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RESUMO 

ANTONIACOMI,D. Gestio Orc;amentaria: Uma analise dos gastos publicos em 
penitenciarias no estado do Parana nos ultimos quatro anos. 0 Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orc;amentarias e os orc;amentos anuais sao os 
principais instrumentos para a gestao na area de orc;amento publico introduzidos 
pela Constituic;ao Federal. Com base nesses instrumentos a presente pesquisa tern 
como objetivo analisar o orc;amento das penitenciarias no estado do Parana nos 
ultimos quatro anos. Esse estudo abordou o tema de uma forma explorat6ria, 
quantitativa e qualitativa, onde se conceituaram os principais instrumentos da gestao 
orc;amentaria publica, todas as fases da despesa e da receita publica e todos os 
procedimentos basicos do planejamento governamental. A partir do levantamento 
bibliografico foram elaboradas varias analises, sendo uma analise por ano e depois 
comparando com as demais despesas do 6rgao, para poder analisar todos os 
gastos efetuados com as penitenciarias do Estado. De modo geral, a pratica do 
orc;amento segue as orientac;Oes da literatura pertinente e chegou-se a conclusao 
que as Despesas de Capital apresentam urn percentual de execu<;ao muito baixo. 0 
mesmo ocorre com Pessoal e Encargos Sociais no ano de 2005, mas nos pr6ximos 
anos observa-se urn equilibria entre a previsao e a conclusao. Nas Despesas 
Correntes ocorre suplementac;ao de recursos em 2005, equilibrando nos pr6ximos 
anos estudados. Na analise das evoluc;oes das principais contas houve urn aumento 
nas Despesas Correntes e Pessoal e Encargos Sociais. 0 contrario ocorre nas 
Despesas de Capital que ha urn decrescimo. Na representatividade do Orgao, o 
Projeto Atividade analisado e maioridade. 

PALAVRAS-CHAVE: Orc;amento Publico, Despesas Publicas, Plano Plurianual, Lei 

de Diretrizes Orc;amentarias, Lei Orc;amentaria Anual. 
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1 INTRODUCAO 

Este trabalho tern por objetivo apresentar urn estudo sabre a gestae 

oryamentaria das penitenciarias nos ultimos quatro anos no estado do Parana, tendo 

como base os relat6rios emitidos pela Secretaria de Estado de Planejamento -

SEPL, e Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD. 

A qualidade do gasto publico e tema de crescente importancia politica, 

administrativa e academica. As avaliayoes mais gerais do gasto publico, entretanto, 

pouco pode-se fazer, alem de apontarem grandes dilemas presentes no tratamento 

da questao. Esses dilemas precisam ser adequadamente situados em avaliayoes 

especificas, que se aprofundem nas especificidades dos gastos setoriais - suas 

justificativas, racionalidades, "16gicas". 

No Brasil, varias foram as tentativas dos legisladores em foryar as 

Administrayoes Publicas a adotarem instrumentos que, alem de servirem de controle 

politico-juridico das despesas publicas cumpram o papel de planejar as diretrizes e 

intenyoes que, com base na situayao atual e tendo em vista os recursos disponiveis, 

maximizem os resultados do periodo, a partir de uma soluyao tecnica e uma ayao 

polftica, os objetivos e metas a serem alcanyados em curta prazo (GIACOMONI, 

2009). 

0 Plano Plurianual (PPA) estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da 

administrayao publica para as despesas de capital e outras delas decorrentes, assim 

como as relativas aos programas de durayao continuada, em perfodos equivalentes 

aos de urn mandata. De acordo com Sanchez (2003), "o PPA constitui-se no 

instrumento de planejamento de media prazo, e foi criado com o objetivo de 

assegurar existencia e continuidade das ayoes do governo, ou seja, constitui o plano 

de governo propriamente dito, e tern vigencia entre o segundo ano de urn governo e 

o primeiro a no do governo seguinte". 

Portanto, o oryamento publico e uma estrategia da Contabilidade que deve 

atender os aspectos de economicidade, eficiencia, eficacia e efetividade, pois, 

acredita-se que por meio de urn processo oryamentario e possivel a concretizayao 

das ayoes previstas pela unidade. 
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1.1 QUESTAO DE PESQUISA 

0 or~mento publico e urn processo pelo qual se elabora, expressa, executa 

e avalia o nivel de cumprimento do programa de govemo, utilizando tres 

instrumentos essenciais o Plano Plurianual- PPA, a Lei de Diretrizes Orc;amentarias 

- LDO, e Lei Or~mentaria Anual - LOA, diante disto pergunta-se: Considerando 

as limita~oes legais do or~amento publico, quanto e como o govemo estadual 

aplicou recursos em penitenciarias nos ultimos quatro anos? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar os gastos publicos em penitenciarias no estado do Parana nos 

ultimos quatro anos. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

+ ldentificar os principais aspectos do processo or~mentario; 

+ Apurar os indicadores de execu<;ao de despesa, no periodo de 2005-2008, das 

ac;oes orc;amentarias do Departamento Penitenciario do Parana - DE PEN; 

+ Analisar os valores or~dos versus executado; 

+ ldentificar e analisar os valores das despesas empenhadas no orc;amento do 

DE PEN; 

+ Comparar as demais despesas publicas relevantes do 6rgao Secretaria de 

Estado da Justic;a e da Cidadania. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

As institui<;oes que compoem o setor publico possuem multiples objetivos, ao 

contrario do que ocorre no setor privado, onde o principal objetivo e a obten<;ao de 

Iuera. Analogamente, pode-se dizer que o beneficia (ou Iuera) que o governo 

persegue esta expresso no bern comum da sociedade que representa, ou seja, na 

gera<;ao do bern estar dessa sociedade. 

Acredita-se que, a avalia<;ao das atividades do setor publico nao deve ser 

avaliada tendo como enfase principal o resultado financeiro obtido em cada 

exercicio. Dessa forma, a avalia<;ao de resultados no setor publico deve ser mais 

abrangente e ter como base indicadores que tenham como objetivo evidenciar a 

eficiencia e eficacia de suas atividades. 

Nesse contexte o or<;amento publico passa a cumprir urn importante papel 

como ferramenta de gestae publica, principalmente no que concerne ao controle do 

gasto e na implementa<;ao de politicas publicas que visem a promo<;ao da corre<;ao 

dos desajustes s6cio-economicos acompanhada pela busca do desenvolvimento 

sustentavel. 

