ao do controle dos 

atos e fatos na administrac;ao publicae envolve: 

a) Controle Previa 

Art. 77. A verificagao da legalidade dos atos de execugao orgamentaria 
sera previa, concomitante e subseqOente.: o controle previa, concomitante 
e o subseqOente, sendo: 

Este controle tern como caracteristica ser preventivo podendo atuar de forma 

a aplicar os recursos publicos de maneira eficiente e controlada, antes da ocorrencia 

do fato gerador da despesa e da respectiva receita, tendo em vista o que determina 

a legislac;ao norteadora, PEIXE cita os seguintes instrumentos: 

elaboragao de leis; 
lei do plano plurianual de investimentos; 
lei de diretrizes orgamentarias; 
lei do orgamento; 
decretos; 
resolugoes; 
instrumentos e regulamentos; 
quadro de detalhamento da despesa; 
notas de provisao; 



notas de desfalque; 
licitagao; 
contratos e 
notas de empenho. (PEIXE, 2002, p. 111) 

b) Controle Concomitants 
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Este controle envolve os fatos durante a sua execu9ao, no momento em que 

a unidade administrativa acompanha a execu9ao or9amentaria, de acordo com 

MEIRELLES (2000, p.613) "E todo aquele que acompanha a realiza9ao do ato para 

verificar a regularidade de sua forma9ao". Observa-se que no contexto da receita e 

da despesa publica, segundo PEIXE, visam controlar: 

Receita Arrecadada - controlam-se os recolhimentos em face das 
guias, relagoes diarias, boletins, balancetes, extratos de contas 
correntes bancarias. 
Despesas realizadas - controladas com base na documentagao 
enviada ao 6rgao contabil, devidamente classificada, e que permite 
verificar o cumprimento das normas legais em vigor, especialmente as 
relativas ao saldo na dotagao propria e aos preceitos relativos as 
licitagoes. 
lnventariagao permanente de bens e valores. 
Balancetes mensais. 
Analise comparativa de receitas e despesas. (PEIXE, 2002, p. 112) 

c) Controle a Posteriori ou SubseqOente 

0 controle posteriori envolve os atos ap6s a sua respectiva ocorrencia, 

conforme ensina MEIRELLES (2000, p.613) "E o que se efetiva, ap6s a conclusao 

do ato controlado, visando a corrigir-lhe eventuais defeitos, declarar sua nulidade ou 

dar-lhe eficacia. Exemplos: a homologa9ao do julgamento de uma concorrencia; o 

visto das autoridades superiores em geral". 

PEIXE destaca, os seguintes procedimentos de controle posteriori: 

Tomada de contas dos ordenadores de despesas, agentes 
recebedores, tesoureiro ou pagadores; 
Tomada de contas dos responsaveis por estoques; 
Tomada de Contas quando se verificar que determinada conta nao foi 
prestada, ou que ocorreu desfalque ou desvio de bens; 
Relagao anual dos responsaveis por dinheiro, bens e valores publicos; 



Prestagao de contas nos casas definidos na legislagao em vigor; 
Emissao de parecer de auditoria; e 
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Relat6rio de gestao da administragao, consubstanciado, evidenciando 
o que foi aprovado em orgamento e efetivamente executados, inclusive, 
justificando os possiveis desvios ocorridos na execugao orgamentaria. 
(PEIXE, 2002, p. 113) 

Assim, observa-se que o controle interno faz parte das atividades normais da 

Administrac;ao Publica, se subordina ao titular do 6rgao ou da entidade, tendo como 

func;ao acompanhar a execuc;ao dos atos indicando, em carc~ter opinativo, preventivo 

ou corretivo, as ac;oes a serem desempenhadas com vistas a atender o controle da 

execuc;ao orc;amentaria, financeira, contabil e patrimonial, bern como os controles 

administrativos de urn modo geral. 
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2.2. ESTRUTURA OPERACIONAL DA GESTAO ORQAMENTARIA E FINANCEIRA 

Neste sub-item sera abordada a formac;ao da sociedade e do Estado para 

compreender o papel da contabilidade na area publica. 

0 Estado e definido na Constituic;ao Federal em seu art. 1 o qual compreende 

os seus respectivos fundamentos: 

Art. 1°. A Republica Federativa do Brasil, form ada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democratico de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
Ill- a dignidade da pessoa humana; 
IV- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo politico; 
Paragrafo unico. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituigao. 

Segundo MEIRELLES (2000, p.54) " ... o estudo da Administrac;ao Publica em 

geral, compreendendo a sua estrutura e as suas atividades, deve partir do conceito 

de Estado, sabre o qual repousa toda a concepgao moderna de organizac;ao e 

funcionamento dos servigos publicos a serem prestados aos administradores". 

Pode-se dizer que o Estado organizado, tern a finalidade de harmonizar sua 

atividade, de forma que atinja o objetivo de promover e satisfazer a prosperidade 

publica, ou seja, o bern comum, prestando-lhe utilidades. 

Por servic;os publicos, segundo MEIRELLES (2000, p.306) " ... e todo aquele 

prestado pela Administrac;ao ou par seus delegados, sob normas e controles 

estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundaria da coletividade ou 

simples conveniencia do Estado". 

Verifica-se desta forma que o Estado tern como finalidade a prestac;ao de 

servic;os e utilidades aos seus contribuintes, sendo organizado com o intuito de 

harmonizar sua atividade, de forma que atinja o objetivo de promover e satisfazer a 
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prosperidade, ou seja, o bern comum, conforme nos ensina KOHAMA: 

Os servigos que competem exclusivamente ao Estado sao considerados 
"servigos publicos" propriamente ditos, pois a sua prestagao visa satisfazer 
"necessidades gerais da coletividade" para que ela possa substituir e 
desenvolver-se, enquanto os prestados por delegagao consideram-se 
"servigos de utilidade publica", em virtude de tais servigos visarem "facilitar 
a existencia do individuo na sociedade", pondo a sua disposigao utilidades 
que lhe proporcionam mais comodidade, conforme e bem-estar. (KOHAMA, 
1998 p. 24) 

A func;ao do servic;o publico envolve atividade que supera a esfera do 

interesse individual, por ser de interesse da comunidade e a satisfac;ao das 

necessidades do indivfduo na coletividade. 

2.2.1. Estrutura Governamental 

A sociedade, sendo urn complexo das relac;oes do homem com seus 

semelhantes, tern como necessaria a sociedade politica que da condic;oes a 

existemcia a outras sociedades. A sociedade politica contempla urn ente criado pelos 

individuos que os representara, onde a vontade da maioria sera a vontade da 

sociedade. Tern como base o contrato social, nascido do pacto edificado pela 

vontade de seus membros. 

Conforme citac;ao de SLOMSKI (2001, p.254) "As clausulas desse contrato 

sao de tal modo determinadas pela natureza do ato que a menor modificac;ao as 

tornaria inuteis e sem efeito, de sorte que, embora talvez jamais tenham sido 

formal mente enunciadas, sao em toda parte as mesmas". 

Verifica-se que o termo definidor dessa sociedade politica refere-se ao 

Estado. A origem do Estado enquanto polis apresenta uma reconstruc;ao hist6rica 

das etapas da humanidade passando das formas mais primitivas as mais evoluidas, 

ate chegar a sociedade perfeita, o Estado. 
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0 Estado constitui-se de tres elementos: os materiais, os formais e o final, 

sendo o elemento material constituido pela populagao, elemento humano e comum a 

todas as sociedades; e o territ6rio que e a porgao limitada do globo, determinando 

as fronteiras da soberania, conforme nos ensina MEIRELLES: 

0 Estado e constituido de tres elementos originarios e indissociaveis: Povo, 
Territ6rio e Governo Soberano. Povo e o componente humano do Estado; 
Territ6rio, a sua base fisica; Governo soberano, o elemento condutor do 
Estado, que detem e exerce o poder absoluto de autodeterminactao e auto
organizactao emanado do Povo. Nao ha nem pode haver Estado 
independente sem Soberania, isto e, sem esse poder absolute, indivisivel e 
incontrastavel de organizar-se e de conduzir-se segundo a vontade livre de 
seu Povo e de fazer cumprir as suas decisoes inclusive pela forcta, se 
necessaria. (MEIRELLES, 2000 p. 55) 

A vontade do estado consiste em urn ato emanado do elemento formal 

constituido pelo ordenamento juridico, o qual representa urn conjunto das normas 

emanadas pelo Estado, segundo MEIRELLES (2000, p.55) "Esses poderes sao 

imanentes e estruturais do Estado ...... a cad a urn deles correspondendo urn a fum;ao 

que /he e atribuida com precipuidade." 

0 contrato social escrito pelo Estado representa a nossa Constituigao Federal 

que se obriga a prestar servigos aos cidadaos e estes se submeter as leis 

decretadas pelo estado, sendo os objetivos fundamentais da Republica Federativa 

do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidaria; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
Ill - erradicar a pobreza e a marginalizactao e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV - promover o bern de todos, sem preconceitos de origem, racta. sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminactao. 

Esta maquina estatal e denominada por KOHAMA (1998, p.31) 

"Administragao publica e todo o aparelhamento do Estado, preordenado a realizagao 

de seus servigos, visando a satisfagao das necessidades coletivas". 
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A organizagao do estado esta dividida em administragao direta e indireta, 

conforme determina a legislagao federal, mais detidamente o Decreta-Lei n.0 200/67, 

o qual dispoe sabre a organizagao da Administragao Federal, estabelece diretrizes 

para a Reforma Administrativa, e da outras providencias, destaca-se o art. 4 o qual 

define administragao direta e indireta: 

Art. 4°. A Administrac;ao Federal compreende: 
I - A Administrac;ao Direta, que se constitui dos servic;os integrados na 
estrutura administrativa da Presidencia da Republica e dos Ministerios. 
II - A Administrac;ao lndireta, que compreende as seguintes categorias de 
entidades, dotadas de personalidade jurfdica propria: 
a) Autarquias; 
b) Empresas Publicas; 
c) Sociedades de Economia Mista; 
d) Fundac;oes Publicas.(Aifnea acrescentada pel a Lei n° 7 .596, de 
1 0.04.1987) 
Paragrafo unico. As entidades compreendidas na Administrac;ao indireta 
vinculam-se ao Ministerio em cuja area de competencia estiver enquadrada 
sua principal atividade. (Antigo paragrafo 1°, transformado em paragrafo 
unico com a revogac;ao dos paragrafos 2° e 3°, pela Lei n° 7.596, de 
1 0.04.1987) 

Verifica-se que a administragao direta e a organizagao do estado. A 

administragao indireta e caracterizada pela prestagao de servigos publicos, 

delegados pela administragao direta, a entidades por eles criadas. 

0 estado exerce sua fungao dividindo o poder em tres partes, 

consubstanciado no art. 2 da Constituigao Federal "Sao Poderes da Uniao, 

independentes e harmonicas entre si, o Legislative, o Executive eo Judiciario". 

0 Poder Executive segundo DOWER (1988, p.65) " ... tern por missao a 

administragao geral da coisa publica, a gestao da fazenda do Estado, a execugao 

das leis, para o que, expede decretos e regulamentos". De acordo com Constituigao 

Federal em seu Art. 76. "0 Poder Executive e exercido pelo Presidente da 

Republica, auxiliado pelos Ministros de Estado." 

0 Poder Legislative elabora as normas juridicas, de acordo com JOSE DA 
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SILVA (2003, p.507) "A func;ao legislativa de competencia da Uniao e exercida pelo 

Congresso Naciona/, que se compoe da Camara dos Deputados e do Senado". 

0 Poder Judiciario tern por objetivo a soluc;ao de conflitos de interesse em 

situac;oes especificas, de acordo com JOSE DA SILVA (2003, p.550) " ... tern por 

func;ao compor conflitos de interesses em cada caso concreto". 

Segundo JOSE DASILVA e exercido pelos seguintes 6rgaos: 

(1) Supremo Tribunal Federal; 
(2) Supremo Tribunal de Justiga; 
(3) Tribunais Regionais Federais e Juizes Federais; 
(4) Tribunais e Juizes do trabalho; 
(5) Tribunais e Juizes Eleitorais; 
(6) Tribunais e Juizes Militares; 
(7) Tribunais e Juizes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 

(JOSE DASILVA, 2003 p. 553) 

Resumidamente, a estrutura governamental esta dividida em administrac;ao 

direta e indireta. A administrac;ao direta, caracterizada pela organizac;ao do estado, 

exerce sua func;ao pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario. E a 

administrac;ao indireta, que e o poder que o estado tern de delegar suas fungoes a 

outras entidades, que como o estado, possuem os mesmos direitos e obrigac;oes. 

2.2.2. Contabilidade Publica e Regimes aplicados 

A contabilidade envolve urn conjunto de tecnicas capazes de produzir 

relat6rios que sirvam a administrac;ao no processo de tomada de decisoes e controle 

de seus atos, demonstrando, por fim, os efeitos produzidos por esses atos de gestao 

no patrimonio da entidade. 

A contabilidade publica e destaca por SILVA como: 

A escrituragao contabil objetiva a exata determinagao do patrimonio e de 
suas modificagoes, em decorrencia das variagoes patrimoniais; e, portanto, 
obrigat6rio, o registro de todos os fatos contabeis que imprimam ou 
possam imprimir, pelas situagoes juridicas deles decorrentes, alterac;oes 
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qualitativas ou quantitativas nos elementos que integram o patrimonio do 
Estado. {SILVA, 2002, p. 272) 

Seu objetivo visa captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os 

fenomenos que afetam as situac;oes orc;amentarias, financeiras e patrimoniais das 

entidades de direito publico interno atraves de metodologias especialmente 

concebidas para tal, que utiliza-se de contas escrituradas nos seguintes sistemas: 

orc;amentario, financeiro, patrimonial e de compensac;ao. 

Conforme elucida SLOMSKI: 

Os servigos de contabilidade sao organizados deforma a permitir o 
acompanhamento da execugao orgamentaria, o conhecimento da 
composigao patrimonial, a determinagao dos custos dos servigos 
industriais, o levantamento dos balangos gerais, a analise e a interpretagao 
dos resultados economicos e financeiros. (SLOMSKI , 2001, p. 27). 

Com isto procura-se evidenciar os fatos ligados a administrac;ao orc;amentaria, 

financeira e patrimonial, demonstrando os recursos orc;amentarios vigentes no 

programa do Governo e das despesas empenhadas as contas desses recursos e 

das respectivas disponibilidades orc;amentaria. Visualizando, tambem, a situac;ao 

lfquida patrimonial, resultante ou nao da execuc;ao do orc;amento, e do controle de 

todo e qualquer fundo confiado a outra entidade. 

Para a contabilizac;ao das receitas e despesas, exigidas tanto pel a Lei n. o 

4.320/64 e pela Lei n.0 101/00 sao necessarias a adoc;ao de alguns regimes de 

escriturac;ao contabil. Tres sao os regimes utilizados pela contabilidade: regime de 

caixa, regime de competencia e regime misto. 

Destaca-se que o Exercicio Financeiro correspondera a urn ano civil, 

conforme dispoe o art. 34 da Lei n.0 4.320/64 "0 exercicio financeiro coincidira com o 

ano civil". Este artigo obedece ao emanado constitucional que estabelece em seu 
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art. 165, § 9°, inciso I da Constituic;ao Federal de 1988 " ... dispor sobre o exercicio 

financeiro, a vigencia, os prazos, a elaborac;ao e a organizac;ao do plano plurianual, 

da lei de diretrizes orc;amentarias e da lei orc;amentaria anual". 

0 regime de caixa considera como receita e despesa do exercicio tudo o que 

se receber ou se pagar durante o ano financeiro, mesmo que se trate de receitas e 

despesas de exercicios anteriores, segundo KOHAMA: 

... a receita e reconhecida no periodo em que e arrecadadas e a despesa 
paga nesse mesmo periodo. Portanto, regime de caixa e o que 
compreende, exclusivamente, todo os recebimentos e pagamentos 
efetuados no exercicio, mesmo aqueles relativos a periodo contabeis 
anteriores. (KOHAMA, 1998 p. 58) 

Pelo regime de competencia, as receitas lanc;adas e nao arrecadadas e as 

despesas empenhadas e nao pagas serao apropriadas para o exercicio seguinte 

como se de fato houvessem sido realizadas, em consonancia com o Principia 

Fundamental da Competencia, conforme nos ensina PISCITELLI: 

0 principia da competencia e pacifica e universalmente adotado pela 
Contabilidade. No Brasil, foi expressamente incorporada a legislagao 
contabil, tanto pela manifestagao normativa da entidade da respectiva 
categoria contabil, como pelo Direito Comercial. (PISCITELLI , 1997 p. 35). 

A Resoluc;ao do Conselho Federal de Contabilidade n.0 750/93 dispoe sobre 

os Principios Fundamentais da Contabilidade, tendo em vista o contido no paragrafo 

supramencionado, destaca-se o Principia da Competencia corroborado no art. 9: 

As receitas e as despesas devem ser incluidas na apuragao do resultado 
do periodo em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se 
correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento. 

0 regime misto, que e o adotado no Brasil, envolve os dois regimes 

supramencionados. As receitas sao tratadas pelo regime de caixa, isto e, a receita 

lanc;ada e nao arrecadada nao e apropriada, mas inscrita em divida ativa, 
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constituindo-se receitas apenas no periodo em que efetivamente for recebida. As 

despesas sao contabilizadas pelo regime de competencia, isto e, as despesas 

empenhadas e nao pagas ate o exercicio findo sao consideradas como despesas do 

exercicio e classificadas na conta financeira de restos a pagar. 

Este regime de contabilizac;ao esta legalmente amparado pela Lei n.0 

4.320/64 em seu artigo 35 e incisos: 

Pertencem ao exercicio financeiro: 
I - as receitas nele arrecadadas; e 
II -as despesas nele legalmente empenhadas. 

Com este artigo a Lei n.0 4.320 s6 se fez confirmar o regime misto para a 

gestao financeira adotado no Brasil, segundo MACHADO e REIS: 

>- de caixa para as receitas efetivamente arrecadadas. Sucede, porem, 
que as receitas lan<;adas, embora nao arrecadadas, pertencem ao 
exercicio, figurando, quando nao recebidas, como divida ativa; 

>- de exercicio ou de competencia para os empenhos legalmente feitos, 
liquidados, pagos e nao pagos, que constituem, portanto, a totalidade 
da execu<;ao or<;amentaria, no exercicio financeiro a que se referem. 

Consideramos legalmente empenhadas as despesas que: 
>- sao ordenadas por agente legalmente empenhadas investido na 

autoridade de empenhar, inclusive por delega<;ao de competencia; 
>- tenham sido previamente empenhadas; 
~ tenham sido previamente autorizadas no or<;amento ou em creditos 

adicionais e extraordinarios; 
~ obedeceram ao processo de licita<;ao ou tenham sido dispensadas 

desta obriga<;ao. (MACHADO e REIS, 2002/2003, p. 91 ). 

Este regime de contabilizac;ao visa atender ao Principia Fundamental da 

Competencia, considerando as receitas quando efetivamente realizadas e as 

despesas quando efetuados os empenhos, ou seja, a obrigac;ao de pagamento a 

terceiros. 

Com respeito ao conceito contabil do registro da receita e da despesa, 

destaca-se o contido no Manual de Procedimentos das Receitas Publicas pela 

CETIL: 
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A contabilidade mantem o processo de registro apto para sustentar o 
dispositive legal do regime on;amentaria da receita, de forma que atenda 
todas as demandas de informactoes da execuctao orctamentaria sob a 6tica 
de caixa. No entanto, a contabilidade, sem deixar de observar a Lei n.0 

4.320/64, deve observar os Princfpios Fundamentais de Contabilidade de 
Competencia, Prudencia e Oportunidade, alem dos demais princfpios. A 
Harmonia entre os princfpios contabeis e orctamentarios e a prova da 
eficiencia da administractao publica. (CETIL, 2004, p. 23). 

Conforme exposto observa-se que o enfoque patrimonial deve ser aplicado na 

administrac;ao publica em consonancia com o que dispoe a Lei n.0 4.320/64 e aos 

Principios Fundamentais de Contabilidade, para suspensao do conceito de 

patrimonio liquido sem deixar de aplicar o enforque orc;amentario e financeiro. 
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2.3. FUNDAMENTOS DO OR<;AMENTO 

No presente sub-item serao explanados sobre os Fundamentos do 

Orc;amentos, os Principios Orc;amentarios de maior representatividade, 

especialmente os consubstanciados na legislac;ao brasileira. 

A ac;ao planejada do Estado, tanto na manutenc;ao de suas atividades, quanto 

na execuc;ao de seus projetos, se materializa atraves do orc;amento publico, sendo 

este o instrumento de que dispoe o Poder Publico (em qualquer de suas esferas) 

para expressar, em determinado periodo de tempo, o seu programa de atuac;ao, 

discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bern como os 

dispendios a serem efetuados. Conforme elucida o Decreto-Lei n.0 200/67 em seu 

art. 16 e o seu paragrafo unico: 

Art. 16. Em cada ano, sera elaborado um orc;amento-programa que 
pormenorizara a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercfcio 
seguinte e que servira de roteiro a execuc;ao coordenada do programa 
anual. 
Paragrafo umco. Na elaborac;ao do orc;amento-programa serao 
considerados, alem dos recursos consignados no Orc;amento da Uniao, os 
recursos extra-orc;amentarios vinculados a execuc;ao do programa do 
Governo. 

Em contrapartida de acordo com o Decreto-Lei n.0 200/67 em seu art. 18 

" ... toda atividade devera ajustar-se a programac;ao governamental e ao orc;amento-

programa ... ". Assim, se por urn lado o planejamento se traduz num programa 

plurianual, o orc;amento-programa e o detalhamento de cada uma das suas etapas. 

A tecnica do orc;amento-programa e definida por GIACOMONI como: 

A necessidade de que os objetivos governamentais sejam claramente 
definidos e a primeira condic;ao para a adoc;ao do Orc;amento-programa. 
Alguem preciosista pode argumentar que a selec;ao de objetivos e parte 
integrante da func;ao de planejamento. E verdade, mas tambem e verdade 
que o Orc;amento-programa se caracteriza Por ser elo de ligac;ao entre a 
func;ao planificadora e as func;oes administrativas de gerencia, avaliac;ao, 
controle etc. 0 interesse do Orc;amento-programa nos objetivos e 
facilmente justificavel: sem a adequada definic;ao dos mesmos nao ha 
Orc;amento-programa. (GIACOMONI, 1998, p. 152) 
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Entende-se por or<;amento-programa aquele que discrimina as despesas 

segundo a sua natureza, dando enfase aos fins (e nao aos meios), de modo a 

demonstrar em que e para que o Governo gastara, e tambem quem sera 

responsavel pela execu9ao de seus programas. As grandes areas de atua9ao sao 

classificadas como fun96es, desdobradas em programas, subprogramas, atividades 

e projetos, subatividades e subprojetos, tudo de acordo com a classifica9ao 

funcional-programatica estabelecida na legisla9ao pertinente. 

2.3.1. Principios Or9amentarios 

Na elabora9ao or9amentaria deve-se dar enfase aos principios or9amentarios 

que sao premissas, linhas norteadoras de a9ao a serem observadas na elabora9ao 

da proposta, o que nao exclui modifica96es e a evolu9ao desses principios ao Iongo 

do tempo. 0 or9amento publico representa uma tentativa de restringir, de disciplinar 

o grau de arbitrio do soberano, de estabelecer algum tipo de controle legislative 

sabre a a9ao dos dirigentes, em face de suas prerrogativas de cobrarem tributos da 

popula9ao. 

Os principios or9amentarios de maior representatividade, integrados na 

legisla9a0 brasileira, sao 

a) Principia da Unidade 

Entende-se por principia da unidade a existencia de somente urn or9amento, 

para a aprecia9ao das despesas e receitas do estado, SILVA (2002, p.46) nos 

ensina que " ... todas as receitas e despesas devem estar contidas numa s6 lei 

or9amentaria. Os or9amentos devem, por conseguinte estar integrados num s6 ato 
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politico do Poder legislative, sempre com o objetivo maior de satisfazer as 

necessidades coletivas." 

0 principia da unidade envolve dois aspectos importantes, o da unidade de 

formal do documento orc;amentario e o de unidade de caixa, o formal sendo o 

proprio orc;amento, este sendo unico, e o de caixa e explanado por SILVA 

Esse principia esta relacionado estritamente com a pratica da 
movimentagao financeira do Tesouro consubstanciado no chamado 
principia de unidade de caixa e significa que nao deve haver recursos 
separados e independentes, pais todos os recursos devem fluir para uma 
caixa (mica e, portanto, as organizagoes publicas devem manter sob um s6 
comando as disponibilidades. (SILVA, 2002, p. 46) 

A adoc;ao deste principia facilita a analise e aprovac;ao por parte do Poder 

legislative, devido ao orc;amento apresentar-se em urn documento unico, 

contribuindo para compreensao do executivo e tambem para consultar por parte de 

quem quer que seja, SILVA (2002, p.46) destaca que" ... e facil concluir, pois, que o 

principia da unidade facilita o cumprimento da fiscalizac;ao orc;amentaria e financeira 

por parte do Poder Legislative". 

b) Principia da Universalidade 

Por esse principia o orc;amento deve canter todas as receitas e todas as 

despesas referente aos Poderes, 6rgaos e fundos, tanto da administrac;ao direta 

quanta da indireta, onde cada unidade governamental deve possui apenas urn 

orc;amento. Este principia esta claramente incorporado na Lei n.0 4.320/64, nos 

seguintes dispositivos: 

Art. 2° A Lei do Orgamento contera a discriminagao da receita e despesa, 
de forma a evidenciar a polltica economica-financeira e o programa de 
trabalho do governo, obedecidos os principios de unidade, universalidade e 
anualidade. 
Art. 3° A Lei de Orgamento compreendera todas as receitas, inclusive as de 
operagoes de credito autorizadas em lei. 
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Art. 4° A Lei de Orgamento compreendera todas as despesas pr6prias dos 
6rgaos do governo e da administragao centralizada ou que par intermedio 
deles se devam realizar, observado o disposto no art. 2°. 