Nessa dire<;ao, e instituido por meio de comando constitucional urn sistema 

or<;amentario constituido pelos seguintes instrumentos: o Plano Plurianual (PPA), a 

Lei de Diretrizes Or<;amentarias (LDO) e a Lei dos or<;amentos anuais (LOA). Esses 

instrumentos, hierarquizados e integrados entre si, marcam a passagem brasileira 

do or<;amento tradicional para o or<;amento modemo. Onde, no primeiro, a principal 

fun<;ao era o controle politico sabre os Poderes Executives, como instrumento 

disciplinador das finan<;as publicas, e no segundo, a fun<;ao de urn instrumento de 

gestae, integrando o or<;amento ao planejamento. 

0 gestor publico deve ater-se com disciplina nao somente aos limites dos 

recursos or<;ados, mas tambem otimizar a aplica<;ao desses recursos em poHticas 

que atendam efetivamente as necessidades da sociedade. 

A Lei 4.320/64 estatui dentre outras normas gerais do direito financeiro as 

pertinentes a elabora<;ao e controle do or<;amento nas organiza<;oes de direito 

publico. Essa Lei aponta uma preocupa<;ao com a evidencia<;ao e transparencia dos 

resultados obtidos pelas entidades publicas (BRASIL, 1964). 

0 artigo 75, da Lei 4.320/64 determina: 
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Art. 75 - 0 controle da execur;ao orr;amentaria 
compreendera: 
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadar;ao 
da receita ou a realizar;ao da despesa, o nascimento ou 
a extinr;ao de direitos e obrigar;oes; 
II - a fidelidade funcional dos agentes da administrar;ao 
responsaveis por bens e val ores publicos; 
Ill - o cumprimento do programa de trabalho expresso 
em termos monetarios e em termos de realizar;ao de 
obras e prestayao de servir;os. 

Diante do exposto acima o referido trabalho consiste em urn estudo de caso 

desenvolvido na Secretaria de Estado da Justic;a e da Cidadania, visando por meio 

de relat6rios emitido pela Secretaria de Estado de Planejamento- SEPL, e Quadro 

de Detalhamento de Despesa- QDD, fazer uma analise dos gastos publicos nas 

penitenciarias do estado Parana nos ultimos quatro anos. 

Por meio dessa analise busca-se estar avaliando os indicadores de execuc;ao 

de despesa, no periodo de 2005-2008, das ac;oes orc;amentarias do Departamento 

Penitenciario do Parana - DEPEN; valores das despesas empenhadas no 

orc;amento do DEPEN e as despesas publicas relevantes. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura da presente pesquisa compreende 5 capitulos interrelacionados, 

com vistas a realizar os prop6sitos estabelecidos nos objetivos geral e especificos, 

verificac;ao das hip6teses e responder a problematizac;ao proposta. 

No Capitulo 1 sao descritos aspectos introdut6rios, no qual sao evidenciados 

o fenomeno, o problema, os objetivos, a justificativa e a estrutura do estudo. 

No Capitulo 2 e realizada pesquisa bibliografica que envolve a contabilidade 

publica, o planejamento na administrayao publica, orc;amento, principios e ciclos 

orc;amentarios, a despesa e a receita orc;amentaria. 

0 Capitulo 3 faz a descric;ao da metodologia utilizada. lnicialmente a pesquisa 

e classificada quanto a seus objetivos, processos, 16gica e resultado, tambem 

envolve os tipos e metodos de pesquisa. 

No capitulo 4 e apresentada a discussao e analise dos dados, iniciando-se 

com a caracterizayao do Departamento Penitenciario do Parana e sendo 

complementada com a analise e interpretac;ao dos dados. 
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Par ultimo, foram apresentadas no capitulo 5 as considera<;Qes finais, as 

recomendayoes que o autor julgou adequadas sabre ao atendimento aos objetivos 

propostos e resposta a problematizayao. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

Nesta sec;ao, serao abordados os conceitos e outras informac;oes 

identificadas na literatura que estao relacionados ao on;amento publico. lnicialmente, 

estabelecer-se-a uma visao geral sobre a estrutura polltico-administrativa Brasileira, 

a contabilidade publica, o planejamento na administrac;ao publica, os tres 

instrumentos do planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes 

Oryamentarias - LDO, e a Lei de Orc;amento Anual - LOA, conceito de orc;amento, 

com seus princlpios, o ciclo oryamentario, a despesa e a receita publica com suas 

classificac;oes e seus estagios. 

2.1 ESTRUTURA POLiTICO-ADMINISTRATIVA BRASILEIRA 

Segundo Kohama (1998, p. 12) "[ ... ], pode-se afirmar que a Organizayao 

PoHtico-administrativa Brasileira e a de urn Estado Federal e caracterizada pela 

uniao indissoluvel dos Estados-membros, dos Municlpios e do Distrito Federal,[ ... ]". 

As esferas publicas, responsaveis em propiciar, executar ou disponibilizar a 

populac;ao as condic;oes e/ou atividades entendidas como necessarias para atender 

suas necessidades basicas e de direito, estao estruturadas em poderes: Legislativo, 

Executivo e Judiciario. Ressaltando que no caso dos Municipios o Poder Judiciario 

nao faz parte de sua estrutura administrativa, o qual e disponibilizado no ambito 

municipal pelo Estado. 

No Capitulo VII- Da Administrac;ao Publica-, a Constituiyao Federal, em seu 

art. 37, refere-se a Administrac;ao Publica Direta e lndireta, como integrante de 

qualquer dos Poderes de qualquer das esferas (Uniao, Estados I Distrito Federal e 

Municipios). 

De acordo com o art. 4° do Decreta-lei no 200, de 25-02-1967, "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; 
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II - a Administragao lndireta, que compreende as seguintes categorias de 

entidades sao dotadas de personalidade juridica propria: 

a) autarquias; 

b) empresas publicas; 

c) sociedades de economia mista." 

A finalidade da existencia da estrutura politico-administrativa, da divisao dos 

poderes dentro das esferas govemamentais e da possibilidade de execuc;ao das 

atividades publicas diretamente ou indiretamente pelos entes publicos, e satisfazer 

as necessidades da populagao par meio dos servic;os publicos. 

A contabilidade publica e utilizada pelos tres niveis de federac;ao (Uniao, 

Estados e Municipios), em seus tres poderes, tanto na Administragao Direta como 

na Administragao lndireta. As empresas publicas e as sociedades de economia 

mista, dadas suas caracteristicas empresariais, empregam a Contabilidade 

Comercial, que e regida pela Lei no 6.404/76- Lei das Sociedades par Ac;oes. 

2.2 CONTABILIDADE PUBLICA 

A Lei n° 4.320/64, no seu art. 1° disciplina normas gerais para controls des 

orc;amentos e balanc;os da Uniao, dos Estados e dos Municipios. Dessa premissa, 

percebe-se que existem duas vertentes ou dais sistemas de informac;oes para urn 

efetivo controls publico, quais sejam, o orc;amento e a contabilidade. 

Segundo Angelico (1994, p. 13), "a contabilidade publica constitui o mais 

complexo ramo da ciencia contabil. Seu campo de aplicac;ao restringe-se aos 6rgaos 

govemamentais em seus tres niveis de govemo". Segundo o autor, poucos 

profissionais tern acesso a seus problemas, sendo que a bibliografia atinente a area 

ainda e restrita, se comparada com outras areas da mesma ciencia, raros sao os 

estudiosos desta disciplina que se dispoem a escrever sabre ela. 

A contabilidade publica e uma especializa9ao da Ciemcia 
Contabil que registra, controla e estuda os atos e fates 
administrativos e economicos operados no patrimonio de 
uma entidade publica, possibilitando a gera9ao de 
informaQoes, varia96es e resultados sabre a composiQao 
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deste, auferidos por sua administrac;:ao e pelos usuaries 
(ANDRADE, 2006, p. 5). 

0 objeto da contabilidade publicae o patrimonio publico e suas varia9oes. E 

seus objetivos sao produzir com oportunidade e fidedignidade, informa96es por meio 

de relat6rios que sirvam aos administradores publicos como ferramenta no processo 

de tomada de decisoes e que essas possam ser tomadas de forma segura 

(ANDRADE, 2006). 

Os gestores publicos administram recursos publicos que sao custeados e 

formados pela popula98o, desta forma, e primordial que a gestao destes recursos 

seja feita de forma eficiente e eficaz, para que possam ser otimizados, trazendo 

mais e melhores retornos a coletividade, por meios das a9oes governamentais, 

suprindo as demandas sociais e cumprindo com a 

missao institucional dos entes publicos. Porem, a plenitude da competencia de gerir 

os recursos publicos, somente sera efetivada ser houver informa9oes que 

contribuam com o processo de gestao. 

Segundo Oliveira (2002) o prop6sito basico da informa9a0 e o de habilitar a 

organiza9ao a alcan9ar seus objetivos pelo uso eficiente dos recursos disponlveis, 

nos quais se inserem pessoas, materiais, equipamentos, tecnologia, dinheiro, alem 

da propria informa9ao. 

A Lei 4.320/64 trata a contabilidade publica como urn instrumento capaz de 

permitir o acompanhamento da execu9ao or9Bmentaria, o conhecimento da 

composi9ao patrimonial, o levantamento de seus balan9os (financeiro, or9amentario, 

patrimonial), bern como a analise e interpreta98o dos resultados economicos e 

financeiros. Observa-se assim a preocupa9ao com rela9ao a evidencia9ao dos 

resultados obtidos pela Administra9ao Publica por meio dos demonstratives 

contabeis (BRASIL, 1964). 

A contabilidade, sobretudo na esfera publica e urn sistema que tern na sua 

composi9ao varios subsistemas para informar e explicar as varia9oes ocorridas no 

patrimonio. Essa estrutura9ao e urn atendimento a organiza9ao imposta no artigo 85 

da Lei 4.320/64: 

Art. 85. Os servic;:os de contabilidade serao organizados 
de forma a permitir o acompanhamento da execuc;:ao 
orc;:amentaria, o conhecimento da composic;:ao 
patrimonial, ( ... ) o levantamento dos balanc;:os gerais, a 
analise e a interpretac;:ao dos resultados economicos e 
financeiros (BRASIL, 1964). 
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Todos os fatos, nas organiza<;oes de direito publico, decorrentes da gestao 

sao registrados em contas agrupadas em sistemas de contas, com o prop6sito de 

facilitar o controle e a analise da situa<;ao do patrimonio e as altera<;aes nele 

ocorridas, determinadas ou nao, pela execu<;ao do or<;amento. Assim, as contas sao 

estruturadas, conforme Kohama (1998, p. 51), nos seguintes sistemas: 

a) Orc;amentario - Evidencia o registro contabil da 
receita e da despesa, de acordo com as especificac;oes 
da LOA - Lei Orgamentaria Anual, assim como o 
montante dos creditos orc;amentarios vigentes, a 
despesa empenhada e a despesa realizada e as 
dotac;oes disponfveis. No final do exercfcio apresenta os 
resultados comparativos entre a previsao e a execugao 
orgamentaria, registradas. 
b) Financeiro - destina-se ao registro dos fatos 
decorrentes da execugao orgamentaria, ou nao, que 
envolvam movimentac;ao, utilizagao, ou transformagao 
de valores financeiros, monetarios e crediticios. Enfim 
engloba todas as operacoes que resultem em debitos e 
creditos de natureza financeira ( ... )que serao objeto de 
registro e controle contabil. 
No final de cada exercfcio apresenta o resultado 
financeiro apurado. 
c) Patrimonial- registra analiticamente todos os bens de 
carater permanente, com indicac;ao dos elementos 
necessarios para a perfeita caracterizacao de cada urn 
deles e dos agentes responsaveis por sua guarda e 
administrac;ao, bern como mantem registro sintetico dos 
bens m6veis e im6veis. As alterac;oes da situac;ao liquida 
patrimonial que abrangem os resultados da execuc;ao 
orc;amentaria ( ... ). Apresenta no final de cada exercfcio o. 
resultado patrimonial. 
d) Compensac;ao - registra e movimenta as contas 
representativas de direitos e obrigac;oes, geralmente 
decorrentes de contratos, convenios ou ajustes. 