Observa-se que a principal razao de observancia ao princfpio da universildade 

e comentada por GIACOMONI (1998 p.68) " ... e considerada indispensavel para o 

controle parlamentar sobre as finangas publicas", este princfpio da ao Legislativo as 

seguintes possibilidades, conforme define GIACOMONI: 

a) conhecer a priori todas as receitas e despesas do governo e dar previa 
autoridade para a respectiva arrecadagao e realizagao; 

b) impedir ao Executive a realizagao de qualquer opera gao de receita e 
despesa sem previa autorizagao parlamentar; 

c) conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo governo, 
a fim de autorizar a cobranga dos tributos estritamente necessarios 
para atende-las. (GIACOMONI, 1998, p. 68) 

Conforme exposto a principal razao de se seguir este princfpio e dar ao Poder 

Legislativos condigoes de aprovar os programas, as receitas e as despesas do setor 

publico em sua totalidade, portanto impedindo que o Poder Executivo cobre receitas 

ou realize despesas sem previa autorizagao do legislativo, observando o que 

determina a Constituigao Federal de 1988. 

c) Princfpio do Orgamento Bruto 

Esse princfpio e sinteticamente definido por GIACOMONI "Todas as parcelas 

da receita e da despesa devem aparecer no orgamento em seus valores brutos, sem 

qualquer tipo de dedugao". Esta regra esta vinculada ao princfpio da universalidade 

conforme Sant'Anna e Silva, citado por GIACOMONI: 

Estas duas regras, regra do orgamento bruto e regra da universalidade, sao 
consideradas, a justa titulo, como a condigao essencial do controle 
financeiro pelas Assembleias. No momenta em que o Parlamento e 
chamado a votar impastos e a fixar as despesas que sao o seu fundamento 
e a sua medida, e necessaria que o orgamento lhe apresente a lista de 
todas as despesas e de todas as receitas. Nao ha razao alguma para 
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subtrair uma despesa qualquer ao controle do Parlamento. (GIACOMONI, 
1998, p. 72) 

Destaca-se que o orc;amento deve compreender as receitas e despesas, nao 

sendo admitido nenhum tipo de deduc;ao, conforme preceitua a Lei n.0 4.320/64 em 

seu art. 6 "Todas as receitas e despesas constarao da Lei de Orc;amento pelos seus 

totais, vedadas quaisquer deduc;oes". 

d) Principia da Anualidade 

A anualidade do orc;amento compreende urn determinado periodo de tempo, 

geralmente urn ana, de acordo com SILVA existem preceitos com diferentes 

posic;oes entre as receitas e despesa, sendo: 

Em materia de despesa, a regra e de aplicagao direta, ja que as 
autorizagoes para gastar sao votadas pelo Poder Legislativo para o periodo 
de urn ano. 
Contudo, no que se refere as receitas, o principia nao tern urn sentido 
direto e concreto, uma vez que o calculo dos provaveis ingressos constitui 
mera previsao dirigida a procura do equilibria orgamentario, pois as 
receitas dependem de leis impositivas especiais de vigencia permanents e 
sempre votadas anteriormente a Lei do Orgamento. (SILVA, 2002, p. 45) 

Destaca-se que a Constituic;ao de 1988 configura sabre a regra da anualidade 

em seu art. 165, §5°, conforme segue: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerao: 
I - o plano plurianual; 
II- as diretrizes orgamentarias; 
Ill - os orgamentos anuais. 
§5°. A lei orgamentaria anual compreendera: 
I- o orgamento fiscal referente aos Poderes da Uniao, seus fundos, 6rgaos 
e entidades da administragao direta e indireta, inclusive fundagoes 
instituidas e mantidas pelo Poder Publico; 
II - o orgamento de investimento das empresas em que a Uniao, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
Ill - o orgamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
6rgaos a ela vinculados, da administragao direta ou indireta, bern como os 
fundos e fundagoes instituidos e mantidos pelo Poder Publico. 
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0 presente principia intensifica o controle do or<;amento, segundo SILVA: 

A razao institucional que fundamenta a regra da anualidade consiste em 
que a prerrogativa de controle previa e subseqOente por parte do Poder 
Legislativo deve ser realizada de modo mais freqOente possfvel; nao fosse 
o principia da anualidade, o Congresso ficaria impedido de exercer um 
controle mais eficaz. (SILVA, 2002, p. 46) 

e) Principia da Nao-afetac;ao da Receita 

0 principia de nao-afetac;ao da receita compreende que o orc;amento nao 

deve ser vinculado, portanto, nenhuma parcela da receita pode ser destinada a 

atender determinado gasto, destaca-se a definic;ao de Sant' Anna e Silva citado por 

GIACOMONI (1998, p.75) "Nenhuma parcela da receita geral poden~ ser reservada 

ou compreendida para atender a certos e determinados gastos". 

Este principia tern por observancia o que determina a Constituic;ao Federal de 

1988 em seu art. 167, inciso IV: 

Art. 167. Sao vedados: 
IV - a vincula<fao de receita de impastos a 6rgao, fundo ou despesa, 
ressalvadas a reparti(fao do produto da arrecada(fao dos impastos a que se 
referem os arts. 158 e 159, a destina(fao de recursos para as a<f6es e 
servi(fos publicos de saude, para manuten(fao e desenvolvimento do ensino 
e para realiza(fao de atividades da administra(fao tributaria, como 
determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2°, 212 e 37, XXII, e a 
presta(fao de garantias as opera<f6es de credito por antecipa(fao de receita, 
previstas no art. 165, § 8°, bem como o disposto no § 4° deste artigo; (NR) 
(Reda(fao dada ao inciso pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003, 
DOU 31.12.2003, com efeitos a partir de 45 dias da publica(fao) 

Observa-se que esta regra visa dirimir a vinculac;ao de receitas de impastos 

ou taxas, com determinado tipo de programa, visando atender as despesas 

conforme a necessidade dos recursos. 

f) Principia da Especificac;ao 

Considerando mais uma norma relativa a area orc;amentaria, GIACOMONI 

(1998, p.77) define esse principia como " ... as receitas e as despesas devem 
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aparecer no orc;amento de maneira discriminada, de tal forma que se possa saber, 

pormenorizadamente, a origem dos recursos e sua aplicac;ao". 

0 principia da especificac;ao, trata da discriminac;ao detalhada dos itens do 

orc;amento, contribuindo posteriormente para o acompanhamento e fiscalizac;ao do 

parlamento, de acordo com SILVA: 

Como meio de controle previa das receitas e despesas do Estado, e natural 
que o orgamento apresente dais grandes itens bern divididos e 
discriminados. A regra da especificagao vincula-se, portanto, com a 
classificagao das receitas e despesas, sendo que as primeiras obedecem a 
criterios estabelecidos no C6digo Tributario e as segundas, a criterios 
economicos, financeiros e institucionais. (SILVA, 2002, p. 53) 

Urn orc;amento amplamente especificado, fornecera condic;oes ideais de 

programac;ao e acompanhamento, contribuindo tambem sobre os aspectos no 

contexto administrativo, economico e contabil. 

g) Principia da Exclusividade 

0 orc;amento publico tendo em vista o que institui o principia da exclusividade, 

deve apenas tratar de assuntos de materia orc;amentaria, nao deve conter materia 

estranha, SILVA destaca que: 

0 principia da exclusividade e o que decorre do aspecto juridico do 
orgamento, ou seja, como ato-condigao, significando que a lei de meios 
nao podera canter dispositive estranho a fixagao das despesas e previsao 
das receitas, ressalvada a autorizagao para abertura de creditos 
suplementares e contratagao de operagoes de credito, ainda que por 
antecipagao da receita, bern como a autorizagao para destinagao do 
superavit ou cobertura do deficit. (SILVA, 2002, p. 52) 

Observa-se que SILVA destaca o contido no art. 7 da Lei n.0 4.320/64, 

conforme segue: 

Art. 7°. A Lei de Orgamento podera canter autorizagao ao Executive para: 
1 - abrir creditos suplementares ate determinada importancia obedecidas as 
disposigoes do artigo 43; 
II - realizar em qualquer mes do exercicio financeiro operagoes de credito 
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por antecipa<_;;ao da receita, para atender a insuficiencia de caixa. 
§ 1°. Em casos de deficit, a Lei de Or<_;;amento indicara as fontes de 
recursos que o Poder Executive fica autorizado a utilizar para atender a sua 
cobertura. 

Este artigo ressalta a possibilidade da Lei on;amentaria autorizar a abertura 

de cn§ditos suplementares, bern como de creditos para atender o caixa, visando 

atender a exclusividade da materia orc;amentaria. 

h) Princfpio do Equilfbrio 

Por este principia entende-se que o orc;amento deve manter o equilibria, entre 

as despesas e as receitas previstas para cada exercicio financeiro. 

A existencia de varios debates entre autores e doutrinadores frente ao 

conceito de equilibria orc;amentario, devido a sua complexidade de aplicac;ao, SILVA 

(2002, p.52) destaca que " ... podemos afirmar que o principia do equilibria tern 

conotac;ao meramente financeira e deve ser observado necessariamente a Iongo 

prazo". 

Destaca-se a seguir urn comentario citado por SILVA, de uma publicac;ao do 

lnstituto Brasileiro de Administrac;ao Municipal (IBAM): 

Deve-se entender equilfbrio das contas publicas nao como a igualdade 
aritmetica entre a receita estimada e a despesa fixada para urn exerclcio, 
embora isto acabe se verificando na proposta or<_;;amentaria, mais sim como 
a necessidade de a organiza<_;;ao estatal planejar e executar o 
financiamento de suas a<_;;oes com base, em principia, nos recursos 
financeiros disponfveis. lsto significa dizer que cabera a Administra<_;;ao 
gastar somente em fun<_;;ao da arrecada<_;;ao do dinheiro sobre o qual nao 
haja a reinvidica<_;;ao de terceiros, ou seja, que nao constitua obriga<_;;ao de 
pagamento. (SILVA, 2002, p. 50) 

i) Principia da Clareza 

0 orc;amento deve ser expresso de forma clara, ordenada e completa, 

podendo ser compreendido por qualquer individuo, conforme destaca GIACOMONI 
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(1998, p.81) " ... deve ser apresentado de forma em linguagem clara e compreensivel 

a todas aquelas pessoas que, por forc;a de oficio ou por interesse, precisam 

manipula-lo". 

j) Principia da Publicidade 

0 principia da publicidade envolve a publicac;ao de todo o conteudo 

orc;amentario em veiculos oficiais de comunicac;ao, para conhecimento publico e 

para a eficacia de sua validade, conforme define GIACOMONI (1998, p.81) " ... por 

sua importancia e significac;ao e pelo interesse que desperta, o orc;amento publico 

deve merecer ampla publicidade. Formalmente, o principia e cumprido, pois, como 

as demais leis, e publicado nos diarios oficiais". 

k) Principia da Exatidao 

Por parte relativa ao principia da exatidao, o mesmo toea questoes 

orc;amentarias sob o aspecto tecnico e etico, conforme esclarece GIACOMONI 

(1998, p.81) "Desde os primeiros diagn6sticos e levantamentos com vistas na 

elaborac;ao da proposta orc;amentaria, deve existir grande preocupac;ao com a 

realidade e com a efetiva capacidade do setor publico de nela intervir de forma 

positiva atraves do orc;amento". 
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2.4. RECEITAS E DESPESAS 

Neste sub-item serao abordados os conceitos de receitas e despesas 

publicas, seus tipos e fases para sua execU<;ao. No contexto da despesa publica, 

sera focado a Licitac;ao consubstanciada na Lei n.0 8.666/93. 

2.4.1. Receita Publica 

a) Conceito, Regulamentac;ao e Contabilizac;ao 

Este t6pico trata da receita das entidades de direito publico compreendendo o 

que determina a Lei n.0 4.320/64 em seu art. 9: 

Tributo e a receita derivada institufda pelas entidades de direito publico, 
compreendendo os impastos, as taxas e contribuigoes nos termos da 
Constituigao e das leis vigentes em materia financeira, destinando-se o seu 
produto ao custeio de atividades gerais ou especfficas exercidas por essas 
entidades. 

Observa-se que a Lei n.0 4.320/64 nao conceitua o que vern a ser Receita, 

desta forma destaca-se as seguintes definic;oes de receita nos seguintes grupos 

evidenciados por MACHADO e REIS: 

a) em sentido /ato, como urn conjunto de entradas financeiras no 
Patrimonio, oriundas de fontes diversificadas, conquanto possam existir 
reinvidicagao de terceiros sabre alguns desses valores; 

b) em sentido restrito, como urn con junto de recursos financeiros obtidos 
de fontes pr6prias e permanentes, que integram o Patrimonio na 
qualidade de elemento novo, que produzem-lhe acrescimos 
financeiros, sem contudo gerar obrigagoes, reservas ou reivindicagoes 
de terceiros. Essas receitas resultam de Leis, contratos, convenios, de 
tributos de langamento diretos e outros. (MACHADO e REIS, 
2002/2003, p. 29) 

Desta forma evidencia-se que a Receita Publica vern a ser o recolhimento de 

ingressos ou entradas, para os cofres publicos, em qualquer esfera governamental, 

tendo como finalidade atender as despesas publicas. 

A Lei n.0 4.320/64 regulamenta os ingressos de disponibilidade de todos os 
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entes da federa<;ao classificando-os em dais grupos: or<;amentarios e extra-

or<;amentarios, definidos no Manual de Procedimentos de Receita Publica-CETIL 

como: 

Os ingresses orgamentarios sao aqueles pertencentes ao ente publico 
arrecadados exclusivamente para aplicagao em programas e agoes 
governamentais. Estes ingresses sao denominados Receita Publica. 
Os ingresso extra-orgamentarios sao aqueles pertencentes a terceiros 
arrecadados pelo ente publico exclusivamente para fazer face as 
exigencias contratuais pactuadas para posterior devolugao. Estes 
ingresses sao denominados recursos de terceiros. (CETIL, 2004, p. 14) 

Os registros contabeis das Receitas Publicas envolvem os conceitos 

contabeis e or<;amentarios, tendo em vista o seu reflexo na varia<;ao da situa<;ao 

patrimonial liquido dos entes publicos, de acordo com estes efeitos as receitas sao 

discriminadas em efetiva e nao efetiva, segundo o Manual de Procedimentos das 

Receitas Publicas-CETIL: 

A Receita Publica Efetiva e aquela em que os ingresso de disponibilidade 
de recursos nao foram precedidos de registro de reconhecimento do direito 
e nao constituem obrigagoes correspondentes par isto alteram a situagao 
liquida patrimonial. 
A Receita Publica Nao-Efetiva e aquela em que os ingresso de 
disponibilidade de recursos foram precedidos de registro de 
reconhecimento do direito e par isto nao alteram a situagao liquida 
patrimonial. (redagao alterada conforme retificagao do Diario Oficial da 
Uniao- 17.05.2004) (CETIL, 2004, p. 14) 

Desse modo, ap6s a devida constata<;ao da Receita em efetiva ou nao 

efetiva, e a aplica<;ao dos Principios Fundamentais da Contabilidade para o 

reconhecimento de direitos antes da efetiva<;ao do correspondents ingresso de 

disponibilidades, para o devido reconhecimento da Receita Publica. 

Posteriormente aplica-se o regime or<;amentario de caixa conforme exposto 

no sub-item 2.2.2 Contabilidade Publica e Regimes aplicados do presente trabalho, 

o qual resultam em registro contabil do ingresso de recursos, provenientes de 

receitas anteriormente reconhecidas ou reconhecidas no momenta do recebimento. 
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b) Classificagao Economica da Receita Publica 

A classificagao economica da receita orgamentaria e aquela que, 

devidamente discriminada, na forma do Anexo n.0 3 da Lei n.0 4.320/64, integra o 

orgamento publico. Sao os tributos, as rendas, as transferencias, as alienagoes os 

retornos de emprestimos e as operagoes de creditos por prazos superiores ha doze 

meses. As arrecadagoes das receitas deste grupo dependem de autorizagao 

legislativa que e a propria Lei Orgamentaria. Realizam-se estas receitas pela 

execugao do orgamento. 

As receitas orgamentarias classificam-se por categorias economicas que 

podem ser receitas correntes e receitas de capital. 

b.1) Receitas Correntes 

0 art. 11 § 1° da Lei n.0 4.320/64 dispoe sabre as receitas correntes sendo: 

Sao Receitas Correntes as receitas tributarias de contribuict6es, 
patrimonial, agropecuaria, industrial, de servictos e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de 
direito publico ou privado, quando destinadas a atender despesas 
classificaveis em Despesas Correntes. 

Com respeito as receitas correntes evidencia-se que sao todos os ingressos 

de recursos financeiros oriundos das atividades operacionais, para a devida 

aplicagao em despesas correntes, visando atingir os objetivos e metas dos 

programas de governo. 

De acordo com a Lei n.0 4.320/64, as receitas correntes subdividem-se nas 

seguintes categorias economica, conforme disposto em seu § 4°: 

A classificactao da receita obedecera ao seguinte esquema: 
Receita Tributaria 

lmpostos 
Taxas 

Contribuictao de Melhoria 



Receita de Contribuic;oes 
Receita Patrimonial 
Receita Agropecuaria 
Receita Industrial 
Receita de Servic;os 
Transferencias Correntes 
Outras Receitas Correntes. 
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Com relac;ao a classificac;ao da receita supramencionada, segue a definic;ao 

de suas caracteristicas essenciais, sendo: 

b.1.1) Receita Tributaria 

A receita tributaria e definida pelo Manual de Procedimentos das Receitas 

Publicas-CETIL como: 

Sao os ingressos provenientes da arrecadac;ao de impastos, taxas e 
contribuic;oes de melhoria. Dessa forma, e uma receita privativa das 
entidades investidas do poder de tributar; Uniao, Estados, Distrito Federal e 
os Municfpios. (CETIL, 2004, p. 16) 

Segundo MACHADO e REIS (2002/2003, p.37) a receita tributaria " ... no 

ambito de cada esfera governamental, e aquela oriunda da sua competencia de 

tributar, conforme o dispositivo da Constituic;ao". 

Desta forma observa-se que a receita tributaria consiste na cobranc;a de 

tributos pagos pelos cidadaos em razao de suas atividades, suas rendas, suas 

propriedades e dos beneficios diretos e imediatos recebidos do Estado. Dentre estas 

receitas pode-se destacar os tributos consubstanciados no C6digo Tributario 

Nacional, contido no seu art. 3 como "toda prestac;ao pecuniaria compuls6ria, em 

moeda ou cujo valor se possa exprimir, que nao constitua sanc;ao de ato ilicito, 

instituida em lei e cobrada mediante atividade plenamente vincula" e define suas 

especies da seguinte forma: 
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lmposto - conforme art. 16, imposto e o tributo cuja obrigagao tern por fato 
gerador uma situagao independente de qualquer atividade estatal 
especifica, relativa ao contribuinte. 
Taxa - de acordo com o art. 77, as taxas cobradas pela Uniao, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municipios, no ambito de suas 
respectivas atribuigoes, tern como fato gerador o exercicio especifico e 
divisive!, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposigao. 
Contribuigao de Melhoria - segundo o art. 81, a contribuigao de melhoria 
cobrada pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municipios, no ambito de suas respectivas atribuigoes, e instituida para 
fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valorizagao 
imobiliaria, tendo como limite total a despesa realizada e como limite 
individual o acrescimo de valor da obra resultar para cada im6vel 
beneficiado. 

b.1.2) Receita de Contribuic;oes 

A receita de contribuic;oes e definida pelo Manual de Procedimentos das 

Receitas Publicas-CETIL como: 

E o ingresso proveniente de contribuigoes soc1a1s, de intervengao no 
dominio economico e de interesse das categorias profissionais ou 
economicas, como instrumento de intervengao nas respectivas areas. 
Apesar da controversia doutrinaria sobre o tema, suas especies podem ser 
definidas da seguinte forma: 
Contribuigoes sociais - destinadas ao custeio da seguridade social, 
compreendendo a previdencia social, a saude e a assistencia social; 
Contribuigoes de lntervengao no dominio Economico - deriva da 
contraprestagao a atuagao estatal exercida em favor de determinado grupo 
ou coletividade. 
Contribuigoes de Interesse das categorias profissionais ou economicas -
destinadas ao fornecimento de recursos aos 6rgaos representativos de 
categorias profissionais legalmente regulamentadas ou a 6rgaos de defesa 
de interesse dos empregadores ou empregados. (CETIL, 2004, p. 17) 

De acordo com o exposto observa-se que as receitas de contribuic;oes sao 

aquelas resultantes de contribuic;oes sociais e das contribuic;oes economicas. 

b.1.3) Receita Patrimonial 

A receita Patrimonial e definida pelo Manual de Procedimentos das Receitas 

Publicas-CETI L (2004, p.16) como "E o ingresso proveniente de rendimentos sabre 

investimentos do ativo permanente, de aplicac;oes de disponibilidades em opc;oes de 

mercado e outros rendimentos oriundos de ativos permanentes". 
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De acordo com MACHADO e REIS (2002/2003, p.37) receita patrimonial 

"refere-se ao financeiro da fruic;ao do patrimonio, seja decorrente de bens mobiliarios 

ou imobiliarios, seja advinda de participac;ao societaria, seja oriunda de superavits 

apurados nas operac;oes de alienac;oes de bens patrimoniais". 

Com relac;ao a receita patrimonial conforme exposto pode-se verificar que tal 

recurso e proveniente da explorac;ao dos seus bens patrimoniais, sendo mobiliarios 

ou imobiliarios, bern como de rendas obtidas na aplicac;ao de fundos em inversoes 

financeiras, ou de produto da renda de bens de propriedade do Estado. 

b.1.4) Receita Agropecuaria 

A receita agropecuaria e conceituada no Manual de Procedimentos das 

Receitas Publicas-CETIL como: 

E o ingresso proveniente de atividade ou da exploragao agropecuaria de 
origem vegetal ou animal. lncluem-se nesta classificagao as receitas 
advindas da agricultura (cultivo do solo), da pecuaria (criagao, recriagao ou 
engorda de gado e de animais de pequeno porte) e das atividades de 
beneficiamento ou transformagao de produtos agropecuarios em 
instalagoes existentes nos proprio estabelecimentos. (CETIL, 2004, p. 17) 

De acordo com MACHADO e REIS (2002/2003, p.37) a receita agropecuaria 

"e a resultante das atividades ou explorac;oes agropecuarias, envolvendo as 

produc;oes vegetal e animal e seus derivados, bern como atividades de 

beneficiamento ou transformac;oes desses produtos, em instalac;oes existentes nos 

pr6prios estabelecimentos". 

Destaca-se que tais recursos oriundos da explorac;ao agropecuaria sao 

classificados em Receita da Produc;ao Vegetal, Receita da Produc;ao Animal e 

Derivados e Outras Receitas Agropecuarias. 
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b.1.5) Receita Industrial 

A receita industrial e a receita oriunda de exploragao direta, por parte do 

Estado de atividades industriais, segundo MACHADO e REIS (2002/2003, p. 37) " ... e 

a proveniente de atividades industriais, definidas como tais pela Fundagao IBGE e 

exploradas diretamente pelo Municipio ou outra entidade Governamental". Alguns 

exemplos de receita industrial sao as derivadas da atividade industrial de extragao 

mineral, de transformagao, de construgao e outras. 

b.1.6) Receita de Servigos 

As receitas de servigos sao as provenientes da exploragao de atividades 

comerciais, segundo MACHADO e REIS (2002/2003, p.37) " ... e a derivada de 

prestagao de servigos de comercio, transportes, comunicagoes, servigos 

hospitalares etc". 

De acordo com o Manual de Procedimentos das Receitas Publicas-CETIL 

(2004, p.18) sao exemplos de receitas de servigos as " ... portuarios, armazenagem, 

de inspegao e fiscalizagao, judiciario, processamento de dados, vendas de 

mercadorias e produtos inerentes a atividade da entidade e outros servigos". 

b.1.7) Transferencia Corrente 

Sao as receitas de transferencia, conforme descreve MACHADO e REIS: 

Sao as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas 
de Direito publico ou privado, quando destinadas a atender a despesas de 
manuten<;ao e funcionamento, conforme condi<;oes estabelecidas pela 
entidade repassadora, ou pela propria administra<;ao da entidade, de 
acordo com suas necessidades. Estas receitas, pelo disposto neste 
paragrafo, destinam-se a atender a despesas classificaveis em Despesas 
Corrente. (MACHADO e REIS, 2002/2003, p. 37) 
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As Transfen3ncias correntes sao recursos financeiros recebidos de outras 

entidades de direito publico ou privado, destinados ao atendimento de despesas 

correntes. 

b.1.8) Outras Receitas Correntes 

De acordo com o Manual de Procedimentos das Receitas Publicas-CETIL 

(2004, p.18) sao classificadas como outras receitas correntes " ... os ingressos 

provenientes de outras origens nao classificaveis nas subcategorias economicas 

anteriores. (redagao alterada conforme retificagao publicada no Diario Oficial da 

Uniao- 29.06.2004)". 

Sao classificadas como outras receitas correntes as oriundas de multas, juros 

de mora, cobranga da divida ativa, indenizagoes, restituigoes e outras receitas sem 

classificagao especifica. 

b.2) Receitas de Capital 

0 art. 11 § 2° da Lei n.0 4.320/64 dispoe sabre as receitas de capital sendo: 

Sao Receitas de Capital as provenientes da realizagao de recursos 
financeiros oriundos de constituigao de dividas; da conversao em especie, 
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
publico ou privado destinados a atender despesas classificaveis em 
Despesas de Capital e, ainda o superavit do Orgamento Corrente . 