2.3 0 PLANEJAMENTO NA ADMINISTRACAO PUBLICA 

Segundo Bio (1985, p. 39), "planejar corresponde a desenvotver alternativas e 

escother uma entre as atternativas identificadas, a tuz das premissas que as 

envotvam, tendo em vista a consecu<;ao de determinado objetivo". Pereira (2003, 

p.120), exprime que ptanejamento "e urn processo dinamico de racionatiza<;ao 

coordenada das op<;oes, permitindo prever e avatiar cursos de a<;ao alternativos e 

futuros, com vista na tomada de decisoes mais adequadas e racionais". Oliveira 

(1987, p.20) ensina que "o ptanejamento pode ser conceituado como urn processo 

desenvotvido para o atcance de uma situa<;ao desejada de urn modo mais eficiente e 
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efetivo, com a melhor concentragao de esfor<;os e recursos". 

0 emprego do planejamento como instrumento para direcionar a ayao para 

urn determinado resultado em face de uma serie de situayaes dependentes ou nao, 

em urn cenario de escassez de qualquer tipo de recursos, e explanado de forma 

clara por Rezende e Castor (2006, p.6), na seguinte sentenya: 

A ideia do planejamento como forma de melhorar a 
qualidade das decisoes esta solidamente ancorada no 
conceito da racionalidade na alocagao dos recursos, ja 
que estes sao limitados e as necessidades e aspirac;oes 
dos indivfduos virtualmente ilimitadas, e precise 
estabelecer prefer€mcias e prioridades para distribuir os 
meios de satisfaze-las de maneira efetiva e organizar 
sua aplicagao de modo a extrair o maior beneffcio deles. 

0 processo de gestao de uma organiza<;ao envolve basicamente tres etapas 

que partem de uma realidade diagnosticada e de objetivos almejados que resultam 

num planejamento para atingi-los. Essas etapas podem caracterizar-se da seguinte 

forma: 

Planejamento - na primeira etapa, o planejamento deve ser anterior a 
realiza<;ao das a<;oes de govemo, sendo entendido como urn processo 

racional para definir os objetivos, assim estima-se como os diversos 

recursos serao consumidos para chegar no objetivo; 

Execu<;ao e controle - na segunda etapa, os recursos sao consumidos 

buscando-se a realizagao dos objetivos almejados. 0 controle orienta o 

caminho a ser seguido que e a destinagao dos recursos, com o intuito de 

alcanyar os objetivos pretendidos nao permitindo possiveis desvios; 

Avalia<;ao- a etapa de avalia<;ao analisa as varia<;oes entre o planejado e 

o realizado, realimentando o processo com novas informayaes. 

Segundo com Silva (1993, p.163) "planejamento e a fungao basica do 

processo administrative, onde a organiza<;ao decide seus objetivos e metas 

temporarias, estabelece e aloca os recursos aos pianos e programas operacionais e 

de investimento". Assim pode-se ver que a fase inicial do planejamento envolve a 

sele<;ao de objetivos para a organizayao. Em seguida estabelecem-se objetivos para 

as subunidades da organiza<;ao. Uma vez determinados os objetivos, estabelecem

se programas para sua consecuyao de maneira sistematica. 

De acordo com Silva (2004, p.33) o processo de planejamento de atender aos 

seguintes principios: 
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Principia da Racionalidade e razoabilidade: esse principia reduz o numero 

de altemativas apresentadas e obten~o de compatibilidade com os 

recursos disponiveis; 

Principia da previsao- esse principia parte da visao de que urn plano e a 

formula~o racional e consciente de urn conjunto de decisoes para 

orientar a ac;ao futura. Nota-se uma preocupac;ao quanta as repercussoes 

futuras das decisoes tomadas hoje. 

Principia da universalidade- o planejamento deve prever todas as etapas 

da administrac;ao e prever, ate onde seja possivel, todas as suas 

conseqoencias. Por esse principia conclui-se que o govemo deve incluir 

todas as suas atividades em urn plano geral. 

Principia da unidade - por este principia o planejamento deve ocorrer de 

maneira a integrar todas as areas da organizac;ao. E urn complemento do 

anterior, uma vez que e caracteristica intrinseca de urn plano que suas 

partes estejam integradas no conjunto. 

Principia da Continuidade: o planejamento deve ser permanente, pais ha 

sempre a necessidade de melhorias nos processes de trabalho. 

Principia da aderencia - de acordo com este principia o planejamento e 

parte integrante da administrac;ao independente de seus objetivos. Toma

se assim indispensavel em qualquer sistema de govemo. 0 planejamento 

visa definir com clareza seu rumo, lograr eficiencia na aplicac;ao dos meios 

para consecuc;ao de seus objetivos e prever as conseqoencias de atos 

govemamentais. Cada ato administrative requer uma deliberac;ao racional 

que oriente a conduta subsequente, caracteristica inerente ao 

planejamento. 

De acordo com o artigo 165 da Constituic;ao Federal o planejamento 

govemamental consubstancia-se nos seguintes instrumentos basicos: PPA- Plano 

Plurianual, LDO - Lei de Diretrizes Orc;amentarias, LOA - Lei de Orc;amentos Anuais 

(BRASIL, 1988). Posteriormente sao apresentados alguns conceitos desses 

instrumentos cuja hierarquia encontra-se apresentada na Figura 1. 
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FIGURA 1 - Estrutura dos instrumentos de planejamento 
Fonte: Silva (2004, p. 30) 
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0 Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orc;amentarias e a Lei do Orc;amento 

Anual sao componentes basicos do planejamento governamental, que e dividido em: 

Estrategico: compreende as diretrizes e os objetivos a serem seguidos pela 

organizac;ao, visando maior interac;ao com o meio ambiente. A lei do Plurianual e o 

instrumento constitucional utilizado para o planejamento estrategico, que 

estabelecera as diretrizes, objetivos e metas da administrac;ao publica para 

despesas de capital e outras, e programas de durac;ao continuada. 0 PPA encontra

se inserido no processo global de planificac;ao e pode ser estruturado como mostra a 

figura 2. 
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FIGURA 2 - Estrutura do processo de planifica9ao 
Fonte: Silva (2004, p. 35) 
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Operacional: e a formalizagao das metodologias de desenvolvimento e de 

implementagao de resultados especificos a serem alcangados pelas areas 

funcionais da organizagao. Consiste num planejamento de curta prazo, em que sao 

definidas as agoes a serem implementadas e que culminarao com a execugao dos 

objetivos. Tern como prop6sito medir a eficiencia de cada unidade administrativa e 

globalmente do govemo e formular os objetivos e metas a serem alcangadas. A Lei 

de Diretrizes Orgamentarias e a Lei de Orgamento Anual sao instrumentos de 

planejamento operacional. 

Kohama (1998) salienta que na busca do delineamento de uma proposta de 

orgamento como estrategia de planejamento e controle na Administragao Publica, e 

necessaria, atendendo ao mandamento constitucional, conhecer tres instrumentos: 

Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO, e a Lei de 

Orgamento Anual - LOA. 

2.3.1 Plano Plurianual - PPA 

Segundo Lima e Castro (2000, p. 20), o "plano plurianual e urn planejamento 

com caracteristicas orgamentarias e duragao de quatro anos, cuja vigencia se 

estende ate o final do primeiro exercicio financeiro do mandata presidencial 

subsequente, objetivando garantir a continuidade dos pianos e programas instituidos 

pelo govemo anterior''. 0 Plano Plurianual - PPA contera as diretrizes, objetivos e 

metas da administragao publica municipal para as despesas de capitais e outras 

despesas que delas decorram, bern como, para as despesas relativas aos 

programas de duragao continuada. 

0 plano plurianual e urn instrumento constitucional. Kohama (1998) descreve 

que na esfera publica esse documento e a formalizac;ao do plano estrategico, por 

meio do qual se procura relacionar o presente ao futuro da organizagao ordenando 

as agaes do govemo a fim de que levem ao atingimento dos objetivos e metas 

fixados para urn periodo de quatro anos com relagao aos govemos estaduais e 

municipais, e cinco anos para o govemo federal, o que o caracteriza como urn 

planejamento de media prazo. 

A Constituigao Federal, art. 165 diz o seguinte: "A lei que instituir o plano 
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plurianual estabelecera, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administra<;ao publica federal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de dura<;ao continuada". 

A elabora<;ao da proposta oryamentaria requer o maximo cuidado em relayao 

a estimativa da receita e a fixa<;ao da despesa, projetando suas a<;oes em 

conformidade com a potencialidade financeira da administra<;ao. Em rela<;ao aos 

gastos, os gestores publicos devem fixar metas de curto medio prazo para reduzir as 

despesas em pessoas e encargos, bern como estabelecer urn eficiente controle no 

uso, preservando ainda o estado flsico do bern. 

Deve tambem, canter as despesas com publicidade visando a promoyao 

pessoal e outros gastos superfluos e desnecessarios aos interesses da sociedade. 

Esta racionalizayao dos gastos publicos permite ainda o equilibria financeiro da 

Administra<;ao Publica, alem de gerar uma economia de recursos que proporciona 

uma maior aplicayao em investimentos, tais como: obras, aquisiyaes de bens e 

serviyos essenciais de melhor qualidade. 

A inclusao do PPA como instrumento de inser<;ao do planejamento no sistema 

or<;amentario via ado<;ao legal, da mesma forma que os oryamentos anuais, nao 

garante que os vlcios e defeitos existentes nas leis financeiras nao se repitam na lei 

do planejamento. 

Estabelecido no art. 24 da Constituiyao Federal que a competencia para 

legislar sobre materia oryamentaria e concorrente a Uniao, aos Estados e ao Distrito 

Federal, sendo que nos casos de competencia concorrente cabe a Uniao 

estabelecer as normas gerais. Entretanto, no ambito da materia oryamentaria, 

principalmente nas questoes relativas a organiza<;ao dos oryamentos, a ayao 

legislativa federal tern sido extremamente analitica (GIACOMONI, 2009). 

Com vistas a suprir o espayo ainda nao preenchido no que concerne a 
ausencia da Lei Complementar. diversas propostas, anteprojetos e projetos tern 

surgido, sendo que, de acordo com Giacomoni (2009, p. 82), essas proposi<;oes 

estruturam-se em torno dos seguintes temas: 

1 -leis disciplinadoras da gestao: plano plurianual, lei de 
diretrizes orc;amentarias e lei orc;amentaria anual. Para 
cada urn dos instrumentos, sao estabelecidos princfpios 
gerais, conteudos da proposta e da lei, prazos de 
encaminhamento e de aprovagao e normas de 
apreciac;ao pelo Poder Legislative; 
2 - classificac;oes da receita e da despesa utilizadas na 
lei orc;amentaria anual; 
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3 - mecanismos de retifica<;ao dos or<;amentos anuais; 
4 - execu<;ao or<;amentaria e financeira, destacando-se 
as regras de programa<;ao dos desembolsos; 
5 -fundos; 
6 - exercicio financeiro, divida publica (flutuante 
fundada); 
7 - contabilidade governamental; e 
8 - controle interno e externo. 
Excetuado o primeiro tema, que resulta de inova<;oes 
introduzidas pela Constitui<;ao de 1988, e o das 
classifica<;oes, cujo tratamento nos projetos e dado em 
capitulo proprio, a organiza<;ao dos demais assuntos e 
fortemente inspirada na Lei Federal no 4.320, de 1964, 
recepcionada pela Constituiyao como lei complementar. 

Quante aos motives da nao aprova<f8o de lei complementar, Giacomoni 

(2004, p.82) atribui a tres fatores. 0 primeiro reside na propria amplitude, variedade 

e complexidade das materias; o segundo advem da inexistencia de mobiliza<f8o 

adequada dos segmentos tecnico-profissionais atuantes na materia, bern como dos 

entes da Federac;ao; e, por ultimo, da ausencia de simetria do carater de urgencia de 

todos os conteudos existentes nos projetos. 

No que tange aos prazos, o Ato das Disposic;oes Constitucionais Transitorias 

(ADCT) estabelece que, no ambito federal, o projeto de lei do PPA sera 

encaminhado, pelo Poder Executive, ao Congresso Nacional ate quatro meses antes 

do encerramento do exercicio (31 de agosto) e devolvido para sanc;ao ate o 

encerramento da sessao legislativa (15 de dezembro). Nos demais entes da 

Federac;ao, legisla<f8o propria podera ftxar outros calendarios tendo em vista atender 

peculiaridades locais. 