De acordo com a Lei n.0 4.320/64, as receitas de capital subdividem-se nas 

seguintes categorias economica, conforme disposto em seu § 4°: 

A classificagao da receita obedecera ao seguinte esquema: 
RECEITA DE CAPITAL 
Operagoes de Creditos 
Alienagao de Bens 
Amortizagao de Emprestimos 
Transferencias de Capital 
Outras Receitas de Capital. 
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b.2.1) Operagoes de Creditos 

De acordo com o Manual de Procedimentos das Receitas Publicas-CETIL 

(2004, p.18) sao classificadas como operagoes de creditos " ... ingresso provenientes 

da colocagao de titulos publicos ou da contratagao de emprestimos e financiamentos 

obtidos juntos a entidades estatais ou privadas", destacam-se que as mesmas sao 

classificadas em internas e externas. 

b.2.2) Alienagao de Bens 

Segundo SILVA (2002, p.112) sao classificadas como receita de capital no 

sub-grupo Alienagao de Bens " ... representa a conversao em especie de bens e 

direitos". Conforme exposto sao as alienagoes de componentes do ativo 

permanentes, sendo m6veis ou im6veis. 

b.2.3) Amortizagao de Emprestimos 

As amortizagoes de emprestimos sao as provenientes da concessao de 

emprestimos, onde se efetua o retorno de valores emprestados, conforme define o 

Manual de Procedimentos das Receitas Publicas-CETIL (2004, p.18) "E o ingresso 

proveniente da amortizagao, ou seja, parcela referente ao recebimento de parcelas 

de emprestimos ou financiamentos concedidos em titulos ou contratos". 

b.2.4) Transferencias de Capital 

REIS: 

Sao as receitas de transferencia de capital, conforme descreve MACHADO e 

Sao as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas 
de Direito publico ou privado, quando destinadas a atender a despesas de 
manutenctao e funcionamento, conforms condictoes estabelecidas pela 
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entidade repassadora, ou pela propria administragao da entidade, de 
acordo com suas necessidades. Por outro lado, os recursos recebidos de 
outras pessoas de Direito publico ou privado como transferencias de 
capital, sao destinados a atender a despesas classificaveis em despesas 
de Capital. (MACHADO e REIS, 2002/2003, p. 37) 

As Transferemcias de capital sao recursos financeiros recebidos de outras 

entidades de direito publico ou privado, destinados ao atendimento de despesas de 

capital. 

b.2.5) Outras Receitas de Capital 

Evidencia-se que outras receitas de capital constituem uma classificac;ao 

generica destinada a receber receitas de capital nao especificadas na lei, de acordo 

com SILVA (2002, p.112) " ... trata-se de classificac;oes que englobara as demais 

receitas de capital nao previstas nos itens anteriores". 

c) Codificac;ao da Receita Publica 

As categorias economicas, par sua vez, desdobram-se em fontes de receitas 

e estas em subfontes de receitas que sao discriminadas em rubricas e subrubricas 

de receitas. Tanto os c6digos, denominados c6digos gerais, como as nomenclaturas 

e o desdobramento constituem padrao legal e sao de usa obrigat6rio pela Uniao, 

Unidades da Federac;ao, Municipios e Autarquias. E facultado, em qualquer nfvel de 

Governo, ampliar os desdobramentos com a adoc;ao de c6digos locais, sempre que 

a Administrac;ao julgar conveniente. 

Estas codificac;oes sao atualizadas e consolidadas anualmente, atraves de 

Resoluc;oes emitidas pela Secretaria de Estado da Fazenda, publicado no final do 

exercicio financeiro, para entrar em vigor no dia 01 de janeiro do exercfcio 
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subsequente, sendo revogas as disposic;oes em contrario. 

As Resoluc;oes sao emitidas estabelecendo sabre as codificac;oes das 

Receitas Publicas e das Despesas Publicas, conforme legislac;ao pertinente, senda o 

Decreta n.0 2.838, de 25 de janeiro de 1997 e com base nas Partarias 

lnterministeriais n.0 325, de 27 de agasta de 2001, e demais normas. 

Estas resoluc;oes emanam sabre a Padranizac;aa e lnterpretac;aa das Titulas 

Orc;amentarios da Receita e da Rubricas Orc;amentarias e Financeiras da Receita, 

classificada segundo a criteria da categoria ecanomica e se desdobra da seguinte 

maneira: 

QUADRO N.0 01-DEMONSTRATIVO DE RUBRICA 0 

Categoria 
Economica 

Fonte ou 
Subcategoria 
Economica 

Subfonte 

Fonte: Resoluc;ao n.0 152, de 19 de dezembro de 2002. 

Rub rica Alinea subalinea 

Segue abaixo urn exemplo de interpretac;aa dos c6digas de Receita canstante 

na Lei Orc;amentaria Anual, canforme segue: 

QUADRO N.0 02-DEMONSTRATIVO DE RUBRICA 0 

Fonte: Resoluc;ao n.0 152, de 19 de dezembro de 2002. 

QUADRO N. 0 03-DEMONSTRATIVO DE INTERPRETA<;AO DA RUBRICA OR<;AMENTARIA E 
FINANCEIRA DA RECEITA 

} } .;,z ;-.;;; {) ~ '-~ j : ; » "\ l / ~ > } ~ ~ !'' ::1:-i :q :"{ ::' z' \/: ~~~~':X : ~ : 1~;~~ 
' " 

;.: X-.- ;.:X~ ':r..::.. ;.:S>i-:= ,;.;.Y.;.' ..... 9S~:'I. z%M 

Categoria Economica Receita Corrente 

Subcategoria Economica Receita Tributaria 

Fonte lmpostos 

Subfonte lmpostos sobre o Patrimonio e a Renda 
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QUADRO N.0 03-DEMONSTRATIVO DE INTERPRETA<;AO DA RUBRICA OR<;AMENTARIA E 
FINANCEIRA DA RECEITA 

Rub rica 
Impasto sabre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza 

Impasto de Renda Retido na Fonte sabre 
Sub-rubrica Rendimentos do Trabalho 

Fonte: Resolu~ao n.0 152, de 19 de dezembro de 2002. 

Como vimos, a Lei n. 0 4.320/64 estatui normas gerais de direito financeiro 

para elabora<fao e controle dos or<famentos e balan<fos da Uniao, dos Estados, dos 

Municipios e do Distrito Federal, a padroniza<f5es das rubricas or<famentarias, auxilia 

no controle or<famento, tendo em vista o que dispoe a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

2.4.2. Estagios da Receita Publica 

Estagio da receita or<famentaria corresponde a cada passo identificado do 

comportamento da receita e facilita o conhecimento e a gestao dos ingressos de 

recursos. 

Conforme dispoe os artigos 51 a 57 da Lei n.0 4.320/64, toda a receita do 

Estado percorre tres estagios: a fixa<fao, a arrecada<fao e o recolhimento aos cofres 

publicos, conforme seguem: 

a) Fixa<fao 

A fixa<fao da arrecada<fao da receita, constante da Lei Or<famentaria Anual -

LOA, conforme consubstanciando no art. 2 e § 1° da Lei n. 0 4.320/64: 

Art. 2°. A Lei de Or~amento conterc3 a discrimina~ao da receita e despesa, 
de forma a evidenciar a politica economico-financeira e o programa de 
trabalho do Governo, obedecidos os principios de unidade, universalidade 
e anualidade. 
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§ 1°. lntegrarao a Lei de Orgamento: 
I - sumario geral da receita por fontes e da despesa por fungoes do 
Governo; 
II - quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias 
economicas na forma do Anexo n° 1; 
Ill- quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislagao; 
IV - quadro das dotagoes por 6rgaos do Governo e da administragao. 

0 estagio fixa9ao compreende duas fases distintas, sendo a organiza9ao das 

estimativas e os lan9amentos dos impastos diretos, taxas e contribui96es individuais, 

depois de votado o or9amento. A primeira fase do estagio da fixa9ao colocada em 

ordem direta seria: proposta or9amentaria, conversao da proposta em or9amento 

publico e lan9amento, conforme define SILVA: 

Indica a expectativa da receita por parte da Fazenda Publica e configura o 
que se pretende arrecadar no exercfcio financeiro com o objetivo de 
custear os servigos publicos programados para o mesmo perfodo 

Para cumpri este estagio a administragao fiscal deve atender as 
seguintes fases: 
• organizagao das estimativas que servirao de base as parcelas 
indicadas na proposta orgamentaria; 
• conversao da proposta em orgamento publico (ato legislativo). (SILVA, 
2002, p. 113) 

A segunda fase consiste no lan9amento, o qual e tratado na Lei n.0 4.320/64, 

em seus arts. 51 e 53, sendo: 

Art. 51. Nenhum tributo sera exigido ou aumentado sem que a lei o 
estabelega, nenhum sera cobrado em cada exercfcio sem previa 
autorizagao orgamentaria, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto 
langado por motivo de guerra. 
Art. 53. 0 langamento da receita e ato da repartigao competente, que 
verifica a procedencia do credito fiscal e a pessoa que lhe e devedora, e 
inscreve o debito desta. 

0 Lan9amento consiste na individualiza9ao e o relacionamento dos 

contribuintes, discriminando a especie, o valor e o vencimento do impasto de cada 

urn. Alem dos impastos diretos ha outras receitas cujo recolhimento depende 

tambem de lan9amento previa. 

Segundo o Manual de Procedimentos das Receitas Publicas (CETIL, 2004, 
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p.21) a segunda fase compreende " ... o assentamento dos debitos futuros dos 

contribuintes de impastos diretos, cotas ou contribuic;oes prefixadas ou decorrentes 

de outras fontes de recursos, efetuados pelos 6rgaos competentes que verificam a 

procedencia do credito a natureza da pessoa do contribuinte quer seja ffsica ou 

juridicae o valor correspondente a respectivas estimativas". 

Destaca-se ainda o art. 142 do C6digo Tributario Nacional, o qual conceitua 

lanc;amento: 

Art. 142. Compete privativamente a autoridade administrativa constituir o 
credito tributario pelo langamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrencia do fato gerador da 
obrigagao correspondents, determinar a materia tributavel, calcular o 
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e sendo caso, 
propor a aplicagao da penalidade cabfvel. 

Ressalta-se ainda que existem tres modalidades de lanc;amento: o direto, os 

indiretos e por declarac;ao, sucintamente as modalidades, sao definidas pelo Prof. 

Joao Luiz de Moraes Barreto citado por MACHADO e REIS sendo: 

1.2.1 - Direto - e o langamento cuja iniciativa compete ao fisco. E o orgao 
fazendario que vai tomar as providencias com vistas ao langamento. Ele 
verifica a ocorrencia do fato gerador, apura o valor do tributo, identifica o 
contribuinte e prepara o documento de langamento, emitindo-o e 
entregando-o, com efeito, ao contribuinte, em seu domicflio fiscal. E o caso, 
por exemplo, do impasto predial e territorial urbano ... 
1.2.2 - Lanc;amento por homologac;ao - tambem chamado de langamento 
indireto ou autolangamento, e o que compete exclusivamente ao proprio 
contribuinte. .. . . .. o proprio contribuinte com base em suas afirmagoes, 
determina a base de calculo do impasto e aplica a alfquota (percentagem) 
correspondents. Como os prazos de pagamentos ja estao fixados nos 
regulamentos, o contribuinte sabe quando deve apresentar esse 
documento ... 
1.2.3 - Lanc;amento por declarac;ao - essa modalidade nao deve ser 
confundida com o autolangamento. No auto- langamento todas as etapas 
sao desempenhadas pelo proprio contribuinte, cabendo ao Fisco apenas 
verificar a exatidao pelo langamento. Ja o langamento por declaragao e 
procedido pelo fisco, embora com declaragoes prestadas pelo contribuinte. 
(MACHADO e REIS, 2002/2003, p. 131) 

Conforme exposto observa-se que o lanc;amento corresponde a legalizac;ao 

da receita pela sua instituic;ao e a respectiva inclusao no orc;amento. 
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b) Arrecadagao 

Segundo o Manual de Procedimentos das Receitas Publicas a arrecadagao 

consiste na: 

... entrega, realizada pelos contribuintes au devedores aos agentes 
arrecadadores au bancos autorizados pelo ente, dos recursos devidos ao 
Tesouro. A arrecadagao ocorre somente uma vez, vindo em seguida o 
recolhimento. Quando urn ente arrecada para outro entre, cumpre-lhe 
apenas, entregar-lhe as recursos pela transferencia dos recursos, nao 
sendo considerado arrecadagao, quando do recebimento pelo ente 
beneficiario. (CETIL, 2004, p. 21) 

Conforme exposto o momento da arrecadagao corresponde aquele em que os 

contribuintes, comparecem perante os agentes arrecadadores, a fim de liquidarem 

suas obrigagoes para com o Estado. Estes agentes sao obrigados a fornecer aos 

contribuintes recibos dos valores recebidos. A quitac;ao dos tributos langados e feita 

no proprio aviso de lanc;amento mediante autenticac;ao mecanica e chancela do 

agente, conforme determina o art. 55 nos §1° e § 2° da Lei n.0 4.320/64: 

Art. 55. Os agentes da arrecadagao devem fornecer recibos das 
importancias que arrecadaram. 
§ 1°. Os recibos devem canter o nome da pessoa que paga a soma 
arrecadada, proveniencia e classificagao, bern como a data e assinatura do 
agente arrecadador. 
§ 2°. Os recibos serao fornecidos em uma (mica via. 

Os contribuintes nao tern acesso direto ao Tesouro Publico, portanto, eles 

devem liquidar suas prestac;oes perante urn 6rgao intermediario denominado agente 

arrecadador, SILVA (2002, p.121) nos ensina que os agentes arrecadadores podem 

ser divididos em dois grupos "agentes publicos (tesouraria, coletorias, delegacias, 

postos ficais e etc.). agentes privados (bancos autorizados, loterias esportivas, rede 

farmacia e etc.)". 

Verifica-se que os agentes publicos envolvem as pr6prias repartigoes do 

Governo com atribuigoes legais para arrecadar as receitas publicas e os agentes 
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privados, que sao os bancos autorizados investidos das mesmas atribuic;oes 

conferidas aos agentes publicos. 

c) Recolhimento 

Depois de realizada a arrecadac;ao o proximo processo do estagio da receita 

envolve o recolhimento, de acordo com PISCITELLI: 

0 recolhimento caracteriza-se pela transferencia do produto da 
arrecadac;ao diretamente ao caixa do Tesouro. S6 atraves do recolhimento, 
em conta especffica, e que se pode dizer que os recursos estarao 
efetivamente disponfveis para utilizac;ao pelos gestores financeiros, de 
acordo com a programac;ao que for estabelecida. (PISCITELLI, 1997, 
p.125) 

0 produto da arrecadac;ao e encaminhado integralmente ao Tesouro Publico, 

em obediencia ao Principia de Unidade de Caixa, de acordo com o que disp6e o art. 

56 da Lei n.0 4.320/64 "0 recolhimento de todas as receitas far-se-a em estrita 

observancia ao principia de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentac;ao 

para criac;ao de caixas especiais". 

Segundo MACHADO e REIS (2002/2003, p.136) o recolhimento de todas as 

receitas " ... das entidades governamentais sujeitas a estas normas sera centralizado 

em um s6 caixa, formando um todo e vedando a utilizac;ao de caixa especial para 

cada especie de receita ... ". 

Destaca-se que essa foi a primeira imagem que projetou o Principia da 

Unidade Tesouraria, de acordo com MACHADO e REIS (2002/2003, p.136) "As 

mudanc;as introduzidas pela Constituic;ao do Brasil, no seu art. 7, indicam que o 

Principia da Unidade de Tesouraria deve ser observado em cada um dos 

Poderes ... ". Evidencia-se desta forma que a gestao dos recursos financeiros e 

ministrada por um Caixa unico. 
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2.4.3. Despesa Publica 

a) Conceito e Regulamentagao 

Este t6pico trata das despesas das entidades de direito publico 

compreendendo o que determina a Lei n.0 .4.320/64 em seu art. 58 "0 empenho de 

despesas e o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 

obrigagao de pagamento pendente ou nao de implemento de condigao". 

Observa-se que a Lei n.0 4.320/64 nao conceitua o que vern a ser Despesa, 

desta forma destaca-se a seguinte definigao de despesa: 

Segundo MACHADO e REIS: 

A despesa e a aplica(fao de recursos mediante a qual qualquer 
organiza(fao, independents da sua natureza jurfdica, procura alcangar os 
seus objetivos e, conseqOentemente, cumprir com a sua missao, nao 
interessando que tenha tempo de existencia definido (tempon3ria) ou 
indefinido. lnteressa que seja importante para o funcionamento da 
organiza(fao. (MACHADO e REIS, 2002/2003, p. 138) 

Verifica-se que o conceito acima, aplica-se tanto no ambito privado como na 

esfera governamental, destaca-se que na administragao governamental o foco e 

diferente, conforme destaca MACHADO e REIS (2002/2003, p.138) " ... ainda que nao 

seja diferente essa premissa, qualquer que seja a despesa, independentemente do 

seu objeto, s6 pod era se realizada quando a lei autoriza-la". 

Desta forma observa-se que constitui despesa publica todo pagamento 

efetuado a qualquer titulo pelos agentes pagadores. Classifica-se a despesa publica 

em dois grupos: despesas orgamentarias e despesas extra-orgamentarias. 

De acordo com SILVA (2002, p.132) despesa orgamentaria " ... e a aplicagao 

de recursos publicos na realizagao dos gastos necessaries a manutengao e 

expansao dos servigos publicos. Trata-se de despesas que integram o orgamento, 

ou seja, derivam da lei orgamentaria ou dos creditos adicionais ... ". 



48 

Conforme exposto, observa-se que a despesa orqamentaria depende de 

autorizaqao legislativa e nao pode efetivar-se sem cn§dito orqamentario 

correspondente. 

Constituem despesas extra-orqamentarias os pagamentos que nao dependem 

de autorizaqao legislativa, aqueles que nao estao vinculados ao orqamento publico; 

nao integram o orqamento. Correspondem a restituiqao ou a entrega de valores 

arrecadados sob o titulo de receita extra-orqamentaria, segundo SILVA: 

Constitui uma saida financeira decorrente da devoluc;ao dos recursos 
recebidos anteriormente a titulo de ingresso extra-orc;amentario. Na 
realidade, e mais bern denominada de dispendio extra-orc;amentario. E 
uma despesa que nao consta da lei do orc;amento e compreende as 
diversas saidas de numerarios decorrentes do levantamento de depositos, 
cauc;oes, pagamentos de Restos a Pagar, resgates de operac;oes de 
credito por antecipac;ao de receita, bern como de quaisquer valores que se 
revistam de caracteristicas de simples transitoriedade, recebidos 
anteriormente e que, na oportunidade, constituiram receitas extra
orc;amentarias. (SILVA, 2002, p. 132) 

b) Classificaqao Economica da Despesa Publica 

As despesas orqamentarias classificam-se por categorias economicas que 

podem ser despesas correntes e despesas de capital, conforme dispoe o art. 12 da 

Lei n.0 4.320/64: 

Art. 12. A Despesa sera classificada nas seguintes categorias economicas: 
DESPESAS CORRENTES 
Despesas de Custeio 
Transferencias Correntes 
DESPESAS DE CAPITAL 
lnvestimentos 
lnversoes Financeiras 
Transferencias de Capital. 

b.1) Despesas Correntes 

As despesas correntes constituem o grupo de despesa, segundo MACHADO 

e REIS (2002/2003, p.55) " ... da Administraqao Publica, para a manutenqao e o 

funcionamento dos serviqos publicos em geral, quer atraves da Administraqao direta, 
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quer atraves da Administrac;ao indireta". 

As despesas correntes dividem-se em despesas de custeio e transferencias 

correntes. 

b.1.1) Despesas de Custeio 

0 art. 12 § 1° da Lei n.0 4.320/64 dispoe sabre despesas de custeio 

"Ciassificam-se como Despesas de Custeio as dotac;oes para manutenc;ao de 

servic;os anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de 

conservac;ao e adaptac;ao de bens im6veis". 

Observa-se que as despesas correntes compreender despesas de 

manutenc;ao e operacionalizac;ao de atividades fim da administrac;ao governamental, 

sao as destinadas a manutenc;ao dos servic;os criados anteriormente a lei do 

orc;amento (pessoal, material de consumo, servic;os de terceiros). lncluem-se entre 

as despesas de custeio os gastos com obras de conservac;ao e de adaptac;ao de 

bens im6veis. 

b.1.2) Transferencias Correntes 

0 art. 12 § 2° da Lei n.0 4.320/64 dispoe sabre as transferencias correntes 

"Ciassificam-se como Transferencias Correntes as dotac;oes para despesas as quais 

nao corresponda contraprestac;ao direta em bens ou servic;os, inclusive para 

contribuic;oes e subvenc;oes destinadas a atender a manutenc;ao de outras entidades 

de direito publico ou privado". 

Conforme exposto, observa-se que as transferencias correntes sao despesas 

orc;amentarias para as quais nao corresponde uma contraprestac;ao direta de bens 
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ou servic;os. Sao as subvenc;oes sociais destinadas a cobrir despesas de custeio de 

instituic;oes publicas ou privadas, de carater assistencial ou cultural, sem finalidade 

lucrativa; sao as subvenc;oes de carater industrial, comercial, agricola ou pastoril. 

b.2) Despesas de Capital 

As despesas de capital envolvem aplicac;oes no patrimonio, de acordo com 

MACHADO e REIS: 

Constituem o grupo de despesas da Administragao Publica, direta ou 
indireta, com intengao de adquirir ou constituir bens de capital que 
contribuirao para a produgao ou geragao de novos bens ou servigos e 
integrarao o patrimonio publico, o qual abrange tambem as ruas, rodovias, 
pragas, parques, jardins etc., considerados e classificados como bens de 
uso comum do povo e que nao sao demonstrados ou evidenciados no 
balango patrimonial, mas sao contabilizados no memento em que sao 
realizadas as operagoes que envolvem esses valores. (MACHADO e REIS, 
2002/2003, p. 56) 

Tendo em vista o paragrafo supra, observa-se que as despesas de capital sao 

aquelas que de alguma forma estao agregando valores ao patrimonio, seja atraves 

de uma obra ou de aquisic;ao de equipamentos. 

b.2.1) lnvestimentos 

As despesas de investimentos estao corroboradas no art. 12 § 4° da Lei n. 

4.320/64, a seguir: 

Classificam-se como investimento as dotagoes para o planejamento e a 
execugao de obras, inclusive as destinadas a aquisigao de im6veis 
considerados necessaries a realizagao destas ultimas, bern como para os 
programas especiais de trabalho, aquisigao de instalagoes, equipamentos e 
material permanente e constituigao ou aumento do capital de empresas 
que nao sejam de carater comercial ou financeiro. 
sao aquelas necessarias ao planejamento e a execugao de obras, a 
aquisigao de instalagoes, equipamentos material permanente, constituigao 
ou aumento do capital de empresas que nao sejam de carater comercial ou 
financeiro. lncluem-se as aquisigoes de im6veis considerados necessaries 
a execugao de obras. 
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Estas despesas de investimentos envolvem investimentos com execugao de 

obras, a aquisigao de instalagoes, equipamentos, materiais permanente, constituigao 

ou aumento do capital de empresas que nao sejam de carater comercial ou 

financeiro. lncluem-se as aquisigoes de im6veis considerados necessarios a 

execugao de obras. 

b.2.2) lnversoes financeiras 

As inversoes financeiras estao consignadas no art. 12 § 5° da 

Lei n. 0 4.320/64, incisos I a Ill: 

Classificam-se como lnversoes Financeiras as dotaqoes destinadas a: 
I - aquisiqao de im6veis, ou bens de capital ja sem utilizaqao; 
II - aquisiqao de titulos representatives do capital de empresas ou 
entidades de qualquer especie, ja constituidas, quando a operaqao nao 
importe aumento de capital; 
Ill - constituiqao ou aumento do capital de entidades ou empresas que 
visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operaqoes bancarias 
ou de seguros. 

As inversoes financeiras envolvem aquisigao de im6veis, de bens de capital ja 

em utilizagao, aquisigao de titulos representativos de capital de entidades de 

qualquer especie, ja constitufdas, quando tal operagao nao importa aumento de 

capital; constituigao ou aumento de capital de entidades que visem a objetivos 

comerciais ou financeiros, inclusive operagoes bancarias ou de seguros. 

b.2.3) Transferemcias de Capital 

0 art. 12 § 6° da Lei n.0 4.320/64 dispoe sobre transferencias de capital, 

conforme segue: 

Sao transferencias de capital as dotaqoes para investimentos ou inversoes 
financeiras que outras pessoas de direito publico ou privado devam 
realizar, independente de contraprestaqao direta em bens ou serviqos, 
constituindo essas transferencias auxilios ou contribuiqoes, segundo 
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derivem diretamente da Lei de Orgamento au de lei especial anterior, bern 
como as dotagoes para amortizagao da dfvida publica. 

As transfen3ncias de capital consistem na transferencia de bens numerarios a 

outras entidades que devem realizar investimentos ou inversoes financeiras. Essas 

transferencias denominam-se auxilios ou contribuic;oes, segundo derivem 

diretamente da lei de orc;amento ou de lei especial anterior. lncluem-se entre as 

despesas de transferencias de capital aquelas destinadas a amortizac;ao da dfvida 

publica. 

c) Codificac;ao da Despesa Publica 

As categorias economicas desdobram-se em itens mais especfficos 

denominados elementos e estes em sub-elementos. 0 Anexo n.0 4 da Lei n.0 

4.320/64, classifica e codifica as despesas publicas ate o nfvel de sub-elementos. 

Tanto os c6digos, como a nomenclatura eo desdobramento ate o nfvel de elemento 

constituem padrao legal e sao de uso obrigat6rio pela Uniao, Unidades da 

Federac;ao, Municfpios e Autarquias. E facultado, em qualquer nfvel de Governo, o 

desdobramento dos elementos com a adoc;ao de c6digos locais sempre que a 

administrac;ao julgar conveniente. 

Estas codificac;oes sao atualizadas e consolidadas anualmente, atraves de 

Resolw;:oes emitidas pela Secretaria de Estado da Fazenda, publicado no final do 

exercfcio financeiro, para entrar em vigor no dia 01 de janeiro do exercfcio 

subseqOente, sendo revogas as disposic;oes em contrario. 

As Resoluc;oes sao emitidas estabelecendo sobre as codificac;oes das 

Receitas Publicas e das Despesas Publicas, conforme legislac;oes pertinentes, 

sendo o Decreta n.0 2.838, de 25 de janeiro de 1997 e com base nas Portarias 
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lnterministeriais n. 0 325, de 27 de agosto de 2001, e demais normas. 

Estas resolu96es emanam sabre a Padroniza9ao e lnterpreta9ao dos Tftulos 

Or9amentarios da Receita e da Rubricas Or9amentarias e Financeiras da Despesa. 