Quante ao periodo de vigencia, o ADCT estabelece que o PPA cobrira o 

perfodo compreendido entre o infcio do segundo anode mandate presidencial eo 

final do primeiro exercicio do mandate subseqOente. 

2.3.2 Lei de Diretrizes Orc;amentarias- LDO 

Segundo Kohama (1998, p. 62): 

A Lei de Diretrizes Oryamentarias tern a finalidade de 
nortear a elabora<;ao dos or<;amentos anuais, 
compreendidos aqui o oryamento fiscal, o or<;amento de 
investimento das empresas e o or<;amento da seguridade 
social, de forma a adequa-los as diretrizes, objetivos e 
metas da administra<;ao publica, estabelecidas no plano 
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plurianual. 

A LDO- Lei de Diretrizes Orc;amentaria, assim como o PPA, tambem e urn 

instrumento constitucional. Por outro lado, constitui-se num dos instrumentos do 

planejamento operacional na Administrac;ao Publica no qual se define, para o 

exercfcio financeiro subseqOente, as metas e prioridades da Administrac;ao Publica 

em conformidade com o plano plurianual. 

De acordo com a Constituic;ao, a lei de diretrizes orc;amentarias: 

- compreendera as metas e prioridades da administrac;ao publica federal 

incluindo despesas de capital para o exercicio financeiro subseqoente; 

- orientara a elabora<;ao da lei orc;amentaria anual; 

dispora sobre as alterayaes na legislac;ao tributaria; e 

estabelecera a polltica de aplicac;ao das agencias financeiras oficiais de 

fomento. 

A Constitui<;ao incumbe a LDO de disciplinar outros assuntos, cuja defini<;ao 

antecipada representa importante apoio na preparac;ao do projeto de lei 

orc;amentaria. Na LDO, deverao constar: 

parametres para iniciativa de lei de fixa<;ao das remunerayaes no ambito 

do Poder Legislative; 

limites para elaborac;ao das propostas orc;amentaria do Poder Judiciario e 

do Ministerio Publico; 

- autorizac;ao para concessao de qualquer vantagem ou aumento de 

remunera<;ao, para criac;ao de cargos, empregos e func;oes ou alterac;:ao 

de estrutura de carreiras, bern como para a admissao ou contratac;ao de 

pessoal, a qualquer titulo, pelos 6rgao e entidades da administrac;:ao direta 

e indireta, ressalvadas as empresas publicas e sociedades de economia 

mista. 

A LDO, ainda, estabelece a ligac;:ao entre o PPA (plano estrategico) e o 

orc;:amento (plano operacional), exercendo uma fun<;ao normativa e orientadora para 

a sua elabora<;ao e tambem como subsfdio para a avaliac;ao da execu<;ao do 

orc;:amento. 

Segundo Andrade (2007) a LDO, ap6s a vigencia da Lei de Responsabilidade 

Fiscal - LRF passou ainda a versar sobre: o equilfbrio entre receitas e despesas, 

criterios e formas de limitac;ao de empenho, visando o cumprimento de metas fiscais 
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e do resultado primario e nominal, dos gastos com pessoal, limites de dfvidas, sabre 

o uso da reserva de contingencia, avaliaQ8o dos passivos contingentes e outro 

riscos que possam afetar o equilibria das contas publicas, e a inclusao de anexos de 

Metas Fiscais e Riscos Fiscais. 

Tern como prazo para encaminhamento pelo Poder Executivo ate 15 de abril, 

e devolvido para sanc;ao ate o encerramento do primeiro periodo da sessao 

legislativa (30 de junho). 

2.3.3 Lei de Orc;amento Anual - LOA 

A Lei de Orc;amentos Anuais- LOA, e uma lei especial, tambem prevista na 

Constituigao, que contem a discriminagao da receita e da despesa publica, de forma 

a evidenciar a polftica economica financeira e o programa de trabalho de governo, 

obedecidos os princfpios da unidade, universalidade e anualidade. 

A LOA visa a execuc;ao das a<;Oes planejadas no Plano Plurianual e, 

transforma-las em realidade, obedecendo a lei de diretrizes orc;amentarias. 

Conforms menciona Kohama (1998, p. 63), "a lei de orc;amento anual e o 

instrumento utilizado para a consequents materializaQ8o do conjunto de ac;oes e 

objetivos que foram planejados visando ao melhor atendimento e bem-estar da 

coletividade". 

A lei orgamentaria anual compreendera, conforms Constituiyao Federal - art. 

165: 

I - o orc;amento fiscal referents aos Poderes da Uniao, seus fundos, 6rgaos e 

entidades da administragao direta e indireta, inclusive funda<;Oes institufdas e 

mantidas pelo poder publico; 

II - o orc;amento de investimento das empresas em que a Uniao, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

Ill - o orc;amento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 

6rgaos a ela vinculados, da administrac;ao direta ou indireta, bern como os fundos e 

funda<;Oes institufdos e mantidos pelo poder publico. 

Kohama (1998, p. 63) alerta para o "fato de tratar-se de uma lei que contenha 

o orc;amento fiscal, o orgamento de investimento das empresas estatais e o 
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orgamento da seguridade social e nao de leis especificas para cada orgamento". 

Quantos aos prazos de encaminhamento do projeto de lei orgamentaria anual 

ao Poder Legislative, bern como sua devolugao para sangao, estao estabelecidos 

nas Constituigoes - Federal e Estaduais - e nas Leis Organicas Municipais. 

Na esfera federal de govemo, o projeto de lei deve ser encaminhado ate 

quatro meses antes do encerramento do exercicio (31 de agosto) e devolvido para 

sangao ate o encerramento da sessao legislativa (15 de dezembro). 

2.4 OR<;AMENTO PUBLICO 

Segundo Angelico (1994, p. 19) o "orgamento publico e urn planejamento de 

aplicagao dos recursos esperados, em programas de custeios, investimentos, 

inversoes e transferencias durante urn periodo financeiro". 

Kohama (1998) define orgamento publico como urn o processo pelo qual se 

elabora, expressa, executa e avalia o nivel de cumprimento da quase totalidade do 

programa de govemo, para cada periodo orgamentario. E urn instrumento de 

govemo que serve de administragao e de efetivagao e execugao dos pianos gerais 

de desenvolvimento s6cio-econ6mico. 