A classifica9ao Or9amentaria da Despesa agrega 6 (seis) dfgitos, 

representando Categoria Econ6mica, Grupo de Despesa, a Modalidade de 

Aplica9ao eo Elemento de Despesa, este conjunto de 6 (seis) dfgitos representa a 

classifica980 Or9amentaria, a qual e demonstrada no Quadro de Detalhamento da 

Despesa- QDD. 

A classifica9ao para a execu9ao Financeira da Despesa e complementada 

com 2 (dais) dfgitos que representam o subelemento de despesa, segue abaixo 

quadro explicativo da classifica9ao or9amentaria: 

Categoria 
Economica da 

despesa 

Grupo de 
Despesa 

Modalidade de 
Aplica<tao 

NIVEL OR<;AMENTARIO 

NiVEL FINANCEIRO 

Fonte: Resolu<tao n.0 153, de 19 de dezembro de 2002. 

Elemento de 
Despesa 

Subelemento de 
Des pes a 

Para classificar a despesa quanta a sua natureza conforme demonstrado no 

quadro acima, deve ser identificado o conjunto de dados apresentado a seguir, onde 

a cada titulo e associado urn numero. A agrega9ao destes numeros, num total de 6 

(seis) dfgitos, na sequencia indicada, constitufra o c6digo referente a classifica9ao 

da Despesa conforme a sua Natureza, sendo: 

QUADRO N.0 05-DEMONSTRATIVO RUBRICA 
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1. Pessoal e Encargos Sociais 4. lnvestimentos 

2. Juras e Encargos da Divida 5. lnversoes Financeiras 

3. Outras Despesas Correntes 6. Amortizac;ao da Divida 

20. Transferencias a Uniao 

30. Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 

40. Transferencia a Municipios 

50. Transferencias a lnstituic;oes Privadas sem Fins Lucrativos 

60. Transferencias a lnstituic;oes Privadas com Fins Lucrativos 

70. Transferencias a lnstituic;oes Multigovernamentais Nacionais 

80. Transferencias ao Exterior 

90. Aplicac;oes Diretas 

99. A Definir 

Fonte: Resoluc;ao n.0 153, de 19 de dezembro de 2002. 

A codifica9ao da despesa no tocante aos elementos da despesa, estao 

consubstanciado no ANEXO 1-DEMONSTRATIVO DE ELEMENTOS DA DESPESA. 

Segue abaixo urn exemplo de interpreta9ao dos c6digos de despesas 

constante na Lei Or9amentaria Anual, conforme segue: 

QUADRO N.0 06-DEMONSTRATIVO RUBRICA 0 

Fonte: Resoluc;ao n.0 153, de 19 de dezembro de 2002 

QUADRO N.0 07-DEMONSTRATIVO DE INTERPRETACAO DA RUBRICA ORCAMENTARIA E 
FINANCEIRA DA DESPESA 

""' .) , . . , . <PJWJ 
w 1 ~,~; ~ a_; i "' v ~ d ~ l ~ ! P' ~,:·,.~;~):"· ·\:fY:).' , . ".,, \),,:~w~m~~~ 

' >< N '>/. N~ '~,.,<~~: 

Categoria Economica Despesa de Capital 

Grupo de Despesa lnvestimentos 

Modalidade de Aplicac;ao Aplicac;oes Diretas 

Elemento de despesa Equipamento e Material Permanente 

Subelemento de Despesa Aparelhos, Equipamentos e Maquinas de Escrit6rio 

Fonte: Resoluc;ao n.0 153, de 19 de dezembro de 2002. 
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2.4.4. Estagios da Despesa 

Dispoem os artigos 58 a 70 da Lei n.0 4.320/64, que toda a despesa percorre 

tn3s estagios: empenho, liquidac;ao e pagamento. 

Entretanto, a necessidade de contemplac;ao de mais urn estagio, denominada 

fixac;ao, conforme define KOHAMA (1998, p.151) " ... deve-se fazer uma ressalva 

neste ponto, pois, obviamente, a escriturac;ao contabil da despesa orc;amentaria 

deve, ainda, ser registrada tambem quanta ao aspecto relativo ao credito fixado na 

lei orc;amentaria que se constitui na realidade, em mais uma etapa ou estagio, 

denominada Fixagao". 

a) Fixac;ao 

A fixac;ao compreende a fixac;ao da despesa na Lei orc;amentaria, segundo 

KOHAMA: 

... e em realidade a primeira etapa ou estagio desenvolvido pela despesa 
on(amentaria, e cumprida por ocasiao da edigao da discriminagao das 
tabelas explicativas, baixadas atraves da Lei de Orgamento. 
a Lei de Orgamento e o documento que caracteriza a fixagao da despesa 
orc.;amentaria, ou seja, o instrumento no qual sao legalmente fixadas as 
discriminagoes e especificagoes dos creditos orgamentario, que se constitui 
no corolario da chamada etapa da elaboragao desenvolvida pelo ciclo 
orgamentario. (KOHAMA, 1998, p. 151) 

Esta etapa da elaborac;ao do orc;amento, constitui a fixac;ao da despesa a qual 

esta corroborada em varios dispositivos Constitucionais. 

b) Empenho 

0 empenho da despesa, na definic;ao do art. 58 da Lei n.0 4.320/64 "0 

empenho de despesas e o ato emanado de autoridade competente que cria para o 

Estado obrigac;ao de pagamento pendente ou nao de implemento de condic;ao". 
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Pelo ponto de vista administrativo, pode-se perceber que o ato de empenhar a 

despesa representa uma garantia ao fornecedor e aos prestadores de servi<;os, 

conforme define MACHADO e REIS: 

... ato de autoridade competente que determina a deduc;ao da despesa a 
ser executada da dotagao consignada no orgamento para atender a essa 
despesa. E uma reserva que se faz, ou garantia que seda ao fornecedor ou 
prestador de servigo, com base em autorizagoes e dedugao da dotagao 
respectiva, de que o fornecimento ou o servic;o contratado sera pago, 
desde que observadas as clausulas contratuais. (MACHADO e REIS, 
2002/2003, p. 140) 

0 empenho precede a realizagao da despesa, sendo previa, e sempre 

respeitando o limite de credito orgamentario, conforme define o art. 59: 

Art. 59. 0 empenho da despesa nao podera exceder o limite dos creditos 
concedidos. 
§ 1°. Ressalvado o disposto no artigo 67 da Constituigao Federal, e vedado 
aos Municfpios empenhar, no ultimo mes de mandata do Prefeito, mais do 
que o duodecimo da despesa prevista no orc;amento vigente. 
§ 2°. Fica tambem, vedado aos Municfpios, no mesmo perfodo, assumir, 
por qualquer forma compromissos financeiros para execugao depois do 
termino do mandata do Prefeito. 
§ 3°. As disposigoes dos paragrafos anteriores nao se aplicam nos casos 
comprovados de calamidade publica. 
§ 4°. Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados 
em desacordo com o disposto nos paragrafos 1° e 2° deste artigo, sem 
prejufzo da responsabilidade do Prefeito nos termos do artigo 1 °, inciso V, 
do Decreta-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967. 

Este artigo, disciplina a execugao orgamentaria, tendo em vista que o 

empenho emanado nao pode ultrapassar o montante da dotagao. Destaca-se que a 

Lei Complementar n.0 101/2000, dispoe sabre este assunto em seu art. 16, § 1°: 

§ 1° Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
I - adequada com a lei orgamentaria anual, a despesa objeto de dotagao 
especffica e suficiente, ou que esteja abrangida por credito generico, de 
forma que somadas todas as despesas da mesma especie, realizadas e a 
realizar, previstas no programa de trabalho, nao sejam ultrapassados os 
limites estabelecidos para o exercfcio; 

Observa-se que a despesa a ser realizada nao podera em hip6tese alguma, 

ultrapassar o limite da dotagao que foi previamente orgada. 
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Se examinarmos cuidadosamente o percurso da despesa publica, em 

conformidade com as disposigoes legais e regulamentares que disciplinam o 

processamento da despesa orgamentaria, somas obrigados a admitir que tres outros 

estagios, de consideravel importancia, conforme nos ensina MACHADO e REIS: 

Autorizado, por Lei , previa inclusive a propria lei de orgamento anual, a 
despesa governamental devera obedecer a certas regras que lhes sao 
impostas para a sua execugao tais como: a programagao,a requisigao pelo 
6rgao interessado, a autorizagao por aquele que e o responsavel pela 
decisao, ou seja, o seu ordenador de despesa, a licitagao e, 
posteriormente, o seu empenho ... (MACHADO e REIS 2002/2003, p. 139) 

0 empenho compreende tres fases distintas da execugao orgamentaria da 

despesa: a licitagao ou a sua dispensa; a autorizagao e a formalizagao, conforme 

segue: 

b.1) Licitagao 

0 segundo estagio, licitagao, s6 tera inicio depois de decretada a 

programagao da despesa, com a fixagao das cotas trimestrais. 

Em conformidade com a Lei n.0 8666/93 e alteragoes, nenhuma aquisigao de 

material, contratagao de servigos ou de obras far-se-a sem previa licitagao, conforme 

caput do art. 37 da Constituigao Federal Brasileira: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos, 
compras e alienagoes serao contratados mediante processo de licitagao 
publica que assegure igualdade de condigoes a todos os concorrentes, 
com clausulas que estabelegam obrigagoes de pagamento, mantidas as 
condigoes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira 
as exigencias de qualificagao tecnica e economica indispensaveis a 
garantia do cumprimento das obrigagoes. 

A licitagao esta corroborado no art. 3 da Lei n.0 8.666/93 e destina-se: 

... a garantir a observancia do principia constitucional da isonomia e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administragao e sera 
processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
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publicidade, da probidade administrativa, da vincula<;ao ao instrumento 
convocat6rio, do julgamento objetivo e dos que lhe sao correlates. 

A licitagao compreende urn procedimento administrative que tern par objetivo 

verificar, entre varios fornecedores habilitados, quem oferece condigoes mais 

vantajosas, segundo o TCU-Tribunal de Contas da Uniao (2003, p.14) "... e o 

procedimento administrative formal em que a Administrac;ao Publica convoca, 

mediante condigoes estabelecidas em ato proprio (edital au convite), empresas 

interessadas na apresentagao de propostas para o oferecimento de bens e 

servigos". 

Os outros aspectos que envolvem a licitac;ao serao tratados em sub-item 

especifico, tendo em vista o objeto de estudo da presente pesquisa. 

b.2) Autorizac;ao 

A autorizagao se refere a permissao por autoridade competente, de realizac;ao 

da despesa, segundo MACHADO e REIS (2002/2003, p.139) " ... deve emanar de 

autoridade competente: o Chefe do Executive, em principia, e, par delegagao de 

competencia, o Diretor ou Secretario da Fazenda, as Diretores dos demais 

Departamentos, au outro funcionario devidamente credenciado." 

Observa-se que a permissao de realizagao de despesa, diferencia-se de 

acordo com as esferas de competencia, de acordo com SILVA sao: 

• o Presidente da Republica/ o Governador/ o Prefeito; 
• as autoridades do Poder Judiciario indicadas por lei ou nos respectivos 

regimentos; 
• as autoridades do Poder Legislative, indicadas no respective regimento; 
• o Presidente do Tribunal de Contas da Uniao/ do Estado ou, quando 

houver, do Municipio; 
• os Ministros de Estado, os Secretaries Estaduais e Municipais; 
• os titulares de autarquias, empresas publicas, de sociedade de 

economia mista e de funda<;oes, de acordo com o estabelecido em lei, 
decreta ou estatuto. (SILVA, 2002, p. 156) 
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b.3) Formalizac;ao 

A formalizac;ao segundo SILVA (2002, p.157) consiste na " ... deduc;ao do valor 

da despesa feita no saldo disponivel da dotac;ao, e e comprovada pela emissao das 

Notas de Empenho que em determinadas situac;oes previstas na legislac;ao 

especifica paden:~ ser dispensada em determinadas situac;oes ... ". 

Empenhar uma despesa consiste em emitir urn documento denominado Nota 

de Empenho, conforme define o art. 61 da Lei n.0 4.320/64 "Para cada empenho 

sera extraido urn documento denominado "nota de empenho" que indicara o nome 

do credor, a especificac;ao e a importancia da despesa, bern como a deduc;ao desta 

do sal do da dotac;ao propria". 

Destaca-se que a Nota de Empenho pode canter outros elementos 

essenciais, para a sua execuc;ao, sendo de acordo com MACHADO e REIS: 

0 documento devera canter portanto, os seguintes elementos: 
~ nome do credor (e se possivel seu endere9o) 
~ a especificactao (isto e, a classificactao da despesa, segundo o plano de 

contas) 
~ a importancia da despesa (em algarismos e por extenso) 
~ a declaractao de que a importancia empenhada foi abatida do saldo da 

dota980 pela qual se fez o empenho (e aqui que esta a garantia do 
credor). (MACHADO e REIS, 2002/2003, p. 147) 

Os empenhos sao classificados em tres modalidades, sendo: ordinaria, global 

e por estimativa. 

0 Empenho ordinaria ou empenho comum consiste ao direito de urn credor e 

relativo a uma (mica prestac;ao, de valor indivisivel, segundo SILVA (2002, p.15) 

" ... quando destinado a atender a despesa cujo pagamento se processe de uma s6 

vez". 

0 Empenho global de acordo com SILVA (2002, p.15) e "quando destinado a 

atender a despesa para quais nao se possa previamente determinar o montante 
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exato". Engloba pagamentos parcelados relativos a determinado contrato. 0 credor e 

suas obrigagoes sao perfeitamente definidos. 0 empenho global esta 

consubstanciado na Lei n.0 4~320 em seu art. 60 § 3° "E permitido o empenho global 

de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento". 

0 empenho por estimativa e utilizado em casos em que nao se possa definir o 

valor geral da despesa, conforme determina a Lei n.0 4.320 em seu art. 60 § 2° "Sera 

feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante nao se possa determinar". 

De acordo com MACHADO e REIS (2002/2003, p.147) sao empenhadas por 

estimativas as despesas de " ... compra de produtos quimicos para tratamento de 

agua; combustiveis e lubrificantes; energia eletrica; despesas com viagens; telefone; 

agua; adiantamentos a funcionarios; juros e outras". 

c) Liquidagao 

A liquidagao da despesa envolve a verificagao por parte da Administragao 

Publica do direito de recebimento da despesa segundo a documentagao do credor, 

segundo SILVA (2002, p.157) "A liquidagao da despesa e o ato do 6rgao competente 

que, ap6s o exame da documentagao, torna, em principia, liquido e certo o direito do 

credor contra a Fazenda Publica". 

A liquidagao da despesa esta corroborada nos arts. 62 e 63 da Lei n.0 

4.320/64: 

Art. 62. 0 pagamento da despesa s6 sera efetuado quando ordenado ap6s 
sua regular liquidagao. 
Art. 63. A liquidagao da despesa consiste na verificagao do direito adquirido 
pelo credor tendo por base os tftulos e documentos comprobat6rios do 
respective credito. 
§ 1°. Essa verificagao tern por fim apurar: 
I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 
II - a importancia exata a pagar; 
Ill - a quem se deve pagar a importancia, para extinguir a obrigagao. 
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§ 2°. A liquidagao da despesa por fornecimentos feitos ou servigos 
prestados tera por base: 
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 
II - a nota de empenho; 
Ill- os comprovantes da entrega do material ou da prestagao do servigo. 

A liquidac;ao envolve a devida apresentac;ao da documentac;ao, bern como a 

constatac;ao de que o bern foi entregue ou que a prestac;ao de servic;os foi finalizada, 

segundo MACHADO e REIS a lei se preocupou quanta a finalidade da liquidac;ao, no 

tocante ao § 1° da Lei n.0 8.666/93 : 

1. apurar a origem e o objeto do que se deve ser pagar, ou seja, a 
razao ou a necessidade do gasto e o objeto que deveria ter sido 
alcangado. 
A finalidade precfpua da liquidagao da despesa, pois, e esta em que 
a origem eo objeto do gasto devem ser verificados com muito rigor. 

2. apurar a importancia exata a pagar ou contratada. Esta apuragao 
deve ser feita atraves de documentagao propria, exigida, alias, no 
paragrafo seguinte. Inclusive, quando constatada e comprovada a 
inadimplencia contratual,devera ser aplicado multa que todo contrato 
perfeito deve estabelecer. 

3. apurar quem se deve pagar a importancia para extinguir a obrigagao, 
o que tambem devera ser feito atraves da documentagao exigida. 
(MACHADO e REIS, 2002/2003, p. 150) 

A lei estipula as premissas basicas de controle sobre a liquidac;ao, de acordo 

com MACHADO e REIS (2002/2003, p.151) " ... a orientac;ao basica para a liquidac;ao 

da despesa. Nada impede que a Administrac;ao aprove instruc;oes especfficas, 

disciplinando o processo em seu ambito interne, obedecidos os princfpios ... ". 

d) Pagamento 

A fase do pagamento do estagio da despesa esta consubstanciada no art. 64 

da Lei n.0 4.320/64: 

Art. 64. A ordem de pagamento e o despacho exarado por autoridade 
competente, determinando que a despesa seja paga. 
Paragrafo unico. A ordem de pagamento s6 podera ser exarada em 
documentos processados pelos servigos de contabilidade. 
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A autoridade competente envolve precipuamente o ordenador de despesa, a 

autoridade de cada 6rgao, podendo ser delegada, conforme nos ensina MACHADO 

e REIS: 

~ Pelo Prefeito, aos seus auxiliares imediatos, como o Secretario ou 
Chefe de Financ;as,e a outros, com indicac;ao formal de quem recebe a 
delegac;ao. Essa delegac;ao deve ser feita em decreta, em que se 
estabelecera o limite dos pagamentos a serem efetuados. 

~ Pelo Presidents do Legislative, em Resoluc;ao Presidencia , ao seu 
auxiliar imediato, ou seja, o Secretario da Camara ou outro funcionario 
que merec;a confianc;a. (MACHADO e REIS, 2002/2003, p. 151) 

Com respeito aos servic;os de contabilidade segundo o MACHADO e REIS 

(2002/2003, p.151) " ... tern sentido positivo, pressupondo a existencia da fiscalizac;ao 

contabil antes de ser autorizado o pagamento, e para deixar tranquila a autoridade 

competente para mandar pagar". 

2.4.5. Licitac;ao 

a) Noc;oes Gerais 

A realizac;ao de despesas no ambito publico, depende de determinadas 

regras e normas que regem sabre a sua aquisic;ao, a qual e realizada atraves de 

processo licitat6rios, de acordo com o que determina a Lei n.0 8666/93 a qual 

regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituic;ao Federal, institui normas para 

licitac;oes e contratos da Administrac;ao Publica e da outras providencias. 

Ressalta-se a seguir o contido no art. 37, inciso XXI da Constituic;ao Federal: 
(' 

Art. 37. A administrac;ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios obedecera aos 
princfpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiencia e, tambem, ao seguinte: (Redac;ao dada ao caput pela Emenda 
Constitucional n° 19/98) 
XXI - ressalvados os casas especificados na legislac;ao, as obras, servic;os, 
compras e alienac;oes serao contratados mediante processo de licitac;ao 
publica que assegure igualdade de condic;oes a todos os concorrentes, 
com clausulas que estabelec;am obrigac;oes de pagamento, mantidas as 
condic;oes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira 
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as exigencias de qualifica<;ao tecnica e economica indispensaveis a 
garantia do cumprimento das obriga<;oes. 

Segundo JUSTEN (1997, p.18) a licitac;ao " ... significa urn procedimento 

administrativo formal, realizado sob o regime de direito publico, previa a uma 

contratac;ao, pelo qual a Administrac;ao seleciona com quem contratar e define as 

condig6es de direito e de fato que regularao essa relac;ao juridica futura". 

0 objetivo do certame licitat6rios e definido par KOHAMA como: 

Destina-se a garantir a observancia do princfpio constitucional da isonomia 
e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administra<;ao e sera 
processada e julgada em estrita conformidade com os princfpios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vincula<;ao ao instrumento 
convocat6rio, do julgamento objetivo e dos que lhes sao correlates. 
(KOHAMA, 1988, p. 120) 

0 TCU atraves do seu livro Licitac;oes & Contratos nos ensina algumas 

noc;oes sabre licitac;ao, sendo : 

• 0 que licitar 
A execu<;ao de obras, a presta<;ao de servi<;os e o fornecimento de bens 
para atendimento de necessidades publicas, as aliena<;oes e loca<;oes 
devem ser contratadas mediante licita<;oes publicas, exceto nos casas 
previstos na Lei n. 0 8.666, de 1993, e altera<;oes posteriores. (TCU, 2003, 
p. 17) 

Observa-se que as despesas para funcionamento do 6rgao publico, devem 

ser realizadas atraves de processo licitat6rios, cabe destacar algumas definic;oes 

sabre obras, servic;os e compras, conforme define a Lei n.0 8.666/93 em seu art.6: 

I - Obra - toda constru<;ao, reforma, fabrica<;ao, recupera<;ao ou amplia<;ao, 
realizada par execu<;ao direta ou indireta; 
II - Servi<;o - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 
interesse para a Administra<;ao, tais como: demoli<;ao, conserto, instala<;ao, 
montagem, opera<;ao, conserva<;ao, repara<;ao, adapta<;ao, manuten<;ao, 
transporte, loca<;ao de bens, publicidade, seguro ou trabalhos tecnico
profissionais; 
Ill - Compra - toda aquisi<;ao remunerada de bens para fornecimento de 
uma s6 vez ou parceladamente; 
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a.1) Responsaveis pel a Licita9ao 

Consideram-se responsaveis pela licita9ao, os agentes publicos designados 

pela autoridade competente, conforme determina a Lei n.0 8.666/93 em seu art. 51: 

Art. 51. A habilitagao preliminar, a inscrigao em registro cadastral, a sua 
alteragao ou cancelamento, e as propostas serao processadas e julgadas 
por comissao permanente ou especial de, no mfnimo, 3 (tres) membros, 
sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos 
quadros permanentes dos 6rgaos da Administragao responsaveis pela 
licitagao. 

A fun9ao da Comissao de licita9ao e a sua respectiva responsabilidade, 

envolvem a correta aplica9ao dos procedimentos norteadores do certame, 

consubstanciados na Lei n.0 8.666/93, segundo o TCU (2003, p.19). "A comissao e 

criada pela Administra9ao com a fun9ao de receber, examinar e julgar todos os 

documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes ... ". 

b) Modalidade de Licita96es 

A modalidade de licita9ao consiste na forma de conduzir o procedimento 

licitat6rios, de acordo com o TCU (2003, p.21) " .. a partir de criterios definidos em lei. 

0 valor estimado para contrata9ao e o principal fator para escolha da modalidade de 

licita9ao ... ". A Lei n.0 8666/93, em seu artigo 22, estabelece as modalidades de 

licita9ao: a concorrencia, a tomada de pre9os, o convite, o concurso e o leilao e a 

modalidade pregao, conforme segue: 

b.1) Concorrencia 

A Lei n.0 8.666/93 em seu art. 22 § 1°, define concorrencia: 

§ 1°. Concorrencia e a modalidade de licitagao entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitagao preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mfnimos de qualificagao exigidos no edital para 
execugao de seu objeto. 
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Nesta modalidade a uma diferenciagao nas fases de habilitagao conforme nos 

ensina SILVA (2002, p.154) " ... uma fase inicial de habilitagao preliminar destinada a 

comprovar que os interessados possuem os requisitos minimos de qualificagao 

exigidos no edital para a execugao de seu objeto". 

b.2) Tomada de Pregos 

A Tomada de prego esta consubstanciada na Lei n.0 8.666/93 em seu art. 22 

§ 2°. Tomada de pregos e a modalidade de licitagao entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condigoes exigidas 
para cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das 
propostas, observada a necessaria qualificagao. 
§ 9°. Na hip6tese do § 2° deste artigo, a Administragao somente podera 
exigir do licitante nao cadastrado os documentos previstos nos artigos 27 a 
31, que comprovem habilitagao compatfvel com o objeto da licitagao, nos 
termos do edital. (Paragrafo acrescentado pela Lei n° 8.883, de 
08.06.1994) 

0 prazo de cadastramento dos interessados a participar do certamente e 

interpretado por JUSTEN (1997, p.130) " .. e a de que os interessados em participar 

deverao apresentar, ate tres dias antes da data prevista para entrega das propostas, 

toda a documentagao necessaria a obtengao do cadastramento". 

b.3) Convite 

A Lei n.0 8.666/93 em seu art. 22 § 3°, conceitua convite: 

§ 3°. Convite e a modalidade de licitagao entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou nao, escolhidos e convidados em 
numero mfnimo de 3 (tres) pela unidade administrativa, a qual afixara, em 
local apropriado, c6pia do instrumento convocat6rio e o estendera aos 
demais cadastrados na correspondents especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedencia de ate 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentagao das propostas. 
§ 6°. Na hip6tese do § 3° deste artigo, existindo na praga mais de tres 
possfveis interessados, a cada novo convite realizado para objeto identico 
ou assemelhado e obrigat6rio o convite a, no mfnimo, mais um interessado, 
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enquanto existirem cadastrados nao convidados nas ultimas licitac;oes. 
(Redac;ao dada ao paragrafo pel a Lei n° 8.883, de 08.06.1994) 
§ 7°. Quando, par limitac;oes do mercado ou manifesto desinteresse dos 
convidados, for impossfvel a obtenc;ao do numero mfnimo de licitantes 
exigidos no § 3° deste artigo, essas circunstancias deverao ser 
devidamente justificadas no processo, sob pena de repetic;ao do convite. 

Utiliza-se o convite nas compras e servic;os de faixa de valor inferior a da 

tomada de prec;os, o processamento e n3pido, de acordo com o TCU (2003, p.22) "0 

convite e a modalidade de licitac;ao mais simples. A Administrac;ao escolhe quem 

quer convidar, entre os possiveis interessados, cadastrados ou nao. A divulgac;ao 

deve ser feita mediante afixac;ao de c6pia do convite em quadro de avisos do 6rgao 

ou entidade, localizado em Iugar de ampla divulgac;ao". 

A unidade administrativa encarregada da licitac;ao solicita par escrito a 

cotac;ao dos prec;os expedindo convites a tn3s fornecedores, no minima, podendo 

participar outros interessados, segundo o TCU: 

... e possfvel a participac;ao de interessados que nao tenham sido 
formalmente convidados, mas que sejam do ramo do objeto licitado, 
desde que cadastrados no 6rgao ou entidade licitadora ou no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. Esses 
interessados devem solicitar o convite com antecedencia de ate 24 horas 
da apresentac;ao das propostas. (TCU, 2003, p. 22) 

No convite a necessidade de existencia de no minima tres propostas validas, 

conforme decisoes do TCU, sendo as Decisoes 472/1999 Plenario, 1102/2001 

Plenario, Decisao 45/1999 e o Ac6rdao 1.089/2003 Plenario, destaca-se o contido 

no Ac6rdao: 

Na hip6tese de nao ser atingido o mfnimo legal de tres propostas validas 
quando da realizac;ao de licitac;ao na modalidade convite, deve ser 
justificada expressamente, nos termos do art. 22 §7°, da Lei n° 8.666/93, as 
circunstancias impeditivas da obtenc;ao do numero de tres licitantes 
devidamente qualificados, sob pena de repetic;ao do certame com a 
convocac;ao de outros possfveis interessados. (TCU, 2003, p. 24) 
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Observa-se que nao e suficiente a obtenc;ao de tres propostas, e preciso que 

as tres sejam validas e caso isso nao ocorra a Administrac;ao deve repetir o convite e 

convidar mais urn interessado. 

b.4) Concurso 

A modalidade concurso esta institufda na Lei n.0 8.666/93 em seu art. 22 § 4°: 

§ 4°. Concurso e a modalidade de licitagao entre quaisquer interessados 
para escolha de trabalho tecnico, cientffico ou artistico, mediante a 
instituigao de pn3mios ou remuneragao aos vencedores, conforme criterios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedencia 
minima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

De acordo com JUSTEN (1997, p.135) a modalidade de concurso e utilizada 

nos casas em que " ... pressupoe o interesse da Administrac;ao em selecionar 

trabalho tecnico ou artfstico, seja para fins de incentive ao desenvolvimento cultural 

seja para obtenc;ao de resultado pratico imediato". 

b.5) Leilao 

A Lei n.0 8.666/93 em seu art. 22 §5°, define o leilao como: 

§ 5°. Leilao e modalidade de licitagao entre quaisquer interessados para a 
venda de bens m6veis inserviveis para a Administragao ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienagao de bens 
im6veis prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 
superior ao valor da avaliagao. (Redagao dada ao paragrafo pela Lei n° 
8.883, de 08.06.1994) 

0 leilao consiste em uma modalidade diferenciada de licitac;ao, visando a 

venda de bens publicos, com a finalidade de obter o melhor prec;o, JUSTEN nos 

ensina que: 

0 leilao e procedimento tradicional dentro do direito comercial e 
processual. A omissao da Lei remete a aplicagao das regras pertinentes a 
outros ramos. 
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0 leilao se peculiares pela concentragao, em uma (mica oportunidade, de 
inumeros atos destinados a selegao de propostas mais vantajosas. 
0 leilao e um procedimento licitat6rios destinado a alienar bens pelo melhor 
prego. (JUSTEN, 1997, p. 136) 

b.6) Pregao 

A modalidade pregao foi intuida pela Medida Provis6ria 2.026, de 04/05/2003, 

convertida na Lei n.0 10.520, de 2005, regulamentada pelo Decreto n.0 3.555 de 

2000. 

0 Decreto n.0 3.555 de 08/08/2000 aprova o Regulamento para a modalidade 

de licitac;ao denominada pregao, para aquisigao de bens e servigos comuns, 

definindo a modalidade pregao no ser art. 2°: 

Art. 2° Pregao e a modalidade de licitagao em que a disputa pelo 
fornecimento de bens ou servigos comuns e feita em sessao publica, por 
meio de propostas de pregos escritas e lances verbais. 

Conforme definido no artigo supra, e realizada a licitac;ao para o fornecimento 

de bens ou servigos, de acordo com o TCU: 

0 pregao nao se aplica a contratagao de obras e servigos de engenharia, 
alienagoes e locagoes imobiliarias. 
Consideram-se bens e servigos comuns aqueles cujos padroes de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por 
meio de especificagoes usuais praticadas no mercado. Os padroes de 
desempenho permitem ao agente publico analisar, medir ou acompanhar 
os produtos entre si e decidir-se pelo menor prego, motivado e 
fundamentado. (TCU, 2003, p 25) 

A modalidade pregao realiza a licitac;ao em uma sessao publica, de acordo 

com o TCU (2003, p.25) "Os licitantes apresentam suas propostas de prec;o por 

escrito ou por lances verba is, independente do valor estimado da contratac;ao". 

Esta modalidade pode ser aplicada em varias aquisigoes de bens ou servigos 

segundo o TCU (2003, p.27) " ... e a modalidade alternativa ao convite, tomada de 

prec;o e concorrencia, para contratac;ao de bens e servigos comuns. Nao e 
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obrigat6ria, mas deve ser prioritaria e e aplicavel a qualquer valor estimado de 

contratac;ao". Observa-se que esta modalidade permite a Administrac;ao publica, a 

melhora na sistematica dos processos licitat6rios, buscando a economicidade do 

dinheiro publico. 

c) Escolha da Modalidade de Licitac;ao 

As modalidades de licitac;ao serao determinadas em func;ao dos seguintes 

limites, tendo em vista o valor estimado da despesa, estes limites estao 

consubstanciados no art. 23 da Lei n.0 8.666/93, conforme seguem: 

I - para obras e servigos de engenharia: 
a) convite: ate R$ 150.000,00 (cento e cinqOenta mil reais); 
b) tomada de pregos: ate R$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil 
reais); 
c) concorrencia: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil 
reais); (Redagao dada ao inciso pela Lei n° 9.648, de 27.05.1998) 
a) convite: ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
b) tomada de pregos: ate R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqOenta mil reais); 
c) concorrencia: acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqOenta mil 
reais). (Redagao dada ao inciso pela Lei n° 9.648, de 27.05.1998). 

Nos casas em que couber convite, a Administrac;ao podera utilizar a tomada 

de prec;o e, em qualquer caso, a concorrencia, conforme estipula a Lei n.0 8.666/93 

em seu art. 23, § 3°: 

§ 3°. A concorrencia e a modalidade de licitagao cabfvel, qualquer que seja 
o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienagao de bens im6veis, 
ressalvado o disposto no artigo 19, como nas concessoes de direito real de 
uso e nas licitagoes internacionais, admitindo-se neste ultimo caso, 
observados os limites deste artigo, a tomada de pregos, quando o 6rgao ou 
entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores, ou o convite, 
quando nao houver fornecedor do bern ou servigo no Pafs. (Redagao dada 
ao paragrafo pela Lei n° 8.883, de 08.06.1994) 

Destaca-se que podera utilizar a modalidade pregao, a qual nao esta limitada 

a valores, conforme nos ensina o TCU (2003, p 29) "Quando se tratar de bens e 

servic;os que nao sejam de engenharia, a Administrac;ao pode optar pelo pregao". 
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d) Das Dispensas e lnexigibilidade de Licitac;ao 

A licitac;ao se aplica a todas as compras ou contratac;oes de bens e servic;os, 

porem a lei apresenta algumas excec;oes a essa regra, sao os casas em que a 

licitac;ao pode ser legalmente dispensada, dispensavel ou inexigivel. 

No caso de ocorrer a dispensa, dispensavel e inexigibilidade ocorrerao a 

contratac;ao direta a qual e conceituada pelo TCU (2003, p.162) como "e a 

contratac;ao realizada sem licitac;ao, em situac;oes excepcionais, expressamente 

previstas em lei". 

d .1 ) Dis pen sa da Licitac;ao 

A Lei n. 0 8.666/93 em seu art. 24 enumera todas as hip6teses em que a 

licitac;ao e considerada dispensavel, neste t6pico sera dada enfase somente ao 

contido no inciso I e II, devido a maior ocorrencia na Administrac;ao Publica: 

I - para obras e servictos de engenharia de valor ate 1 0% ( dez par cento) do 
limite previsto na allnea a do inciso I do artigo anterior, desde que nao se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou servi9o ou ainda para obras e 
servi9os da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente; (Reda9ao dada ao inciso pela Lei n° 9.648, 
de 27.05.1998) 
II - para outros servi9os e compras de valor ate 10% (dez par cento) do 
limite previsto na alinea a, do inciso II do artigo anterior, e para alienact6es, 
nos casas previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a parcelas de um 
mesmo serviCfO, compra ou aliena9ao de maior vulto que possa ser 
realizada de uma s6 vez; (Redactao dada ao inciso pela Lei no 9.648, de 
27 .05.1998) 
Paragrafo unico. Os percentuais referidos nos incises I e II deste artigo, 
serao de 20% (vinte par cento) para compras, obras e servictos contratados 
par sociedades de economia mista e empresa publica, bem assim par 
autarquia e fundactao qualificadas, na forma da lei, como Agencias 
Executivas. (Paragrafo acrescentado pela Lei n° 9.648, de 27.05.1998) 

Conforme exposto, a Lei de Licitac;oes dispensa a licitac;ao por considerar que 

o valor da contratac;ao nao compensa os custos da Administrac;ao, observado o 
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limite de 1 0°/o ( dez por cento) do valor limite da modalidade convite, segue a baixo 

quadro demonstrative dos valores: 

QUADRO N.0 08-DEMONSTRATIVO DE DISPENSA DE LICIT 

Obras e Servi~os de Engenharia Ate R$ 15.000,00 

Compras e outros servi~os Ate R$ 8.000,00 

Quando a contrata~ao for efetuada por sociedades de economia mista e empresas publicas, alem de 
autarquias e funda~oes qualificados como agencias executivas, os valores sao os seguintes: 

Obras e Servi~os de Engenharia Ate R$ 30.000,00 

Compras e outros servi~os Ate R$ 16.000,00 

Fonte: TCU (2003, p.179) 

d.2) lnexigibilidade de Licitac;ao 

A Lei n.0 8.666/93 em seu art. 25 considera a licitac;ao inexigivel quando ha 

inviabilidade de competic;ao, sendo nos seguintes casas: 

Art. 25. E inexigfvel a licita~ao quando houver inviabilidade de competi~ao, 
em especial: 
I - para aquisi~ao de materiais, equipamentos, ou generos que s6 possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferencia de marca, devendo a comprova~ao de exclusividade 
ser feita atraves de atestado fornecido pelo 6rgao de registro do comercio 
do local em que se realizaria a licita~ao ou a obra ou o servi~o. pelo 
Sindicato, Federa~ao ou Confedera~ao Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 
II - para a contrata~ao de servi~os tecnicos enumerados no artigo 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de not6ria 
especializa~ao, vedada a inexigibilidade para servi~os de publicidade e 
divulga~ao; 
Ill- para contrata~ao de profissional de qualquer setor artfstico, diretamente 
ou atraves de empresario exclusivo, desde que consagrado pela crftica 
especializada ou pela opiniao publica. 

Quando da comprovac;ao de inexigibilidade a contratac;ao sera direta, 

conforme informa o TCU (2003, p.172) " .. a contratac;ao se da em razao da 

inviabilidade da competic;ao ou da desnecessidade do procedimento licitat6rio". 

Destaca-se que nos casas de dispensa ou de inexigibilidade e obrigat6ria a 

comprovac;ao por parte da empresa contratante, atraves das respectivas certidoes 
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negativas, da sua posi<;ao frente aos 6rgaos publicos. Estas exigencias estao 

consubstanciadas na Constitui<;ao Federais e na Lei de Licita<;oes, conforme segue: 

Constitui<;ao Federal art. 195, o 3°: 

§ 3°. A pessoa juridica em debito com o sistema da seguridade social, 
como estabelecido em lei, nao podera contratar com o Poder Publico nem 
dele receber beneficia ou incentives fiscais ou crediticios. 

Lei n.0 8.666/93 art. 29, inciso IV: 

Art. 29. A documenta~ao relativa a regularidade fiscal, conforme o caso, 
consistira em: 
IV - prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Servi~o (FGTS}, demonstrando situa~ao regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei. (Reda~ao dada ao 
inciso IV pel a Lei n° 8.883, de 08.06.1994) 

Destaca-se que a necessidade de formaliza<;ao dos procedimentos de 

dispensa e inexigibilidade de licita<;ao, conforme preceitua a Lei n.0 8.666/93, no seu 

art. 26, paragrafo unico: 

Art. 26. As dispensas previstas nos§§ 2° e 4° do artigo 17 enos incisos Ill 
a XXIV do artigo 24, as situa~oes de inexigibilidade referidas no artigo 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
paragrafo unico do artigo 8°, deverao ser comunicados dentro de tres dias 
a autoridade superior, para ratifica~ao e publica~ao na imprensa oficial, no 
prazo de cinco dias, como condi~ao para eficacia dos atos. (Reda~ao dada 
ao caput pel a Lei n° 9.648, de 27 .05.1998) 
Paragrafo unico. 0 processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, sera instruido, no que couber, com os 
seguintes elementos: 
1 "" caracteriza~ao da situa~ao emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, quando for o caso; 
II - razao da escolha do fornecedor ou executante; 
Ill- justificativa do pre~o. 
IV - documento de aprova~ao dos projetos de pesquisa aos quais os bens 
serao alocados. {lnciso acrescentado pela Lei n° 9.648, de 27.05.1998) 

Ressalta-se a observancia aos procedimentos emanados no paragrafo supra, 

segundo o TCU (2003, p.179) " ... atentando para o fato de que a simples declara<;ao 

de que ha inviabilidade de competi<;ao, sem indicar as razoes dessa situa<;ao, e 

insuficiente para amparar tais contrata<;oes". 
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e) Tipos de Licitac;ao 

Os tipos de licitac;ao envolvem o seu criteria de julgamento, atraves da 

contratac;ao da proposta mais vantajosa, este criteria esta consubstanciado na Lei 

n.0 8.666/93 em seu art. 45: 

Art. 45. 0 julgamento das propostas sera objetivo, devendo a Comissao de 
licita(fao ou o responsavel pelo convite realiza-lo em conformidade com os 
tipos de licita(fao, os criterios previamente estabelecidos no ato 
convocat6rio e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de 
maneira a possibilitar sua aferi(fao pelos licitantes e pelos 6rgaos de 
control e. 
§ 1°. Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licita(fao, exceto na 
modalidade concurso: (Reda(fao dada pela Lei n° 8.883, de 08.06.1994) 
I - a de menor preCfo - quando o criteria de sele(fao da proposta mais 
vantajosa para a Administra(fao determinar que sera vencedor o licitante 
que apresentar a proposta de acordo com as especifica(f6es do edital ou 
convite e ofertar o menor pre(fo; 
II - a de melhor tecnica; 
Ill - a de tecnica e prego; 
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienagao de bens ou 
concessao de direito real de uso. {lnciso acrescentado pela Lei n° 8.883, de 
08.06.1994) 

0 tipo de licitac;ao menor prec;o, envolve principalmente a contratac;ao de bens 

e servic;os, de acordo com o TCU (2003, p.34) "Criteria de selec;ao em que a 

proposta mais vantajosa para a Administrac;ao e a de menor prec;o. E utilizado para 

compras e servic;os de modo geral e para contratac;ao de bens e servic;os de 

informatica, nos casos indicados em decreto do Poder Executivo". 

A licitac;ao tipo melhor tecnica e tecnica e prec;o, esta emanada no art. 46 da 

Lei n.0 8.666/93: 

Art. 46. Os tipos de licitagao melhor tecnica ou tecnica e prego serao 
utilizados exclusivamente para servigos de natureza predominantemente 
intelectual, em especial na elaboragao de projetos, calculos, fiscalizagao, 
supervisao e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em 
particular, para a elaboragao de estudos tecnicos preliminares e projetos 
basicos e executives, ressalvado o disposto no§ 4° do artigo anterior. 
(Redagao dada ao "caput" pela Lei n° 8.883, de 08.06.1994) 
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A licita9ao de melhor tecnica envolve segundo JUSTEN (1997, p.306) " ... a 

obrigatoriedade da dissocia9ao de proposta tecnica e proposta de pre9o", o tipo de 

licita9ao tecnica e pre9o contempla a melhor proposta, aquela que obteve a melhor 

media, de acordo como TCU (2003, p. 35) " ... e escolhida com base na maior media 

ponderada, considerando-se as notas obtidas nas propostas de pre9o e de tecnica. 

E obrigat6ria na contrata9ao de bens e servi9os de informatica, nas modalidades 

tomada de pre9o e concorrencia". 

f) Prazos de Divulga9ao da Licita9ao 

Os prazos de divulga9ao atendem ao emanado no Principia da publicidade, e 

de acordo com a Lei n.0 8.666/93 em seu art. 21 devem ser publicados: 

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrencias, das 
tomadas de pregos, dos concursos e dos leiloes, embora realizadas no 
local da repartigao interessada, deverao ser publicados com antecedencia, 
no mfnimo, por uma vez: (Redagao dada ao "caput" e incisos pela Lei n° 
8.883, de 08.06.1994) 
I - no Diario Oficial da Uniao, quando se tratar de licitagao feita por 6rgao 
ou entidade da Administragao Publica Federal, e ainda, quando se tratar de 
obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou 
garantidas por instituigoes federais; 
II - no Diario Oficial do Estado, ou do Distrito Federal, quando se tratar 
respectivamente de licitagao feita por 6rgao ou entidade da Administragao 
Publica Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; 
Ill -em jornal diario de grande circulagao no Estado e tambem, se houver, 
em jornal de circulagao no Municipio ou na regiao onde sera realizada a 
obra, prestado o servigo, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo 
ainda a Administragao, conforme o vulto da licitagao, utilizar-se de outros 
meios de divulgagao para ampliar a area de competigao. 
§ 1°. 0 aviso publicado contera a indicagao do local em que os 
interessados poderao ler e obter o texto integral do edital e todas as 
informagoes sabre a licitagao. 

De acordo como contido no presente art. 21 § 1° ressalta-se o comentario de 

JUSTEN (1997, 119) "Deve haver a divulga9ao pela imprensa da abertura da 

licita9ao. Nao e necessaria publica9ao do edital em sua integralidade. Basta a 
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publicac;ao de urn "aviso", contendo as informac;oes fundamentais ace rca da 

licitac;ao". 

A lei n.0 8.666/93 em seu art. 22 § 2° informa os prazos minimos de 

divulgac;ao da licitac;ao, conforme quadro demonstrative do SILVA: 

QUADRO N.0 09-DEMONSTRATIVO DE PRAZOS MiNIMOS DE PROPOSTAS DE LICIT 

Concorrencia Publica~ao do edital no minimo uma vez no Diario 
Oficial e jornal de grande circula~ao, pod en do-se 

Tomada de Pre~o utilizar de outros meios 

Convoca~ao por escrito com a fixa~ao do instrumento 
Convite convocat6rio em local apropriado 

Concurso Edital publicado na imprensa 

Leilao Conforme limites e valores estabelecidos 

Dependendo do valor; 

Pregao Diario Oficial, meio eletronico, jornal e etc. 

Fonte: SILVA (2002 p.156) 

g) Da habilitac;ao nas Licitac;oes 

30 dias 

15 dias 

5 dias 

45 dias 

15 dias 

Nao inferior a 8 
dias uteis 

Nos procedimentos de realizac;ao da licitac;ao e dever da Administrac;ao exigir 

documentos de habilitac;ao compativel com o objeto licitado, conforme preceitua a 

Lei n.0 8.666/93 em seu art. 27: 

Art. 27. Para a habilita~ao nas licita~oes exigir-se-a dos interessados, 
exclusivamente, documenta~ao relativa a: 
I - habilita~ao juridica; 
II - qualifica~ao tecnica; 
Ill - qualifica~ao economico-financeira; 
IV - regularidade fiscal. 

Segue abaixo algumas caracteristicas e os respectivos documentos 

solicitados para cada habilitac;ao: 

g.1) Habilitac;ao Juridica 

Os exames da documentac;ao relativa a habilitac;ao juridica devem observar 
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os aspectos de legitimidade e as respectivas normas que regulam a atividade da 

pessoa fisica ou jurfdica, apresentando os documentos descritos no art. 28 da Lei n.0 

8.666/93: 

Art. 28. A documentagao relativa a habilitagao juridica, conforme o caso, 
consistira em: 
I - cedula de identidade; 
II - registro comercial, no caso de empresa individual; 
Ill - ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por agoes, acompanhado de documentos de eleigao de seus 
administradores; 
IV - inscrigao do ato constitutive, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercicio; 
V - decreta de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao 
para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

g.2) Qualificac;ao Tecnica 

0 licitante que deseja participar da licitac;ao envolvendo obras, prestac;ao de 

servic;os ou fornecimento de bens para os 6rgaos publicos, deve apresentar a 

documentac;ao tecnica, para se habilitar para participar de licitac;oes, segundo o TCU 

(2003, p.77) "A qualificac;ao tecnica para participac;ao em licitac;oes de obras e 

servic;os pode ser exigida do licitante ou de seu quadro profissional". 

A documentac;ao referente a qualificac;ao tecnica esta consubstanciada no 

art. 30 da Lei n.0 8.666/93, sendo: 

Art. 30. A documentagao relativa a qualificagao tecnica limitar-se-a a: 
I - registro ou inscrigao na entidade profissional competente; 
II - comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e 
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da 
licitagao, e indicagao das instalagoes e do aparelhamento e do pessoal 
tecnico adequados e disponiveis para a realizagao do objeto da licitagao, 
bern como da qualificagao de cada um dos membros da equipe tecnica que 
se responsabilizara pelos trabalhos; 
Ill - comprovagao, fornecida pelo 6rgao licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
informagoes e das condigoes locais para o cumprimento das obrigagoes 
objeto da licitagao; 
IV - prova de atendimento de requisites previstos em lei especial, quando 
foro caso. 
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A capacidade tecnico-profissional sera comprovada mediante a apresenta<;ao 

da documenta<;ao solicitada na Lei n.0 8.666/93 art. 30 § 1°: 

§ 1°. A comprova<;ao de aptidao referida no inciso II do caput deste artigo, 
no caso das licita<;oes pertinentes a obras e servi<;os, sera feita par 
atestados fornecidos par pessoas jurfdicas de direito publico ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
limitadas as exigencias a: (Reda<;ao dada ao § 1° e inciso pela Lei n° 8.883, 
de 08.06.1994) 

Destaca-se que a capacidade tecnico-operacional refere-se a capacidade 

operativa do licitante, sendo comprovando atraves da documenta<;ao pre-

estabelecida, segundo o TCU (2003, p.80) " ... sera tambem comprovada mediante 

atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, 

devidamente registrados nas entidades profissionais competentes". 

A capacidade tecnico-profissional refere-se a comprova<;ao de que possui 

profissional competente, no periodo requisitado, para a contempla<;ao da execu<;ao 

da obra ou da presta<;ao de servi<;o, objeto da licita<;ao, sendo comprovado atraves 

da documenta<;ao solicitada na Lei n.0 8.666/93 em seu art. 30 § 1° em seu inciso 1: 

I- capacita<;ao tecnico-profissional: comprova<;ao do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nfvel superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade tecnica par 
execu<;ao de obra ou servi<;o de caracterfsticas semelhantes, limitadas 
estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significative 
do objeto da licita<;ao, vedadas as exigencias de quantidades mfnimas ou 
prazos maximos. 

Esta comprova<;ao tern como intuito constatar a capacidade dos profissionais, 

sen do de acordo com o TCU (2003, p.84) "capacidade profissional e relativa a 

capacidade dos profissionais que o licitante possui". 

g.3) Qualifica<;ao Economico-financeira 

A documenta<;ao concernente a qualifica<;ao economica-financeira, visa 
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atestar a capacidade financeira dos licitantes, sendo assim solicitada a 

documentagao contida na Lei n.0 8.666/93 em seu art. 31, sendo: 

I - balango patrimonial e demonstragoes contabeis do ultimo exerc1c1o 
social, ja exigfveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situagao financeira da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes 
ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados por Indices oficiais 
quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentagao da 
proposta; 
II - certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurfdica, ou de execugao patrimonial, expedida no 
domicflio da pessoa ffsica; 
Ill- garantia, nas mesmas modalidades e criterios previstos no caput e § 1° 
do artigo 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do 
objeto da contratagao. 

A comprovagao da boa situagao segundo o TCU (2003, p.87) " ... devera ser 

avaliada mediante a aplicagao de indices contabeis previstos no ato convocat6rio de 

forma objetiva. Nao podem ser exigidos indices e valores que nao sao usualmente 

adotados para avaliagao da boa situagao financeira de empresas. Os indices 

exigidos devem estar justificados no processo relativo a licitagao". 

g.4) Regularidade Fiscal 

Na apreciagao da documentagao fiscal, sera avaliada a regularidade da 

situagao do licitante frente ao fisco, sendo comprovada atraves dos seguintes 

documentos exigidos na Lei n.0 8.666/93 em seu art. 29: 

Art. 29. A documentac;ao relativa a regularidade fiscal, conforme o caso, 
consistira em: 
I - prova de inscrigao no Cadastro de Pessoas Ffsicas (CPF) ou no 
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 
II - prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicflio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatfvel com o objeto contratual; 
Ill - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicflio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 
dalei; 
IV - prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Servic;o (FGTS), demonstrando situagao regular no 
cumprimento dos encargos sociais institufdos por lei. (Redagao dada ao 
inciso IV pel a Lei no 8.883, de 08.06.1994) 
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Observa-se conforme descrimina<;ao do artigo supra que e exigida do licitante 

a devida documenta<;ao para a comprova<;ao de situa<;ao regular do licitante frente 

as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Servi<;o (FGTS). 

h) Dos Registros Cadastrais 

Para fins de licita<;oes e de contratos firmados pela Administra<;ao Publica, os 

licitantes poderao manter cadastro junto a Administra<;ao, 6rgao ou entidade 

licitadora ou no SICAF, para efeitos de habilita<;ao dos mesmos, em processos 

licitat6rios, devendo no minimo ser renovado anualmente, conforme dispoe a Lei n.0 

8.666/93 em seu art.34 § 1°: 

Art. 34. Para os fins desta Lei, os 6rgaos e entidades da Administrac;ao 
Publica que realizem freqOentemente licitac;oes manterao registros 
cadastrais para efeito de habilitac;ao, na forma regulamentar, validos por, 
no maximo, um ano. 
Nota: Regulamentado pelo Decreta n° 3.722, de 09.01.2001, DOU 
10.01.2001. 
§ 1°. 0 registro cadastral devera ser amplamente divulgado e devera estar 
permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele 
responsavel a proceder, no minimo anualmente, atraves da imprensa oficial 
e de jornal diario, a chamamento publico para a atualizac;ao dos registros 
existentes e para o ingresso de novos interessados. 