Orcamento publico e urn planejamento feito pela 
Administracao Publica para atender, durante 
determinado perfodo, aos pianos e programas de 
trabalho por ela desenvolvidos, por meio da planificacao 
das receitas a serem obtidas e pelos dispendios a serem 
efetuados, objetivando a continuidade e a melhoria 
quantitativa e qualitativa dos servicos prestados a 
sociedade (LIMA; CASTRO, 2000, p. 19). 

Lima e Castro (2000) caracterizam o orgamento publico como o planejamento 

elaborado pela Administragao Publica, para urn determinado periodo, priorizando os 

programas de trabalho e agoes por ela desenvolvidos, por meio de estimativa de 

receitas a serem obtidas e pelos dispendios alocados, objetivando a continuidade e 

a melhoria quantitativa e qualitativa dos servigos prestados a sociedade. 

0 orgamento publico constitui-se de uma lei que representa o instrumento de 

gestao mais importante da administragao publica, pois e utilizado pelos govemos 

para organizar e controlar seus recursos financeiros. 
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Na Administragao Publica, o orc;amento publico tern por objetivo estimar as 

fontes de receitas, tanto pr6prias quanto oriundas de transferencias constitucionais e 

voluntarias, nas suas mais diversas origens, com a finalidade de garantir os recursos 

necessarios a execuc;ao de suas ac;Oes e metas de governo, para urn determinado 

perfodo. 

Segundo Catelli (2001, p. 250), o orc;amento tambem funciona como urn 

instrumento de controle administrativo, da seguinte forma: 

1 . como meio de organizac;ao e direc;B.o de urn grande segmento dos 

processos de planejamento administrativo; 

2. como uma continua advertencia em procurar desenvolver os pianos e 

programas guiando a administrac;ao no dia a dia. 

3. como avaliador de performance real. 

A classificagao mais simples e util para analise e a que divide a hist6ria do 

orc;amento publico em duas fases: o orc;amento classico ou tradicional e o 

orc;amento moderno. 

2.4.1 Orc;amento Classico ou Tradicional 

Segundo Giacomoni (2009), constitui num documento de previsao e 

autorizac;ao de receitas e de fixac;ao de despesas classificadas segundo o objeto de 

gasto e distribuidas pelos diversos 6rgaos, para o periodo de urn ano. 

Constituia-se numa formula muito eficaz de controle, pois ele colocava em 

comparac;B.o as receitas e as despesas. Surgido como urn instrumento formalmente 

acabado, na lnglaterra, por volta de 1822, quando o liberalismo encontrava-se em 

pleno desenvolvimento, havendo urn crescimento das despesas publicas e 

determinante no aumento da carga tributaria. 

Ainda Segundo Giacomoni (2009) na elaborac;ao do orc;amento tradicional, 

dotava-se urn 6rgao qualquer com as dotac;Oes suficientes para pagamento de 

pessoal e compra de material de consumo e permanente para o exercfcio financeiro. 

Os 6rgaos eram contemplados no orc;amento, sobretudo de acordo com o que 

gastavam no exercfcio anterior e nao em func;B.o do que se pretendia realizar. 
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Na epoca, como os impostos eram autorizados anualmente, isso permitiria 

uma verifica<;ao critica rigorosa das despesas que iriam ser custeadas com as 

receitas dos impostos. 
No on;;amento tradicional, o aspecto economico tinha 
posic;;ao secundaria. As financ;;as publicas 
caracterizavam-se por sua "neutralidade": o equilibro 
financeiro impunha-se natural mente e o volume do gasto 
publico nao chegava a pesar significativamente em 
termo economicos. Os tratadistas classicos preferiam 
analisar questoes ligadas a tributac;;ao e seus efeitos, 
considerando a despesa publica como urn mal 
necessaria (GIACOMONI, 2009, p. 55). 

Em meados do seculo XIX, o C6digo de Contabilidade frances definiu o 

or<;amento publico como a "lei que fixa a despesa e estima a receita". A Constitui<;ao 

Imperial Alema de 1871 tratava o oryamento como: "todas as receitas e despesas do 

imperio devem ser estimadas e agrupadas em urn or<;amento sob a forma da lei". 

2.4.2 Oryamento-programa 

A ado<;ao do or<;amento-programa na esfera federal foi efetivada em 1964, a 

partir da ediyao da Lei n° 4.320/64 (BRASIL, 1964), mas apesar de referir-se a 

programas de trabalho em diversos de seus dispositivos, nao criou as condi<;oes 

formais e metodol6gicas para a implanta<;ao do oryamento-programa no Brasil. A 

referida norma foi inovadora apenas com a introdu<;ao do criterio economico. 

A partir da Lei n° 5.189/66 (BRASIL, 1966), em Iugar das 10 fun¢es e 

subfun<;oes, apareceram 18 programas, cada urn composto de subprogramas e 

esses de projetos e atividades. 

Os anos seguintes serviram apenas para consolidar a experiencia federal na 

ado<;ao da estrutura programatica, primeiro passo no processo de implanta<;ao do 

or<;amento-programa. 

Para Silva (2004, p.43) a definiyao de oryamento e a seguinte: "o or<;amento e 

urn plano de trabalho governamental expresso em termos monetarios, que evidencia 

a poHtica economico-financeira do Governo e em cuja elaborayao foram observados 

os principios da unidade, universalidade, anualidade, especifica<;ao e outros". 

0 Or<;amento-Programa deve ser entendido como uma etapa do 
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planejamento e compreende os seguintes aspectos: 

lnstrumento de ac;ao administrativa para execuyao dos pianos de Iongo, 

media e curta prazos. 

Previsao das receitas e fixagao das despesas com o objetivo de atender 

as necessidades coletivas definidas no programa de ayao. 

lnstrumento de aferiyao e controle da autoridade e da responsabilidade 

dos 6rgaos e agentes da administrayao orgamentaria e financeira, 

permitindo avaliar a execuyao dos programas de trabalho do Govemo. 

Giacomoni (2009, p.167) afirma que "mesmo em sua concepc;ao mais original, 

o Orc;amento-programa ja representava significative avanc;o em relac;ao aos 

sistemas orgamentarios vigentes". Com uma riqueza no novo conceito mas, ao 

mesmo tempo, uma limitagao enorme, com muitas resistencias as mudanc;as , bern 

tipico da administragao publica, as concep<;Qes e os principios de uma area cheia de 

tradigoes. 