0 cadastro fornecera a situa<;ao da empresa, podendo ser solicitado outras 

exigencias, frente a documenta<;ao instituida no art. 27 da Lei n.0 8.666/93, para 

constata<;ao de habilita<;ao no certame. 

i) Do Procedimento e Julgamento 

0 procedimento de licita<;ao segundo a Lei n.0 8.666/93 em seu art. 38 " ... sera 

iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, 
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protocolado e numerado, contendo a autorizac;ao respectiva, a indicac;ao sucinta de 

seu objeto e do recurso proprio para a despesa". 

Depois de transcorrido o infcio do protocolado e da autorizac;ao de realizac;ao 

de despesa, posteriormente e apensados OS documentos transcritos no art. 38 da 

Lei n.0 8.666/93: 

I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; 
II- comprovante das publicagoes do edital resumido, na forma do artigo 21 
desta Lei, ou da entrega do convite; 
Ill - ato de designagao da comissao de licitagao, do leiloeiro administrative 
ou oficial, ou do responsavel pelo convite; 
IV- original das propostas e dos documentos que as instrufrem; 
V- atas, relat6rios e deliberagoes da Comissao Julgadora; 
VI - pareceres tecnicos ou jurfdicos emitidos sabre a licitagao, dispensa ou 
inexigibilidade; 
VII - atos de adjudicagao do objeto da licitagao e da sua homologagao; 
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas 
manifestagoes e decisoes; 
IX - despacho de anulagao ou de revogagao da licitagao, quando for o 
caso, fundamentado circunstanciadamente; 
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 
XI- outros comprovantes de publicagoes; 
XII - demais documentos relatives a licitagao. 
Paragrafo unico. As minutas de editais de licitagao, bern como as dos 
contratos, acordos, convenios ou ajustes devem ser previamente 
examinadas e aprovadas por assessoria jurfdica da Administragao. 
(Redagao dada ao par. unico pela Lei n° 8.883, de 08.06.1994) 

Desataca-se a existencia de varios tramites do certame, para a devida 

realizac;ao do julgamento, segundo JUSTEN : 

A fase externa da licitagao desdobra-se em diversas etapas, a saber: 
a) Fase de Divulgagao: destina-se a dar ciencia aos terceiros da 

existencia da licitagao ... 
b) Fase de Proposigao: destinada a formulagao de pro pastas pelos 

interessados em participar da licitagao. 
c) Fase de Habilitagao: destina-se a Administragao verificar se os 

interessados possuem condigoes de satisfazer as obrigagoes que 
pretendem assumir. 

d) Fase de Julgamento: destinada a selegao da proposta mais vantajosa. 
e) Fase de Deliberagao: destin ada a revisao dos atos praticados e 

avalia<{ao da conveniencia e legalidade do resultado". (JUSTEN, 1997, 
p. 226) 

A Lei n.0 8.666/93 em seu art. 43 estabelece procedimentos da julgada do 

processo licitat6rios, ap6s a observancia destes procedimentos e efetuado 0 
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julgamento das propostas, segundo o TCU (2003, p.118) "0 julgamento das 

propostas esta estritamente vinculado a criterios e fatores estabelecidos no ato 

convocat6rio. Deve ser objetivo e realizado conforme as normas e principios 

estabelecidos na Lei de Licitac;oes, a fim de garantir transparencia ao procedimento". 

i.1) Adjudicac;ao e Homologac;ao 

Ap6s a efetivac;ao de todos os tramites da licitac;ao e realizados o ato formal 

atraves da Adjudicac;ao e a validade com a homologac;ao, segundo o TCU (2003, 

p.126) "Adjudicac;ao eo ato pelo qual a Administrac;ao atribui ao licitante vencedor o 

objeto da licitac;ao. Homologac;ao e o ato pelo qual e ratificados todo o procedimento 

licitat6rios e conferido aos atos licitat6rios aprovac;ao para que produzam os efeitos 

juridicos necessaries". 

j) Garantia Contratual 

A administrac;ao pode exigir garantia em decorrencia de contratac;ao de 

licitantes, segundo o TCU (2003, p.217) " ... pode exigir prestac;ao de garantia nas 

contratac;oes de obras, servic;os e fornecimentos, para assegurar a execuc;ao do 

contrato e evitar prejuizos ao patrimonio publico". 

As modalidades de garantia contratual estao dispostas na Lei n.0 8.666/93 

em seu art. 56: 

Art. 56. A criteria da autoridade competente, em cada caso, e desde que 
prevista no instrumento convocat6rio, podera ser exigida prestac;ao de 
garantia nas contratac;oes de obras, servigos e compras. 
§ 1°. Cabera ao contratado optar par uma das seguintes modalidades de 
garantia: (Redagao dada ao § 1 o pela Lei n° 8.883, de 08.06.1994) 
I - cauc;ao em dinheiro ou utulos da divida publica; 
II - seguro-garantia; 
Ill - fianga bancaria. 
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A garantia sera devolvida segundo o TCU " ... ap6s executado o objeto do 

contrato". Bern como com atualizagao monetaria, de acordo como TCU "No caso de 

garantia prestada em dinheiro, a devolugao sera feita com atualizagao monetaria. 

Por isso, sugere-se que o valor correspondents seja depositado em caderneta de 

poupanga". Ressalta-se que de acordo como TCU deve-se: 

k) lmpugnagao 

Os depositos para garantia, quando exigida, das obrigagoes decorrentes de 
participagao em licitagao e de execugao de contrato celebrado com 6rgaos 
da administragao federal centralizada e autarquias, serao obrigatoriamente 
efetuados na Caixa Economica Federal, a ordem da autoridade 
administrativa competente.(TCU, 2003, p.218) 

A impugnagao envolve o direito de qualquer cidadao de impugnar, segundo o 

TCU (2003, p.260) "A impugnagao do ato convocat6rio pro irregularidade na 

aplicagao da legislagao vigente pode ser feita por qualquer cidadao ou pelo licitante". 

Os procedimentos de impugnagao estao contidos no art. 41 da Lei n.0 8.666/93, 

conforme segue: 

Art. 41. A Administragao nao pode descumprir as normas e condigoes do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
§ 1°. Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar edital de licitagao 
por irregularidade na aplicagao desta Lei, devendo protocolar o pedido ate 
5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitagao, devendo a Administragao julgar e responder a impugnagao em 
ate 3 (tres) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1 o do artigo 
113. 

No caso do pregao o Decreta n.0 3.555/00 faculta sabre a impugnagao em 

seu art.12: 

Art. 12. Ate dais dias uteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providencias 
ou impugnar o ato convocat6rio do pregao. 
§ 1° Cabera ao pregoeiro decidir sabre a petigao no prazo de vinte e quatro 
horas. 
§ 2° Acolhida a petigao contra o ato convocat6rio, sera designada nova 
data para a realizagao do certame. 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia corresponde ao delineamento da pesquisa, conforme nos 

ensina Kerlinger (1979, p.94) " ... pode-se definir como sendo o plano e a estrutura 

da investigac;ao, concebidos de forma a permitir a obtenc;ao de respostas para as 

perguntas da pesquisa". Desta forma, a palavra delineamento focaliza a maneira 

pela qual urn problema de pesquisa e conceituado e colocado em uma estrutura, de 

modo a se tornar urn guia para a explorac;ao, coleta e analise de dados". 

A utilizac;ao da metodologia neste projeto esta relacionada com o que sera 

delineado, podendo-se utilizar varios metodos necessarios e adequados, para a 

busca de complementos, soluc;oes e definic;oes dentro da modalidade estudo de 

caso. 

A classificac;ao desta pesquisa e em func;ao dos objetivos especfficos 

determinados no presente trabalho, toma-se por base a taxinomia adotada por 

VERGARA (2003, p. 46), que a qualifica em relac;ao a " ... dois criterios basicos: a) 

quanta aos fins; b) quanta aos meios". 

Desta forma quanta aos fins o presente trabalho sera de pesquisa 

explorat6ria, segundo GIL (2002, p. 41) este tipo de pesquisa " ... tern por objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de instituic;oes ...... na maioria 

dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliografico ... ". Explorat6ria 

porque embora haja, vasta literatura sobre controle interno, sao raras as obras que 

se propoem a estudar o assunto, aplicando na area publica. 

Dentro dos preceitos de pesquisa explorat6ria, quanta aos meios, a pesquisa 

sera bibliografica, documental e de estudo de caso. Bibliografica, porque a revisao 

de literatura do presente trabalho, tern por base apresentar ao leitor sobre a materia 
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que sera explanada no estudo de caso, os seus conceitos e as definic;oes de 

renomados autores, bern como, proporcionar que o pesquisador entre em cantata e, 

ao mesmo tempo, atualize-se sabre o desenvolvimento do conhecimento na area de 

interesse. Documental devido a natureza da fonte de alguns dados necessaria a 

execuc;ao da pesquisa. E estudo de caso porque tern por finalidade obter urn 

conjunto de dados atraves de uma investigac;ao cientifica, com o objetivo de estudar 

os metodos a fim de aplica-los ao meio, de acordo com VERGARA (2003 p. 49) " ... 

Tern carater de profundidade e detalhamento. Pode ou nao ser realizada no campo". 

0 estudo de caso e caracterizado pelo estudo profunda e exaustivo de urn ou 

de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

0 estudo de caso apresenta uma serie de vantagens, o que faz com que se 

torne o horizonte mais adequado em varias situac;oes. As principais vantagens sao: 

o estimulo a novas descobertas, a enfase na totalidade e a simplicidade dos 

procedimentos. 

Para atingir o foco desta pesquisa serao coletados diversos dados 

concernentes as bibliografias existentes, incluindo livros, legislac;oes, monografias, 

revistas, peri6dicos e boletins, com dados pertinentes ao assunto embasado nos 

objetivos da presente pesquisa. 

Pretende-se levantar uma pesquisa documental nos arquivos da Secretaria de 

Estado de Educac;ao do Parana, precipuamente devido a nao disponibilizac;ao de 

Decretos, Resoluc;oes, Portarias, lnstruc;oes Normativas e Manuais de 

Procedimentos lnternos, em outros meios de circulac;ao. 

Sera objeto de estudo a Secretaria de Estado de Educac;ao do Parana, o seu 

ambiente e a sua estrutura administrativa, sendo delimitado o estudo para a 
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implantac;ao de controle interno nas despesas com aquisic;oes de bens e contratac;ao 

de servic;os atraves de procedimentos licitat6rios, exceto de obras e servic;os de 

engenharia. 

A proposta de operacionalizac;ao da pesquisa envolve o levantamento de 

dados, atraves da pesquisa documental, da estrutura e do funcionamento da 

Secretaria de Estado de Educac;ao do Parana, a fim de estudar os departamentos 

envolvidos na sistematica da despesa. Ap6s o levantamento de dados da estrutura 

administrativa, sera efetuado urn estudo com base em livros, e precipuamente na 

legislac;ao pertinente a licitac;ao (Lei n.0 8.666/93), onde sera proposto desta forma a 

regulamentac;ao, uniformizac;ao e departamentalizac;ao dos tramites dos processos 

de execuc;ao da despesa. 

Este trabalho tern como foco a implantac;ao da sistematica e uniformizac;ao da 

execuc;ao orc;amentaria e financeira da despesa, objeto acima proposto, tendo como 

base a implantac;ao de procedimentos de controle internos nos Grupos da SEED, 

sendo GAS-Grupo Administrativo Setorial, GPS-Grupo de Planejamento Setorial e 

GFS-Grupo Financeiro Setorial, dentre outros envolvidos na sistematica dos 

processos de execuc;ao da despesa. 

Serao relatados os tipos de procedimentos para a uniformizac;ao dos 

controles internos, necessarios a eficiencia e eficacia operacional dos processos, 

visando a agilidade dos mesmos. 

0 trabalho proporcionara uma visao sabre a necessidade de implantac;ao de 

controles internos sob a 6tica orc;amentaria e financeira da execuc;ao da despesa, 

neste caso na Secretaria de Estado da Educac;ao. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSOES 

Este item tern por objetivo apresentar a Secretaria de Estado da Educac;ao do 

Parana, explanar sabre a sua regulamentac;ao, evidenciar os campos que serao 

implantados as controles internos, propor a regulamentac;ao, uniformizac;ao da 

execuc;ao da despesa com aquisic;ao de bens e contratac;ao de servic;os atraves de 

licitac;ao. 

4.1. APRESENTAQAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO DO 

PARANA 

Este sub-item tern par objetivo apresentar a Secretaria de Estado da 

Educac;ao do Parana seu objetivo, missao, principios e os seus programas e linhas 

de ac;oes da politica educacional. 

A Secretaria de Estado da Educac;ao esta disposta na Estrutura 

Governamental como uma Administrac;ao Direta, fazendo parte de urn conjunto de 

unidades governamentais que integram a estrutura administrativa de cada urn dos 

Poderes da Uniao, dos Estados e dos Municipios. 

A SEED tern por objetivo a definic;ao e a execuc;ao da politica governamental 

no setor de educac;ao basica e de educac;ao profissional, visando a melhoria das 

condic;oes de vida da populac;ao. Compete a Secretaria adequar a oferta a demanda 

par escolaridade basica, prioritariamente, e, na medida da disponibilidade de 

recursos, por escolaridade profissional, de acordo com a politica governamental, 

diretamente au em cooperac;ao com as municipios, sempre primando pela 

quantidade e qualidade dos resultados. 
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4.1.1. A Missao da Secretaria 

A missao da Secretaria da Educac;ao e garantir a universalizac;ao do ensino, 

ofertando educac;ao basica completa a populac;ao, adequando a demanda. 

Em seu dia-a-dia, desenvolve estudos e projetos com a finalidade de elevar o 

nlvel do rendimento escolar e promover o aperfeic;oamento constante do corpo 

docente, tecnico e administrativo do quadro da Educac;ao. 

Tambem e responsabilidade da Secretaria orientar, controlar e acompanhar o 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino pre-escolar, fundamental e media, 

regular e supletivo, e de educac;ao especial, da rede publica e particular. 

4.1.2. Princlpios da Polftica Educacional 

Os princfpios norteadores da polftica educacional sao: Educac;ao como direito 

do cidadao; Universalizac;ao do ensino; Escola publica, gratuita e de qualidade; 

Combate ao analfabetismo; Apoio a diversidade cultural; Organizac;ao coletiva do 

trabalho e Gestao democratica. 

A garantia da escola publica para todos significa dar acesso aqueles que a ela 

se reportam. S6 a matrlcula nao garante a permanencia do aluno na escola. A 

cultura escolar deve permitir que os educandos tenham urn transcurso continuo e 

progressivo no estabelecimento de ensino, com a apresentac;ao de resultados 

efetivos de aprendizagem. 

4.1.3. Linhas de Ac;ao 

As linhas de Ac;ao focando a polftica educacional sao: Curricula escolar como 

eixo fundante; Cultura escolar: otimizac;ao do espac;o e do tempo da escola; 
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Valorizac;ao dos profissionais da educac;ao; Pesquisa como fonte de apoio as ac;oes 

educacionais; lnovac;ao tecnol6gica e apoio pedag6gico a pratica educativa. 

4.1.4. Programas e Projetos 

Os programas da Secretaria de Educac;ao do Parana sao: Ac;ao Jovem 

Cidadania; Cultura escolar: novas tempos e espac;os; Educac;ao Profissional; Escola 

democratica; Escola para todos; Formac;ao inicial e continuada dos profissionais da 

educac;ao; lnovac;6es tecnol6gicas; Para ler - Programas de bibliotecas escolares; 

Parana alfabetizado; Parana: planejamento e memoria; Todo aluno aprendendo; 

Programa Casa do Zelador e Programa de resistencia as drogas 

Os principais projetos-atividades dentro do Ensino Fundamental sao: 

Manutenc;ao e desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizac;ao do 

Magisterio; Manutenc;ao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Educac;ao 

Pre-escolar; Manutenc;ao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental -

administrac;ao FUNDEF e lnfra-estrutura e apoio logfstico a rede escolar e ao 

estudante. 
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4.2. REGULAMENTACAO DA SEED 

Este sub-item tern como foco evidenciar a regulamentagao da Secretaria de 

Estado da Educagao, sua estrutura administrativa e a fungao e funcionamento dos 

setores envolvidos na sistematica da despesa. 

0 Decreta n. 0 1.102/1987 aprovou o regulamento da Secreta ria de Estado da 

Educagao do Parana, tendo como objetivo o que dispoe o art 1: " ... a execugao da 

polftica governamental no setor de educagao, visando a melhoria das condigoes de 

vida da populagao, competindo-lhe administrar, expandir e avaliar a oferta do pre-

escolar e do ensino de 1.0 e 2.0 graus, de acordo com as diretrizes da politica 

governamental". 

A Lei n. 0 8.485 de 03 de junho de 1987 dispoe sobre a reorganizagao da 

estrutura basica do Poder Executivo no Sistema de Administragao Publica do Estado 

do Parana, no Titulo IV que compreende o ambito da agao da Administragao Direta, 

na Segao IV define a SEED, sendo: 

... o ambito de agao da Secretaria de Estado da Educagao compreende: a 
execugao, supervisao e controle da agao do Governo relativa a educagao; 
o controle e fiscalizagao do funcionamento de estabelecimento de ensino, 
de diferentes graus e niveis, publicos e particulares; o apoio e orientagao a 
iniciativa privada; a perfeita articulagao com o Governo Federal em materia 
de politica e de legislagao educacional; o estudo, pesquisa e avaliagao 
permanentes de recursos financeiros para o custeio e investimento no 
sistema e no processo educacionais, a assistencia e orientagao aos 
Municipios, a fim de habilita-los a absorver responsabilidades crescentes 
no oferecimento, operagao e manutengao de equipamentos educacionais; 
a assistencia e amparo ao estudante pobre; a integragao das iniciativas de 
carater organizacional e administrative na area da educagao com os 
sistemas financeiro, de planejamento, da agricultura, da agao social e da 
saude publica estaduais; a pesquisa, o planejamento e a prospecc;ao 
permanentes das caracteristicas e qualificagoes do magisterio e da 
populagao estudantil e a atuagao corretiva compativel com os problemas 
conhecidos; outras atividades correlatas. 
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4.2.1. Estrutura da SEED 

A Secretaria de Estado da Educagao do Parana esta estruturada dentro do 

contexto da Administragao Direta, contemplando a seguinte estrutura, conforme 

organograma abaixo: 

Governo do Parana 

Secretaria de Estado 
da Educa9ao 

Institute de Desenvolvimento 
Educacional - FUNDEPAR 

Conselho Estadual de Educa9ao -
CEE 

Dire9ao Geral 

Superintendemcia de 
Ensino 

Parana Esporte 

A estrutura organizacional basica da SEED, segundo o Decreta n.0 1.102/87 

em seu art. 3 sao, compreende: 

I - Nfvel de Diregao Superior 
Secretario de Estado da Educagao 
Conselho Estadual de Educagao 
II- Nfvel de Atuagao Descentralizada 
Fundagao Educacional do Estado do Parana- FUNDEPAR 
Ill - Nfvel de Assessoramento 
Gabinete do Secretario - GS 
Assessoria Tecnica- AT 
IV- Nfvel de Gerencia 
Diretor Geral da Secretaria de Estado da Educagao - DG 
V- Nfvel de Atuagao Instrumental 
Grupo de Planejamento Setorial - GPS 
Grupo Financeiro Setorial - GFS 
Grupo Administrative Setorial- GAS 
Grupo de Recursos Humanos Setorial - GRHS 



IV- Nfvel de Execuctao Programatica 
Superintendents de Educactao 
Departamento de Ensino de 1.0 Grau- DEPG 
Departamento de Ensino de 2.0 Grau- DESG 
Departamento de Educactao Especial- DEE 
Departamento de Ensino Supletivo- DESU 
Coordenactao de Documentactao Educacional - CDE 
Centro de Treinamento do Magisterio do Estado do Parana- CETEPAR 
VII- Nfvel de Atuactao Desconcentrada 
Colegio Estadual do Parana 
VIII- Nfvel de Atuactao Regional 
Nucleos Regionais da Secretaria de Estado da Educactao- NRs 
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Destaca-se a existencia de algumas alteragoes na estrutura basica da SEED, 

a qual sera representada atraves do organograma abaixo: 

SEED SECRET ARIA DE EST ADO DA EDUCA_QAO 
~ I Secretario do Estado da Educa9ilo J !!! 
c. 
:::1 en 
0 

'fl. Conselho Estadual de Educa9ilo- CEE J 
!!! 
i5 

'"' """ J 2l~S I Parana Esporte FUNDEPAR 

~~ 

~ Gabinete do Secretario - GS J Q) 

E 
!!! 
0 

"' m I Auditoria Jnterna -AUDIT Assessoria Jurldica -ASS JUR J "' 
0 ~ 
t<( 

"' ~ ·u 
I Diretoria Geral I c: 

'e! 
:::1 Q) 

~ 
(!) 

Grupe de Planejamento Setaria! - GPS Grupe Administrative Setaria! - GAS J w ]g I 
c c: 

Q) 

en E 

jjj ~ I Grupe Financeiro Setaria! - GFS Grupo de Recursos Humanos Setorial - GRHS J 
-~ 

.E 

z 
I Superintendente de Educa9ilo 

~ I I I I 1 1 ~ 
!!! I Departamento de II Departamento de Ill Departamento de I ~ Departamento de J I Departamento de II , Centro de Treinamento, I 
"' Educa~ilo Ensino Media Educa~ilo de Jovens Educa~ilo Especial Educa.~ao do Magisterio do Est. do e 
c.. Fundamental e Adultos Profisstonal PR- CETEPAR 

c: 
Q) 

u"' L Colegio Estadual do Parana - CEP I """ 8!!! .,-
Q) 

0 

'iii 
I Nucleos Regionais - NRs c: 

0 
'C> 
Q) 

oc 
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Destaca-se a existencia da Auditoria lnterna inserida no contexto da SEED, 

sendo regulamentada atraves da Resoluc;ao n.0 2.383 de 13/08/2003, conforme 

segue: 

0 Secretario de Estado da Educagao, no uso de suas atribuigoes 
legais e tendo em vista o disposto na Lei Federal n.0 4.320/64, na Lei 
Federal n.0 8.666/93 e suas alteragoes, na Lei Complementar n.0 101/00, 
resolve: 
Determinar 
Que todos os processos da Secretaria de Estado da Educagao. .. . .. que 
derem causa, ou importem na realizagao da despesa ou em transferencias 
de recursos, seja atraves de convenios, contratos, ajustes, acordos, termos 
de cooperagao, termos de parceria ou sob qualquer outra forma, sejam 
encaminhados a Auditoria interna da Secretaria de Estado da Educagao 
antes de serem submetidos a decisao dos respectivos dirigentes. 

4.2.2. Func;ao e Funcionamento 

Esta pesquisa tern como foco a implantac;ao da sistematica e uniformizac;ao 

da execuc;ao orc;amentaria e financeira da despesa, objeto acima proposto, tendo 

como base a implantac;ao de procedimentos de controle internos nos grupos da 

SEED, sendo GAS - Grupo Administrativo Setorial, GPS - Grupo de Planejamento 

Setorial e GFS - Grupo Financeiro Setorial, e outros envolvidos na execuc;ao de 

despesa com aquisic;oes de bens e contratac;ao de servic;os atraves de 

procedimentos licitat6rios, exceto de obras e servic;os de engenharia. 

Dentre os departamentos envolvidos na sistematica de execuc;ao da despesa, 

destacam-se algumas atribuic;oes dos Chefes de cada grupo, conforme determina a 

Lei n.0 8.485/87: 

Grupo Administrativo Setorial, art. 50: 

1 - promover a perfeita integragao funcional entre a Secretaria de Estado 
da Administragao e a Secretaria onde atua; 

II - proceder a prestagao de servigos-meio necessarios ao 
funcionamento regular da Secretaria; 

Ill- promover a analise dos custos dos servigos na Secretaria, 
alimentando os sistemas de planejamento e financeiro, com esses 
dados; 

IV - promover estudos de racionalizagao de procedimentos, visando o 
aprimoramento dos servigos prestados; 
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V - proceder a fiscalizaC{ao do uso e aplicaC{ao de servi9os e 
equipamentos para detectar formas de desperdfcios, uso inadequado 
e impr6prio; 

VI - orientar tecnica e administrativamente grupos auxiliares; 
VII - manter perfeita articulaC{ao com as unidades especializadas da 

Secretaria da AdministraC{ao para execu<fao de suas diretrizes e 
determina<foes tecnicas no ambito da Secretaria; 

VIII- colher informa<foes, na Secretaria e no setor, sabre licitaC{oes de 
interesse para o cadastro da AdministraC{ao; 

IX - desempenhar outras tarefas compatfveis com a posiC{ao e as 
determinadas pelo Secretario da Administra<fao. 

Os Chefes do Grupo de Planejamento Setorial tern como atribuic;ao as 

contidas no art. 48: 

I - promover a perfeita integraC{aO funcional entre a Secretaria de Estado 
do Planejamento e CoordenaC{ao Geral e a Secretaria de Estado 
onde atua; 

II - promover a adaptaC{ao das diretrizes programaticas setoriais as 
diretrizes gerais do planejamento governamental; 

Ill - coordenar a elaboraC{ao dos pianos de trabalho e da proposta 
or9amentaria da Secretaria; 

IV- levar a efeito programas de reforma administrativa e planejamento 
institucional; 

V - assessorar na implantaC{ao de mecanismos de controle de projetos e 
atividades no ambito da Secretaria; 

VI - acompanhar a execu<faO do or9amento e produzir dados para sua 
reformula<fao e aperfeiC{oamento; 

VII - produzir elementos e evidencias dos programas de trabalho da 
Secretaria; 

VIII- promover a coleta de informa<foes tecnicas determinadas pela 
Secretaria do Planejamento e CoordenaC{ao Geral no setor 
polarizado pela Pasta; 

IX - manter estreita articulaC{ao com as unidades especializadas da 
Secretaria do Planejamento e CoordenaC{ao Geral para execuc;ao de 
suas diretrizes e determinaC{oes tecnicas no ambito da Secretaria; 

X- promover a consolidaC{ao e divulgaC{ao sistematica de informac;oes de 
interesse da Secretaria e para o processo decis6rio de seus titulares; 

XI- orientar tecnica e administrativamente grupos auxiliares; 
XII - desempenhar outras tarefas compatfveis com a posiC{ao e as 

determinadas pelo Secretario do Planejamento e CoordenaC{ao 
Geral. 

Os Chefes do Grupo Financeiro Setorial tern como atribuic;ao as estabelecidas 

no art. 49: 

I - promover a perfeita integraC{aO funcional entre a Secretaria de Estado 
da Fazenda e a Secretaria de Estado onde atua; 

II - proceder a execu<faO do orC{amento; 
Ill- promover os assentamentos, escritura<foes e registros contabeis e 

financeiros; 
IV - providenciar o levantamento do balancete mensal da Secretaria; 



V- proceder o acerto de contas em geral; 
VI - executar as medidas e providencias de controle interno; 
VII - manter assentamentos sabre responsaveis par valores; 
VIII - promover a auditoria economica e financeira da Secretaria; 
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IX - promover o levantamento e analise sistematica dos custos 
operacionais da Secretaria; 

X- orientar tecnica e administrativamente grupos auxiliares; 
XI - representar a Secretaria da Fazenda sabre quaisquer irregularidades 

relativas ao sistema financeiro; 
XII - desempenhar outras tarefas compatfveis com a posi~ao e as 

determinadas pelo Secretario da Fazenda. 

Destaca-se a regulamentac;ao concernente ao Departamento de Auditoria 

lnterna da Secretaria de Estado de Educac;ao do Parana, a qual esta regulamenta 

atraves da Resoluc;ao n.0 2.383/2003, a qual determina que a Auditoria procedera: 

A Auditoria, no prazo maximo de 2 dias uteis, procedera a analise do 

processo sob a 6tica orc;amentaria, financeira, contabil e administrativa, e emitira 

lnformac;ao sobre o resultado da Analise. 
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4.3. CAMPO DE IMPLANTA<;AO DE CONTROLES INTERNOS 

Este sub-item tern por objetivo abordar a implanta9ao dos controles internos, 

propondo a regulamenta9ao, uniformiza9ao e departamentaliza9ao do tramite dos 

processos, tendo como foco a sistematica da execu9ao da despesa com aquisi9ao 

de bens e contrata9ao de servi9os atraves de licita9ao. 

0 Controle lnterno governamental tern como finalidade auxiliar a gestao 

publica da Secretaria de Estado de Educa9ao do Parana, tendo como foco a busca 

da eficiencia e eficacia operacional da execu9ao da despesa. 

0 campo de atua9ao da implanta9ao dos controles internos, dentre outros 

sao: na unidade da Administra9ao Direta; nos seus processos de execu9ao de 

despesa. 

Para atingir os pontos acima ha necessidade de realizar urn amplo trabalho, 

voltado para implanta9ao de procedimentos e de normas para a execu9ao de 

despesas com foco nas aquisi96es de bens e contrata96es de servi9os atraves de 

processos licitat6rios, nos seguintes departamentos: Grupo Administrativo Setorial 

no Setor de Compras; Comissao de Licita9ao; Grupo Financeiro Setorial; e Grupo de 

Planejamento Setorial. 

Frente a esta implementa9ao serao mapeados todos os procedimentos a 

serem executado por cada departamento com urn respectivo fluxograma da 

tramita9ao dos processos e dos procedimentos a serem efetuados por cada 

departamento envolvido na sistematica da despesa, visando a agilidade dos 

processos. 
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4.3.1. Sintese de Procedimentos 

Os procedimentos adotados no presente trabalho, tern por base o ambiente 

administrativo da Secretaria de Estado da Educac;ao do Parana, o foco contempla a 

sistematica da execuc;ao da despesa sob o ambito orc;amentario e financeiro. 

A necessidade de implantac;ao de Controles lnternos se destaca frente a 

morosidade dos processo, sendo estes lentos e burocraticos, muitas vezes com 

inexistencia das informac;oes necessarios a exatidao dos processo. 

Dentro dos preceitos de urn estudo de caso, este trabalho efetuou urn 

levantamento sabre os procedimentos necessarios a observancia a legislac;ao de urn 

processo licitat6rio, as regras e normas que regem sabre a realizac;ao de despesas 

no ambito publico, objeto contemplado precipuamente no sub-item 2.4.5 do presente 

trabalho. 

Efetuando este levantamento o trabalho foi desenvolvido em duas etapas: 

coleta de dados e aplicac;ao dos procedimentos ao meio: 

Ap6s a coleta de dados sabre a Secretaria de Estado de Educac;ao efetuou-se 

urn estudo sabre a func;ao e funcionamento de cada departamento da Secretaria, 

posteriormente evidenciando os departamentos envolvidos na execuc;ao da 

despesa. 

Foram objeto de estudo os departamentos existentes, os quais estao 

consubstanciado no Decreta n.0 1.102/87, sendo Grupo Administrativo Setorial no 

Setor de Compras; Comissao de Licitac;ao; Grupo Financeiro Setorial; e Grupo de 

Planejamento Setorial. 

A parametrizac;ao dos departamentos envolvidos na sistematica da despesa, 

auxiliou em estabelecer a func;ao de cada departamento junto a realizac;ao da 
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despesa, bern como definindo a sua func;ao dentro do contexto do processo 

licitat6rios, tendo como base o que emana a Lei n.0 8.666/93 de licitac;ao. Realizando 

desta forma urn cruzamento de dados entre as obrigac;oes instituidas pela legislac;ao 

e a func;ao de cada departamento e a devida autorizac;ao necessaria para a 

legitimidade do processo. 

A regulamentac;ao da sistematica da despesa proposta, foca todos os tramites 

legais, para a devida formalizac;ao do ato publico, desde o inicio do processo com a 

demanda pela unidade interessada, enfatizando a func;ao de cada departamento 

envolvido no contexto da execuc;ao da despesa, contemplando desta forma todos as 

fases da despesa emanadas na Lei n.0 4.320/64 em seus arts. 58 a 70, o empenho, 

liquidac;ao e o pagamento, estes devidamente autorizados pelo ordenador da 

despesa, atestando desta forma a legalidade e a legitimidade do ato publico. 

A implantac;ao deste regulamento tern como foco auxiliar na uniformizac;ao 

dos procedimentos da execuc;ao da despesa, agindo de forma a conciliar os atos e 

formalizar os fatos, atuando na prevenc;ao e na correc;ao de erros e inibindo os atos 

ilicitos. 

Este estudo de proposta para implantac;ao de controle interno, preocupa-se 

com a possibilidade de resistencia pelos departamentos envolvidos, devendo ser 

exposto de forma a conscientizar cada setor envolvido na sistematica da despesa 

publica, sendo demonstrado a aplicabilidade, bern como o auxilio que trara na 

operacionalidade do sistema, focando a eficacia operacional desta norma, a qual 

contemplara os atos administrativos e legais da execuc;ao da despesa. 

0 foco do presente trabalho e minimizar os conflitos existentes no processo 

de execuc;ao de despesa, tern como fulcra auxiliar e orientar o gestor publico e os 
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demais departamentos envolvidos na sistematica da despesa, tendo em vista a 

complexidade dos tramites dos processos, e a vasta informac;ao e aprovac;ao que 

determinado processo demanda, no tocante a execuc;ao orc;amentaria e financeira 

da despesa. 

4.3.2. Proposta para lmplantac;ao de Controle lnterno na Execuc;ao da Despesa sob 

a 6tica Orc;amentaria e Financeira. 

As implantac;oes de Controles lnternas visam instituir criterios e normas para a 

da execuc;ao da despesa com aquisic;oes de bens e contratac;ao de servic;os atraves 

de procedimentos licitat6rios; exceto de obras e servic;os de engenharia. Tern como 

fulcra uniformizar e padronizar a sistematicas dos processos licitat6rios, frente a 

todos os departamentos envolvidos, bern como orientar os procedimentos de 

execuc;ao da despesa. Os Controles lnternos sao necessaries a eficiencia e eficacia 

operacional dos processos, visando a agilidade dos mesmos. 

a) Do Objetivo de lmplantar 

Visa definir e regulamentar a execuc;ao da despesa com aquisic;oes de bens e 

contratac;ao de servic;os atraves de procedimentos licitat6rios, exceto de obras e 

servic;os de engenharia. 

b) Da Solicitac;ao da Despesa 

A solicitac;ao da despesa deve ser encaminhada pela unidade interessada, 

atraves do SAD, conforme ANEXO 11-SOLICITA<;AO DE AUTORIZA<;AO PARA 

EXECU<;AO DE DESPESA. 
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c) Da Autorizac;ao da Despesa 

A autorizac;ao para a execuc;ao da despesa cabe ao Diretor Geral e a 

homologac;ao pelo Secretario da Educac;ao. 

d) Da Responsabilidade 

A cada unidade administrativa cabe a responsabilidade pelo processo, 

enquanto estiver sob sua guarda. Portanto, para o mesmo ter prosseguimento, deve 

estar devidamente preenchido, autorizado e/ou instruido. 

Caso o processo nao esteja devidamente preenchido e informado, deve ser 

devolvido aos responsaveis para regularizac;ao. 

e) Da SeqUencia dos Procedimentos 

Os procedimentos de cada unidade administrativa envolvida no processo de 

licitac;ao, estao detalhadas a seguir, devendo ser realizada de forma seqUencia!, 

padronizando a tramitac;ao dos processos. 

A representac;ao grafica dos procedimentos de cada unidade administrativa 

esta sob a forma de fluxograma consubstanciada no ANEXO 111-FLUXOGRAMA DE 

PROCEDIMENTOS DE EXECU9AO DA DESPESA. 

f) Dos Procedimentos lniciais do Processo 

f.1) Unidade lnteressada- Ul 

f.1.1) A unidade administrativa interessada, solicita autorizac;ao para execuc;ao da 

despesa atraves do preenchimento e emissao, em duas vias, do SAD-Solicitac;ao de 

Autorizac;ao para Execuc;ao de Despesa. 
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f.1.1.1) Encaminha a SAD ao Diretor Geral para obtenc;ao de autorizac;ao para 

prosseguimento do processo. 

f.1.2) 0 SAD deve trazer a devida justificativa da despesa e a especificac;ao clara do 

objeto a ser licitado ou do servic;o a ser realizado. 

f.2) Diretor Geral - DG 

f.2.1) Recebe o SAD, estando de acordo com a solicitac;ao, autoriza o 

prosseguimento do processo, assina o campo apropriado do formulario devolvendo 

a unidade interessada (solicitante da despesa). 

f.2.2) Nao concordando, informa e devolve o SAD a unidade interessada. 

f.3) Unidade lnteressada- Ul 

f.3.1) Estando o SAD devidamente autorizado pelo Diretor Geral, providencia o 

protocolo, junto ao Protocolo Geral. 

f.4) Protocolo Geral - PTG 

f.4.1) Providencia o protocolo do SAD, devolvendo uma via, quando se tratar de 

aquisic;ao de bens encaminha ao Setor de Compras-GAS, e no caso de contratac;ao 

para prestac;ao de servic;os, ao GPS. 

f.5) Setor de Compras-GAS 

f.5.1) Quando se tratar de aquisic;ao de bens, recebe o SAD protocolado e especifica 

tecnicamente o objeto a ser licitado com base nas informac;oes recebidas. 

f.5.2) Efetua a pesquisa de prec;o para estimar o custo medio do objeto a ser licitado. 
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f.5.3) Indica no campo apropriado do SAD o valor total previsto que sera empenhado 

e encaminha o processo ao GPS. 

f.6) Grupo de Planejamento Setorial - GPS 

f.6.1) Recebe o processo, verifica se a despesa esta prevista e classifica conforme a 

programac;ao orc;amentaria. 

f.6.2) Nao estando prevista a despesa no orc;amento, realiza as alterac;oes 

orc;amentarias e encaminha o respectivo instrumento de oficializac;ao, ao Diretor 

Geral para autorizac;ao e posteriormente encaminha ao GFS. 

f.6.3) Estando a despesa prevista e classificada conforme a programac;ao, preenche 

o SAD fazendo a indicac;ao financeira e a classificac;ao orc;amentaria da despesa, 

determinando a dotac;ao pela qual correra a despesa e encaminha ao GFS. 

f.6.4) Anexa ao processo o QDD-Quadro de Detalhamento de Despesa, o qual 

contemplara a dotac;ao orc;amentaria, e a respectiva rubrica informada na SAD, 

demonstrando a existencia de recurso para contemplac;ao do pleito. ANEXO IV

MODELO DE QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA. 

f.?) Diretor Gerai-DG 

f.7.1) Recebe o processo do GPS, analisa a alterac;ao orc;amentaria efetuada, e 

autoriza encaminhando o retorna o processo ao GFS. 

f.7.2) Em caso de nao autorizac;ao das alterac;oes orc;amentarias, informa e envia o 

processo para a unidade interessada, sendo encaminhado ao Protocolo Geral para 

baixa e arquivamento. 
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f.8) Grupo Financeiro Setoriai-GFS 

f.8.1) lnforma a disponibilidade financeira do recurso solicitado, preenchendo o SAD. 

f.8.2) Caso nao haja recurso disponivel para execU<;ao da despesa, retem o 

processo, estuda alternativas para disponibilizar a liberac;ao do recurso, 

encaminhando o pedido a Secretaria de Estado da Fazenda-SEFA. 

f.8.3) Caso a SEFA nao libere o recurso, informa e encaminha o processo ao Diretor 

Geral. 

f.8.4) Caso a SEFA atenda ao pedido de liberac;ao do recurso, preenche o SAD, 

informado a existencia de disponibilidade financeira de acordo com liberac;ao da 

SEFA e encaminha ao Setor de Compras-GAS. 

f.9) Diretor Gerai-DG 

f.9.1) Estando de acordo com a despesa, mas nao haven do recurso disponivel, 

decide pelo encaminhamento ou nao do pedido de reconsiderac;ao junto a SEFA.. 

Sendo atendido o pedido encaminha ao GFS. 

f.9.2) Nao concordando com a despesa ou decidindo pelo nao encaminhamento de 

pedido de reconsiderac;ao junto a SEFA, informa e envia o processo para o Setor de 

Compras-GAS e posteriormente ao interessado, sendo encaminhado ao Protocolo 

Geral para baixa e arquivamento. 

f.1 0) Grupo Financeiro Setoriai-GFS 

f.1 0.1) Caso a SEFA atenda ao pedido de liberac;ao do recurso, preenche o SAD, 

informado a existencia de disponibilidade financeira de acordo com liberac;ao da 

SEFA e encaminha ao Setor de Compras-GAS. 
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f.11 ) Protocolo Gerai-PTG 

f.11.1) Se a despesa foi autorizada pel a autoridade competente. Encaminha o 

processo ao Setor de Compras-GAS. 

f.11.2) Se a despesa nao foi autorizada pela autoridade competente, recebe 

instruc;oes para baixa e arquivamento do processo. 

f.12) Setor de Compras-GAS 

f.12.1) Recebe o processo, com as devidas informac;oes orc;amentarias e financeiras, 

elabora a minuta do instrumento convocat6rio e demais elementos necessaries a 

licitac;ao, submetendo-se a apreciac;ao e pronunciamento da Unidade lnteressada. 

f.13) Unidade lnteressada-UI 

f.13.1) Recebe a min uta do instrumento convocat6rio e outros elementos se 

necessaria, efetua a conferencia no que concerne a especificac;ao do objeto a ser 

licitado, aprovando ou apontado eventuais irregularidades e encaminha ao Setor de 

Compras-GAS. 

f.14) Setor de Compras-GAS 

f.14.1) Recebe o processo, efetua as alterac;oes na minuta do instrumento 

convocat6rio, se for o caso, assina o campo apropriado do SAD, convalidando os 

procedimentos e encaminha o processo ao GFS. 

f.15) Grupo Financeiro Setoriai-GFS 

f.15.1) Recebe o processo do Setor de Compras-GAS, e emite o "PEDIDO DE 
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EMPENHO" devidamente preenchido, identificando a licitac;ao que sera realizada, 

conforme informac;ao do Setor de Compras-GAS (sub-item f.5.3), alocando o recurso 

especifico como garantia da execuc;ao da despesa e encaminha o processo ao 

Ordenador da Despesa. 

f.16) Diretor Gerai-DG 

f.16.1) Estando de acordo, assina o "PEDIDO DE EMPENHO" e instaura o processo 

licitat6rio assinando o campo apropriado do SAD e encaminha o processo ao GFS. 

f.17) Grupo Financeiro Setoriai-GFS 

f.17 .1) Recebe o processo do Diretor Geral (Ordenador de Despesa), emite a "NOTA 

DE EMPENHO" identificando o valor a ser empenhado, de acordo com estimativa do 

Setor de Compras-GAS (sub-item f.5.3) e encaminha o processo. 

f.18) Setor de Compras-GAS 

f.18.1) Recebe o processo, tom a ciemcia e envia a Assessoria Juridica. 

f.19) Assessoria Juridica-ASS JUR 

f.19.1) Recebe o processo do Setor de Compras-GAS, ana lisa a fase preliminar do 

procedimento licitat6rio em observancia aos requisitos legais e especificos, elabora 

uma minuta do instrumento contratual, caso a licitac;ao a ser realizada assim o exija. 

f.19.2) Emite parecer sob a 6tica legal, e encaminha ao Setor de Compras-GAS. 
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f.19.3) Havendo eventuais irregularidades sob o ambito legal, o processo deve ser 

regularizado para continuac;ao do tramite do processo, sendo encaminhado para os 

devidos departamentos para regularizac;ao. 

f.20) Setor de Compras-GAS 

f.20.1) Recebe o processo, toma ciencia e regulariza as eventuais divergencias 

apontadas pela Assessoria Juridicae encaminha o processo a Auditoria lnterna. 

f.21) Auditoria lnterna-AUDIT 

f.21.1) Recebe o processo do Setor de Compras-GAS, analisa a fase preliminar do 

procedimento licitat6rio, bern como a verificac;ao dos procedimentos realizados 

durante o tramite do processo licitat6rio. 

f.21.2) Ap6s analise emite lnformac;ao Tecnica sob a 6tica orc;amentaria, financeira, 

contabil e administrativa. 

f.21.3) Havendo eventuais irregularidades, sob a 6tica analisada, efetua as devidas 

recomendac;oes, devendo ser regularizadas para continuac;ao do tramite do 

processo, sendo encaminhada para os devidos departamentos para regularizac;ao. 

f.21.4) No caso de nao haver objec;oes ate a fase analisada, encaminha o processo 

ao Setor de Compras-GAS. 

f.22) Setor de Compras-GAS 

f.22.1) Recebe o processo, toma ciencia e regulariza as eventuais divergencias 

apontadas pela Auditoria lnterna. 
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f.22.2) 0 Setor de Compras com base no parecer emitido pela Assessoria Jurfdica e 

pela Auditoria lnterna, prepara o "INSTRUMENTO CONVOCATORIO" definitivo eo 

"AVISO DE LICITAQAO",quando foro caso e encaminha ao Diretor Geral. 

f.23) Diretor Gerai-DG 

f.23.1) Recebe o "INSTRUMENTO CONVOCATORIO" definitivo e o "AVISO DE 

LICITAQAO", quando foro caso, assina eo encaminha ao Setor de Compras-GAS. 

f.23.2) Nao concordando com os termos do instrumento convocat6rio, informa e o 

devolve ao Setor de Compras-GAS. 

f.24) Setor de Compras-GAS 

f.24.1) Recebe o "INSTRUMENTO CONVOCATORIO" definitivo e o "AVISO DE 

LICITAQAO", quando foro caso, assinados. 

f.24.2) Providencia a publica gao do "AVISO DE LICIT AQAO", no "Diario Oficial do 

Estado" e em demais jornais de circulac;ao, conforme determina a Lei n.0 8.666/93 e 

suas alterac;oes. 

f.24.3) Acompanha as publicac;oes e providencia as respectivas capias para anexar 

no processo licitat6rio. 

f.24.4) Afixa o "AVISO DE LICITAQAO" e/ou o instrumento convocat6rio no "Painel 

de Editais" da SEED. 

f.24.5) Entrega aos interessados que procurarem, c6pias do instrumento 

convocat6rio mediante recolhimento de taxa correspondente e emissao dos 

respectivos recibos de entrega. 
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f.24.6) Convoca, no minima tres dos funcionarios que foram designados para 

constituirem a Comissao de Abertura e Julgamento da Licitac;ao, conforme 

autorizac;ao do Diretor Geral, devidamente publicado em Diario Oficial do Estado do 

Parana. 

f.24.7) Encaminha o processo ao presidente da Comissao de Licitac;ao. 

g) Dos Procedimentos quando houver lmpugnac;ao do lnstrumento Convocat6rio. 

g.1) Diretor Gerai-DG 

g.1.1) Julga e responde a impugnac;ao com base nas informac;oes prestadas pelas 

areas envolvidas (Setor de Compras-GAS, Comissao de Licitac;ao, Assessoria 

Juridicae Auditoria lnterna) e encaminha o processo ao Setor de Compras-GAS. 

g.2) Setor de Compras-GAS 

g.2.1) Recebe o processo, providencia a comunicac;ao formal da decisao ao 

impugnante, se for o caso, e encaminha o processo a CL. 

h) Dos Procedimentos para Abertura e Julgamento da Licitac;ao. 

h.1.) Comissao de Licitacao-CL 

h.1.1) Recebe do Setor de Compras-GAS, o processo e as respectivas c6pias do 

instrumento convocat6rio. 

h.1.2) No dia, local e hora marcada no instrumento convocat6rio, abre oficialmente a 

licitac;ao, lavrando ata circunstanciada do ato. 

h.1.3) Analisa e julga os documentos e/ou propostas apresentadas, na mesma 

sessao de abertura, consignando o resultado na respectiva ata, ou, a seu criteria, 
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posteriormente em sessao reservada, divulgando o resultado atraves da emissao de 

"PARECER e RELATORIO DE JULGAMENTO". 

h.1.4) Quando a modalidade da licitagao exigir a publicagao do resultado, conforme 

dispoe a Lei n.0 8.666/93, envia o "RELATORIO DE JULGAMENTO" ao Setor de 

Compras-GAS para providencias. 

h.1.5) Se for o caso, envia o resultado do julgamento da fase correspondente da 

licitagao para afixagao no "Painel de Editais". 

h.2) Setor de Compras-GAS 

h.2.1) Providencia a publicagao do "RELATORIO DE JULGAMENTO", no "Diario 

Oficial do Estado" e em demais jornais de circulagao, conforme determina a 

legislagao em vigor. 

h.2.2) Acompanha as publicagoes e providencia o envio das respectivas capias a 

Comissao de Licitagao. 

h.2.3) Afixa o resultado do julgamento da fase correspondente da licitagao no "Painel 

de Editais". 

h.3) Comissao de Licitacao-CL 

h.3.1) Junta ao processo as respectivas capias das publicagoes. 

h.3.2) A partir da data oficial da divulgagao do resultado da licitagao, acompanha os 

prazos recursais previstos na Lei n.0 8.666/93 e suas alteragoes. 

h.3.3) Havendo interposigao do recurso administrative, procede de acordo com o 

descrito no proximo item. 
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h.3.4) Decorrido o prazo legal, sem interposiQao de recursos, encaminha o processo 

ao Setor de Compras-GAS para extraQao de capias e registros. (efetuar os 

procedimentos constantes no sub-item j). 

i) Dos Procedimentos quando houver lnterposiQao de Recurso Administrativo dos 

Atos da Comissao. 

i.1 ) Protocolo Gerai-PTG 

i.1.1) Protocola o recurso apresentado pelo recorrente, informa junto ao processo a 

comissao responsavel pelo respectivo processo licitat6rio e encaminha o recurso ao 

presidente da Comissao de LicitaQao. 

i.2) Comissao de Licitacao-CL 

i.2.1) Da ciencia dos termos do recurso aos demais licitantes, pede ao Protocolo 

Geral a anexaQao do recurso ao processo principal, reunindo-se posteriormente para 

decidir quanta ao merito do recurso interposto. 

i.2.2) Analisa e julga o merito do recurso, emitindo parecer circunstanciado a respeito 

do assunto. 

i.2.2.1) Caso o recurso seja julgado procedente, reve os seus atos e emite novo 

"PARECER e RELATORIO DE JULGAMENTO" e providencia a divulgaQao do novo 

resultado atraves dos mesmos meios que o anterior. (Verificar os procedimentos 

definidos no sub-itens h.1.4 e h.1.5.) 

i.2.2.2) Caso o recurso seja julgado improcedente, encaminha o processo 

juntamente com o parecer, ao Diretor Geral. 
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i.3) Diretor Gerai-DG 

i.3.1) Examina as circunstancias e profere a decisao dando provimento ou nao ao 

recurso, subsidiado pelo parecer da Comissao. 

i.3.2) Em ambas as situagoes, deve ser efetuada formalmente a decisao da 

autoridade competente, formalizar a notificagao da decisao ao recorrente e devolver 

o processo a CL. 

i.4) Comissao de Licitac;ao-CL 

i.4.1) Tomar conhecimento da decisao proferida pela autoridade competente e 

encaminhar o processo ao Setor de Compras-GAS. 

j) Dos Procedimentos ap6s decorrido o Prazo recursal dos Atos da Comissao ou 

ap6s Julgado o Recurso. 

i-1 ) Comissao de Licitac;ao-CL 

j.1.1) Extrai c6pias necessarias, registra e encaminha o processo a Assessoria 

Jurfdica para analise e emissao de parecer. 

i-2) Assessoria Jurfdica-ASS JUR 

j.2.1) Recebe o processo da Comissao de licitagao, emite "PARECER" relativamente 

ao cumprimento das formalidades impostas pela legislagao, elabora minuta do 

"TERMO DE HOMOLOGAQAO"/REVOGAQAO OU ANULAQAO", conforme o caso e 

encaminha o processo ao Diretor Geral. 
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j.3) Diretor Gerai-DG 

j.3.1) Recebe o processo, opina e encaminha o processo ao Secretario da 

Educa9ao. 

j.4) Secreta rio da Educacao 

j.4.1) Recebe o processo do DG, estando de acordo com os procedimentos, assina o 

"TERMO DE HOMOLOGACAO" e encaminha o processo ao GFS para emissao do 

"Pedido de Empenho" ao adjudicado. 

j.4.2) Nao concordando com os procedimentos adotados, assina o "TERMO DE 

REVOGACAO" ou de "ANULACAO" e encaminha o processo ao Setor de Compras

GAS para publicactao do respective termo. 

j.5) Setor de Compras-GAS 

j.5.1) Providencia a publicactao do "TERMO DE REVOGAQAO" ou de "ANULAQAO" 

e encaminha o processo a Assessoria Juridica. 

j.6) Assessoria Juridica-ASS JUR 

j.6.1) Recebe o processo do Setor de Compras-GAS e acompanha os prazos 

recursais. 

j.6.1.1) Havendo interposictao de recurso do ato da autoridade superior (revogactao 

ou anulactao da licitactao), da cit3ncia dos termos do recurso aos demais licitantes, 

solicita ao Protocolo Geral a anexactao do recurso ao processo principal e 

encaminha ao Diretor Geral. 
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j. 7) Diretor Gerai-DG 

j.7.1) Recebe o processo da Assessoria Jurfdica, julga o merito do recurso e 

formaliza as respostas ao recorrente. 

j.7.1.1) Se o recurso for acatado, assina o "TERMO DE RETIFICACAO", envia ao 

Setor de Compras-GAS para publicac;ao e posteriormente encaminha o processo ao 

GFS para emissao do "Pedido de Empenho" ao adjudicado. 

j.7.1.2) Caso o recurso nao seja acatado, comunica formalmente a decisao ao 

recorrente e encaminha o processo ao GFS para estorno do empenho. 

j.8) Grupo Financeiro Setoriai-GFS 

j.8.1) Recebe o processo do DG, e com base no resultado da licitac;ao, caso tenha 

sido homologada, emite "PEDIDO DE EMPENHO" em nome do adjudicado e 

encaminha o processo ao Diretor Geral. 

j.8.2) Caso a licitac;ao tenha sido revogada ou anulada, estorna o "EMPENHO", 

registra e anexa a c6pia do estorno ao processo e encaminha ao Setor de Compras

GAS. 

j.9) Setor de Compras-GAS 

j.9.1) Caso a licitac;ao tenha sido revogada ou anulada, comunica a decisao a 

unidade interessada, e encaminha o processo ao Protocolo geral para baixa e 

arquivo. 

j.1 0) Diretor Gerai-DG 

j.1 0.1) Recebe o processo do GFS, assina o "PEDIDO DE EMPENHO" em nome do 
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adjudicado e retorna o processo ao GFS. 

j.11) Grupo Financeiro Setoriai-GFS 

j.11.1) Recebe o processo do Diretor Geral e amite "NOTA DE EMPENHO" em nome 

do adjudicado. 

J.11.1.1) Havendo previsao de "Contrato", encaminha o processo a Assessoria 

Juridica. 

j.11.1.2) Nao havendo previsao de "Contrato", encaminha o processo a Auditoria 

lnterna. 

i-12) Assessoria Juridica-ASS JUR 

j.12.1) Recebe o processo do GFS, prepara a minuta do respectivo "INSTRUMENTO 

CONVOCATORIO" e encaminha o processo a AUDIT. 

j.13) Auditoria lnterna-AUDIT 

f.13.1) Recebe o processo, analisa a fase final do procedimento licitat6rio, bern como 

a verificac;ao dos procedimentos realizados durante o tramite do processo licitat6rio. 

f.13.2) Ap6s analise amite lnformac;ao Tecnica sob a 6tica orc;amentaria, financeira, 

contabil e administrativa. 

f.13.3) Havendo eventuais irregularidades, sob a 6tica analisada, efetua as devidas 

recomendac;oes, devendo ser regularizadas para continuac;ao do tramite do 

processo, sendo encaminhada para os devidos departamentos para regularizac;ao. 

f.13.4) No caso de nao haver objec;oes ate a fase analisada, encaminha o processo 

a CL. 
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j.14) Comissao de Licitacao-CL 

j.14.1) Recebe o processo da Auditoria lnterna, nao havendo Contrato, emite o 

"PEDIDO DE FORNECIMENTO" e envia ao Diretor Geral, para assinatura, notifica o 

adjudicado, fixando prazo para retirada do mesmo junto a Comissao. 

j.14.2) Havendo Contrato, recebe o processo da Auditoria lnterna, envia o 

instrumento contratual ao Diretor Geral, para assinatura e notifica o adjudicado, 

fixando prazo para assinatura do mesmo junto ao GFS. 

j.14.3) Havendo previsao de "GARANTIA DE FORNECIMENTO", encaminha c6pia 

da notificac;ao do adjudicado ao GFS. 

i-15) Grupo Financeiro Setoriai-GFS 

j.15.1) Recebe o processo da Comissao de Licitac;ao-CL e a c6pia da notificac;ao do 

adjudicado, providencia o recolhimento da "GARANTIA DE FORNECIMENTO", e 

fornece o comprovante de recolhimento do adjudicado o qual deve apresentar 

quando da assinatura do contrato. 

j.16) Diretor Gerai-DG 

j.16.1) No caso de "CONTRATO", havendo "GARANTIA DE FORNECIMENTO", 

ap6s a devida apresentac;ao do comprovante de recolhimento da garantia contratual, 

assina o respectivo "INSTRUMENTO CONTRATUAL" juntamente como adjudicado, 

fornece uma via ao adjudicado e as demais encaminha a CL. 

j.16.2) No caso de "PEDIDO DE FORNECIMENTO", recebe assinada as respectivas 

vias e devolve a CL. 
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L17) Comissao de Licitacao-CL 

j.17.1) Retira o "PEDIDO DE FORNECIMENTO" pelo fornecedor, anexa uma c6pia 

ao processo e distribui as demais aos interessados (fornecedor, Setor de Compras

GAS e Unidade lnteressada/Solicitante) e encaminha o processo para o GFS, para 

instrugao. 

j.17 .2) Recebidas as vias do "CONTRA TO", assinadas pelas partes, distribui as 

respectivas capias aos interessados: Assessoria Tecnica (para elaboragao do 

extrato de contrato), Setor de Compras-GAS (para recebimento do objeto licitado, 

somente processos de aquisigao) Unidade lnteressada/solicitante e encaminha o 

processo ao GFS, para instrugao. 

L18) Assessoria Juridica-ASS JUR 

j.18.1) Recebe o processo e a c6pia do "INSTRUMENTO CONVOCATORIO", 

quando houver, devidamente assinado, elabora o "EXTRA TO DE CONTRA TO", e 

encaminha ao Setor de Compras-GAS para providenciar a publicagao. 

j.19) Setor de Compras-GAS 

j.19.1) Providencia a publicagao do "EXTRATO DE CONTRATO", no "Diario Oficial 

do Estado" e em demais jornais de circulagao, conforme determina a legislagao em 

vigor. 

j.19.2) Acompanha as publicagoes e providencia o envio das respectivas c6pias para 

instrugao do processo ao GFS. 



k) Dos Procedimentos para Recebimento do Objeto Licitado. 

k.1) Setor de Compras-GAS 
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k.1.1) Recebe c6pia do "PEDIDO DE FORNECIMENTO" ou "CONTRATO", quando 

houver, para acompanhar e controlar a efetiva entrada do objeto licitado na 

Secretaria de Estado da Educac;ao. 

k.1.2) Encaminha o objeto adquirido a Unidade lnteressada com a respectiva c6pia 

do "PEDIDO DE FORNECIMENTO" ou "CONTRATO". 

k.1.3) Atesta os documentos para pagamento do fornecedor ou prestador de 

servic;os e encaminha ao GFS. 

k.2) Unidade lnteressada-UI 

k.2.1) Recebe o objeto adquirido, bern como "PEDIDO DE FORNECIMENTO" ou 

"CONTRA TO", conforme o caso, para administrac;ao da execuc;ao do mesmo. 

I) Dos Procedimentos para pagamento do Fornecedor. 

1.1) Grupo Financeiro Setoriai-GFS 

1.1.1) Efetua a conferencia da documentac;ao e providencia a liquidac;ao da despesa. 

1.1.2) Emite a Ordem de Pagamento e envia o processo ao Diretor Geral para 

despacho. 

1.2) Diretor Gerai-DG 

1.2.1) Despacha a ordem de pagamento determinando que a despesa seja paga, 

envia o processo ao GFS. 
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1.3) Grupo Financeiro Setoriai-GFS 

1.3.1) Efetua o pagamento conforme programac;ao previa mente determinada pela 

SEFA-Secretaria de Estado da Fazenda. 

1.3.2) Ap6s o pagamento os documentos comprobat6rios sao separados e 

encaminhados ao Protocolo Geral, para juntada no processo. 

m) Dos Procedimentos para lnstruc;ao Final do Processo e Baixa 

m.1) Protocolo Gerai-PTG 

m.1.1) Providencia a juntada de documentos ao processo. 

m.1.2) Efetua a baixa do processo no respectivo sistema e encaminha o processo ao 

Arquivo Geral. 

m.2) Arguivo Gerai-ARQ 

m.2.1) Arquiva o processo. 
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5. CONCLUSAO 

Neste trabalho foram apresentados diversos t6picos que norteiam a execu<;ao 

orgamentaria e financeira da despesa publica, tendo em vista o objetivo geral de 

implantagao de uma sistematica de controle interno na execugao da despesa, neste 

caso na Secretaria de Estado da Educagao do Parana. 

Foram delineados no presente trabalho as diretrizes estabelecidas nos 

objetivos especificos, sendo atingindo o enfoque proposto, tendo em vista a revisao 

de literatura apresentada, que contemplou os aspectos de controle interno focando a 

area publica, explanando sobre a sua importancia administrativa e operacional no 

setor publico, o qual tern como objeto subsidiar o gestor publico, mostrando desta 

forma transparencia na execugao da despesa. 

Feito o relata sobre o controle interno, foi exposto a estrutura operacional dos 

6rgaos publicos, a sua formagao e o papel que esta representa na sua 

essencialidade, contemplando tambem sobre contabilidade publica. 

Sob o aspecto orgamentario e financeiro, explanou-se sobre o estado da arte 

da despesa publica, consubstanciada na Lei n.0 4.320/34 em seus arts. 58 a 70, 

sendo: fixagao, empenho, liquidagao e o pagamento, foram focados precipuamente 

a Licitagao consubstanciada na Lei n.0 8.666/93 e suas alteragoes, sendo abordado 

os diversos conceitos norteadores. 

Os t6picos supramencionados, tiveram como finalidade apresentar a estrutura 

governamental que esta inserida a execugao da despesa publica, tal a importancia 

desses conceitos para a correta aplicagao do objeto proposto, para servir de apoio a 

obtengao do foco principal, sendo esta revisao de literatura essencial para a 

condugao do presente trabalho. 
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A estrutura da Secretaria de Estado da Educac;ao do Parana foi objeto de 

estudo do presente trabalho, especialmente os setores envolvidos na sistematica da 

execuc;ao da despesa, sendo Grupo Administrativo Setorial no Setor de Compras; 

Comissao de Licitac;ao; Grupo Financeiro Setorial; e o Grupo de Planejamento 

Setorial, consubstanciado no Decreta n. 0 1.102/87. 

A implantac;ao de procedimentos de execuc;ao da despesa foi proposta com 

foco nas aquisic;oes de bens e contratac;oes de servic;os atraves de processo 

licitat6rios, haja vista a falha existente nos 6rgaos publicos, a existencia de processo 

lentos e burocraticos, tendo em vista a complexidades da execuc;ao da despesa, as 

suas diversas fases, informac;oes, aprovac;oes e parecer que determinados tipos de 

processos demandam e todas as exigencias legais impostas, para a obtenc;ao de 

exito nos atos praticados pelo gestor publico. 

Desta forma, evidencia-se que o controle deve fazer parte de todas as 

atividades administrativas dos 6rgaos, a necessidade de implantar normas, manuais 

e regulamentos, tern como finalidade respaldar os atos publicos emanados pelas 

autoridades competentes. 

Portanto, a implantac;ao de regulamentos e normas de procedimentos de 

execuc;ao de despesa agiria de forma a agilizar a execuc;ao dos processos, 

contribuindo para: formalizar as ac;oes que estao sendo executadas pelos grupos 

envolvidos na sistematica da despesa; constatar a veracidade e confiabilidade das 

informac;oes emanadas pelos 6rgaos competentes; verificar se os tramites 

necessarios estao sendo realizados; identificar se estao sendo compridos os 

dispositivos legais e normas tecnicas pertinentes. 
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A proposta de implantagao de controle interno vern minimizar os conflitos 

existentes no processo de execugao da despesa, bern como aprimorar a avaliagao 

do planejamento da execugao orgamentaria e financeira, proporcionando urn 

controle preciso e minucioso dos processos de execugao da despesa, implantando 

mecanismos para agilizagao dos processos, e corrigindo possiveis erros. 

A uniformizagao dos procedimentos constitui urn importante controle que 

enseja a administragao publica, sendo oportuno devido a vasta informagao contida, 

identificando todos os procedimentos cabiveis de tramitagao do processo, bern como 

a devida fungao de cada departamento envolvido na execugao da despesa, 

delegando a todos os envolvidos as devidas responsabilidades. 

A implantagao do regulamento proposto, possibilita urn acompanhamento 

concomitantemente a execugao da despesa, podendo dessa forma prevenir e coibir 

a execugao de erros e/ou atos ilicitos, buscando o cumprimento das exigencias 

legais dos atos da administragao publica. 

Conclui-se que a implantagao de procedimentos de controles internos e urn 

importante instrumento de auxilio a gestao governamental, apoiando o ordenador da 

despesa na correta aplicagao dos procedimentos de execugao da despesa, vista ha 

necessidade de busca de urn controle orgamentario e financeiro, visando assegura o 

ordenado da despesa e dar transparencia aos atos praticados pelos 6rgaos publicos, 

obedecendo dentre outras normas as emanadas na Lei n.0 8.666/93 que institui 

normas para licitagoes e precipuamente a Lei Complementar n.0 101/00 que 

estabelece normas de finangas publicas voltadas para a responsabilidade na gestao 

fiscal. 
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7.ANEXOS 
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ANEXO 1-DEMONSTRATIVO DE ELEMENTOS DA DESPESA 



01. Aposentadorias e Reformas 

03. Pensoes 

04. Contrata<;ao por Tempo Determinado 

05. Outros Beneficios Previdenciarios 

06. Beneficia Mensal ao Deficiente e ao ldoso (de uso exclusivo da uniao) 

07. Contribui<;ao a Entidade Fechadas de Previdencia 

08. Outros Beneficios de Natureza Social 

09. Salario-Familia 

10. Outros Beneficios de Natureza Social 

12. Vencimentos e Vantagens Fixas- Militar 

13. Obriga<;oes Patronais 

14. Diarias - Pessoal Civil 

15. Diarias- Pessoal Militar 

16. Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 

17. Outras Despesas Variaveis- Pessoal Militar 

18. Auxilio Financeiro a Estudantes 

19. Auxilio-Fardamento 

20. Auxilio Financeiro a Pesquisadores 

21. Juros sobre a Divida por Contrato 

22. Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 

23. Juros, Desagio e Descontos da Divida Mobiliaria 

24. Outros Encargos sobre a Divida Mobiliaria 

25. Encargos sobre Opera<;oes de Credito por Antecipa<;ao da Receita 

26. Obriga<;oes Decorrentes de Politica Monetaria 

27. Encargos pela Honra de Avais, Garantias, sEguros e Similares 

28. Remunera<;ao de Cotas de Fundos Autarquicos 

30. Material de Consumo 

31. Premia<;oes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 

32. Material de Distribui<;ao Gratuita 

33. Passagens e Despesas com Locomo<;ao 

34. Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza<;ao 

35. Servi<;os de Consultoria 

36. Outros Servi<;os de Terceiros- Pessoa Fisica 

37. Loca<;ao de Mao-de-obra 

38. Arrendamento Mercantil 

39. Outros Servi<;os de Terceiros- Pessoa Juridica 
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41. Contribuic;oes 

42. Auxilios 

43. Subvenc;oes Sociais 

45. Equalizac;ao de Prec;os e Taxas (de uso exclusivo da Uniao) 

46. Auxilio-Aiimentac;ao 

48. Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Ffsicas 

49. Auxilio-Transportes 

51. Obras e lnstalac;oes 

52. Equipamentos e Material Permanente 

61. Aquisic;ao de lm6veis 

62. Aquisic;ao de Produtos para Revenda 

63. Aquisic;ao de Tftulos de Creditos 

64. Aquisic;ao de Tftulos Representatives de Capital ja integralizado 

65. Constituic;ao ou Aumento de Capital de Empresas 

67. Depositos Compuls6rios 

71. Principal da Dfvida Contratual Resgatado 

72. Principal da Dfvida Mobiliaria Resgatado 

73. Correc;ao Monetaria ou Cambial da Dfvida Contratual Resgatada 

74. Correc;ao Monetaria ou Cambial da Dfvida Mobiliaria Resgatada 

75. Correc;ao Monetaria da Dfvida de Operac;oes de Cn3dito par Antecipac;ao da Receita 

76. Principal Corrigido da Dfvida Mobiliaria Refinanciado 

77. Principal Corrigido da Of vida Contratual Refinanciado 

81. Distribuic;ao Constitucional ou Legal de Receitas 

91. Sentenc;as Judiciais 

92. Despesas de Exercfcios Anteriores 

93. lndenizac;oes e Restituic;oes 

94. lndenizac;oes e Restituic;oes Trabalhistas 

95. lndenizac;oes pela Execuc;ao de Trabalhos de Campo 

96. Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 

99. A classificar 

Fonte: Resoluc;ao n.0 152, de 19 de dezembro de 2002. 
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ANEXO 11-SOLICITA<;AO DE AUTORIZA<;AO PARA EXECU<;AO DE DESPESA. 



(PROTOCOLO) 

SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA EXECUCAO DE DESPESA- SAD 

UNIDADE INTERESSADA SAD/n° 

DESCRIQAO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO OU CONTRATADO COM A RESPECTIVA JUSTIFICATIVA DA DESPESA 

CHEFIAIUNIDADE INTERESSADA 

I I (nome do titular) 

SETOR DE COMPRAS ·GAS DIRETOR GERAL 
ATESTO A NECESSIDADE DA SOLICITACAO ACIMA. AUTORIZO 0 PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE PROCESSO 

__ I I (nome do titular) __ 1 __ 1 (nome do titular) 

SETOR DE COMPRAS ·GAS 

R$ POR EXTENSO 
VALOR MAxiMO ESTIMADO PA~~ EXECUCAO DA DESPESA ACIMA INDICADA 

SETOR DE COMPRAS ·GAS DIRETOR GERAL 
AUTORIZO 0 PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE PROCESSO 

I I (nome do titular) 
__ 1 __ 1 (nome do titular) 

GRUPO DE PLANEJAMENTO SETORIAL • GPS 
VALOR INDICADO I R$ PROJETO I ATIV. FONTE ELEMENTO DE DESPESA 

C60IGO rSPECIFICACAO 

(nome do titular) 
OBS: 

GRUPO FINANCEIRO SETORIAL • GFS SETOR DE COMPRAS ·GAS 
ATESTO A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CONFORME LIBERACAO DA SEFA. CUMPRIDA AS EXIG~NCIAS NECESSARIAS. 

__ I I (nome do titular) I I (nome do titular) 

DIRETOR GERAL • DG SECRET ARlO DE EST ADO DA EDUCACAO DO PARANA 
AUTORIZO A EXECUCAO DA DESPESA ACIMA SOLICIT ADA COM: AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAlS B DISPENSA DE LICITACAO 

LICITAQ.AO (CONVITE} 

BLICITACAO (TOMADA OE PRECOS) 

LlCITAQAO (CONCORR~NCIA) 

I I (nome do titular) I I (nome do titular) 
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ANEXO 111-FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO DA DESPESA 
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ANEXO IV-MODELO DE QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 



1~· EST ADO DO PARANA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA COP05K10 p~· g . . .· 

'
I SECR.OO PLANEJAMENTO E COORDENA~AO GERAL QDD - INDIRETA Exerci ci o ·: · ;.· •, 

COORDENAy\0 DE OR~AMENTO E PROGRAMA~AO - COP COM MOVIMENTA~Ao DE CREDITO 14/115/04 l!. . . 8 .. ·. I 

~-~~~~~::·----------~~~~fr~~~:~~:~~~~~:e~:~~~~~~~::::~:-::·:~::~-~---::::::~:-------------------------------------·-tz~---i fJ ~ 
I PROJ/ATIV/OP.ESP. INFRA-ESTRUTURA E APOIO LOG!STICO A REDE ESCOLAR E AD ESTUDANTE- ENSINO FUNDAMENTAL \~\_SI • .t~ 
r oota~ao 4131.12361012.158 ·. . I .-JP/ 
* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-~*.. / 
J: . Recursos or~illllentarios em RS 1,00 "'1<-..~_., 
~-----------*---*---------------*---------------*--------------*---------------*----------------*----------------*----------------* 
-~·Natureza daiFoni or~amento I or~illllento I Recursos a I Tot a 1 I Ellpenhado I sa 1 do I Page ate I 
1 Despesa Ite I Inicia1 I Programado I Programar I or~amentario I + Mov.Cred. I Progrillllado I 14/05/04 . I 
l I I (1) I (2) I (3) I (4)=(2)+(3) I (S) I (6)=(2)-(5) I (7) I 
*-----------*---*---------------*-----------~~--*--------------*---------------*----------------*----------------*----------------* 
lOUT. 0 CORRI I I I I I I I I 
I 33403900 Ill6I 1.500.000 I 1.400.000 I 100.000 I 1.500.000 I 39.559,00 I 1.360.441,00 I 0,00 I 
I 33503900 Ill6I 1.500.000 I 1.500.000 I I 1.500.000 I 53.694,58 I 1.446.305,42 I 0,00 I 
I 33903000 Il03I 500.000 I I 500.000 I 500.000 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 
I 33903000 I116I 23.944.980 I 10.706.000 I 13.238.980 I 23.944.980 I 5.343.599,60 I 5.362.400,40 I 5.343.599,60 I 
1 33903200 I103I 41;00.000 I I 4.500.000 I 4.500.000 I (1,!'10 I 0,00 I 0,00 I 

~:_: I 33903200 I281I 14 (:)8.000 I 3.055.500 I 11.642.500 I 14.698.000 I 2.834.867 f;u I 220.632,20 I 2.164.338,80 I 
1 33903600 Jll6I 25U.OOO I 146.000 I 104.000 I 250.000 I 45.759;18 I 100.240,82 I 45.759,15 I 
! 33903900 H16I 17.940.000 I 9.301.076 I 8.638.924 I 17.940.000 I 7.552.080,91 I 1.748.995,09 I 602.770,86 I 
I IT I 50.134.980 I 23.053.076 I 27.081.904 I 50.134.980 I 13.034.693,27 I 10.018.382,73 I 5.992.129,61 I 
l IOF I 14.698.000 I 3.055.500 I 11.642.500 I 14.698.000 I 2.834.867,80 I 220.632,20 I 2.164.338,80 I 
lT O.D.COR. I I 64.832.980 I 26.108·.576 I 38.724.404 I 64.832.980 I 15.869.561,07 I 10.239.014,93 I 8.156.468,41 I 
liNVESTIMENTI I I I I I I I I 
l 44405100 I116I 500.000 I 1.553.000 I I 1.553.000 I 1.430.004,99 I 122.995,01 I 0,00 I 
., 44405200 I116I 140.000 I I 140.000 I 140.000 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 

t; 44505100 Ill6I 500.000 I 500.000 I I 500.000 I 0,00 I 500.000,00 I 0,00 I 
;; 44505200 I116I 140.000 I I 140.000 I 140.000 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 

1 44905100 I116I 6.200.000 I 5.078.000 I 69.000 I 5.147.000 I 1.343.761,33 I 3.734.238,67 I 12.987,13 I 
X 44905200 I116I 5.619.330 I 114.100 I 5.505.230 I 5.619.330 I 0,00 I 114.100,00 I 0,00 I 
i: IT I 13.099.330 I 7.245.100 I 5.854.230 I 13.099.330 I 2.773.766,32 I 4.471.333,68 I 12.987,13 I 
lT INVESTIM I I 13.099.330 I 7.245.100 I 5.854.230 I 13.099.330 I 2.773.766,32 I 4.471.333,68 I 12.987,13 I 
t-----------*---*---------------*---------------*--------------*---------------*----------------*----------------*----------------* 

.j, IT I 63.234.310 I 30.298.176 I 32.936.134 I 63.234.310 I 15.808.459,59 I 14.489.716,41 I 6.005.116,74 I 
1 IOF I 14.698.000 I 3.055.500 I 11.642.500 I 14.698.000 I 2.834.867,80 I 220.632,20 I 2.164.338,80 I 
). TOTAL I I .77.932.310 I 33.353.676 I 44.578.634 I 77.932.310 I 18.643.327,39 I 14.710.348,61 I 8.169.455,54 I 
.jo -----------* ---* ---· .. ----~-----* ---------------*---------_____ -.~ ________ -------* --------------- < * ---- --------____ -.~ ____ ------------* 

~----*-----------------*-----------------*-----------------*-----------------*------~---------*-----------------*-----------------* 
:r I Pes so a 1 e I Juros e Encargosi outras oespesas I Investi 111entos I Inversoes I Amo rti za~ao I Tot a 1 Gera 1 I 
I I Encargcis soci ai si da Di vida I correntes I I Fi nancei ras I da Di vi i:la I I 
• ----* -----------------*-----------------* -----------------* -----------------* ----------------*------ -----------*--------- --------* 
IT I I I 50.134.980 I 13.099.330 I I I 63.234.310I 
t OF I I I 14.698.000 I I I I 14.698.000 I 
1. TT I l I 64.832.980 I 13.099.330 I I I 77.932.310 I 
* ----* -----------------* -----------------* -----------------* -----------------*----------------*------ ---------- ... *--------- --------* 