0 Orgamento-programa e urn tipo de orgamento em que, do ponte de vista de 

sua apresentayao, os recursos financeiros para cada unidade orc;amentaria 

vinculada e direta ou indiretamente aos objetivos a serem alcanyados. Ap6s a 

implementac;ao da classificayao, surgiu uma dificuldade de adotar padroes de 

medic;ao de trabalho, especialmente a definiyao dos produtos finais. 

Ele evidencia os aspectos politico-economico-financeiros e o programa de 

trabalho da administragao, discriminando as despesas segundo sua natureza, 

enfatizando os fins e os objetivos. Assim, esse tipo de oryamento esta intimamente 

ligado ao Sistema de Planejamento e aos objetivos que o Govemo pretende 

alcanyar durante urn period a determinado de tempo. 

2.4.3 Orc;amento Classico ou Tradicional versus Orc;amento-programa 

0 orgamento-programa e o tradicional ou classico contrastam principalmente 

no que diz respeito a enfase adotada. Enquanto o oryamento-programa deve ser 

apresentado em termos de produto a ser obtido no final do exercicio, o oryamento 

tradicional enfatiza apenas os elementos de despesa: pessoal civil, pessoal militar, 
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material, etc. No Quadro 1 sao sintetizadas as principais diferen9as entre o 

or9amento tradicional e o or9amento-programa. 

Or~amento Tradicional Or~amento-programa 

1. 0 processo on;amentario e dissociado dos 1. 0 or~mento e o elo entre o planejamento e 

processes de planejamento e programa~o. as func;oes executivas da organizac;ao. 

2. A alocac;ao de recursos visa a aquisic;ao de 2. A aloca~o de recursos visa a consecuc;ao 

meios. de objetivos e metas. 

3. As decisoes or~mentarias sao tomadas 3. As decisoes orc;amentarias sao tomadas com 

tendo em vista as necessidades das base em avaliac;oes e analises tecnicas das 

unidades organizacionais altemativas possiveis. 

4. Na elabora~o do or~mento sao 4. Na elaborac;ao do or~mento sao 

consideradas as necessidades financeiras 

das unidades organizacionais. 

considerados todos os custos dos programas 

inclusive os que extrapolam o exercicio. 

5. A estrutura do orc;amento da enfase aos 5. A estrutura do orc;amento esta voltada para 

aspectos contabeis de gestae. os aspectos administrativos e de 

planejamento. 

6. Principais criterios classificat6rios: unidades 6. Principal criteria de classifica~o: funcional-

administrativas e elementos. programatico. 

7. lnexistem sistemas de acompanhamento e 7. Utiliza~o sistematica de indicadores e 

medic;ao de trabalho, assim como os padroes de medic;ao de trabalho e dos 

resultados. resultados. 

8. 0 controle visa avaliar a honestidade dos 8. 0 controle visa avaliar a eficiencia, a eficacia 

agentes governamentais e a legalidade no e a efetividade das ac;oes governamentais. 

cumprimento do orc;amento. 

QUADRO 1 - Orc;amento Tradicional versus Orc;amento-Programa 
Fonte: Giacomoni (2009, p. 166) 
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2.5 PRINCiPIOS ORCAMENTARIOS 

Para Angelico (1994, p.39) o oryamento surgiu como instrumento de controle 

das atividades financeiras do Govemo e para real eficacia desse controle, faz-se 

necessaria que a constituigao organica do orgamento se vincula a determinadas 

regras ou principios orgamentarios. 

De acordo com Kohama (1998, p. 64) alem de uma exig€mcia legal e 

indispensavel que o orgamento obedega a determinados principios, a fim de que o 

oryamento seja a expressao fiel do programa de governo, para que seja urn 

instrumento de administragao do govemo. 

Como e urn documento legislative, autorizando e limitando a agao do Poder 

Publico, deve incluir todas as receitas e despesas. Em face dessas necessidades 

muitos autores classicos oferecem urn rol de regras a serem observadas, desde a 

elaboragao do orgamento a sua votagao pelo Congresso. 

Para Silva (2004, p. 45) atraves do objetivo de assegurar o cumprimento dos 

fins a que se propoe o orgamento, os principios basicos podem ser resumidos em 

dois aspectos: gerais e especificos, conforme a seguir: 

PRINCIPIOS 
OR<;AMENTARIOS 

PRINCIPIOS 
OR<;AMENTARIOS 

GERAIS 
(RECEITA E 
DESPESA) 

PRINCIPIOS 
OR<;AMENTARIOS 

ESPECfFICOS 
(SODAS RECEITAS ) 

FIGURA 3- Principios Orgamentarios 
Fonte: Silva (2004, p. 45) 

Substanciais 

Forma is ou de 
apresentac;ao 

Nao afetac;ao da receita 
Legalidade da tributa<;ao 

Anualidade 
Unidade 
Universalidade 
Equilibria 
Exclusividade 

Especifica<;ao 
Public ida de 
Clareza 
Uniform ida de 
Precedencia 
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• Principia da anualidade - o or<;amento publico deve ser elaborado e 

autorizado para execuc;ao em urn determinado periodo de tempo, 

geralmente urn ano. 

• Principia da unidade - o orc;amento deve ser uno, ou seja, cada pessoa 

juridica de direito publico, cada esfera da Administrayao deveria dispor de 

urn orc;amento que contivesse suas receitas e despesas, fundamentando

se numa politica orc;amentaria estruturada e uniforme e que se ajuste a 

urn metoda unico, sempre com o objetivo maier de satisfazer as 

necessidades coletivas. Este principia facilita o cumprimento da 

fiscalizac;ao orc;amentaria e financeira por parte do Poder Legislative. 

• Principia da universalidade - estabelece que todas as receitas e despesas 

devem constar na Lei Orc;amentaria Anual por seus totais, vedadas 

quaisquer dedu¢es, relativas a todos os Poderes, 6rgaos e fundos, tanto 

da administrayao direta quanta da indireta. 

• Principia do equilibria- o orc;amento devera manter o equilibria, do ponto 

de vista financeiro, entre os valores de receita e os valores de despesa. 

• Principia da exclusividade - 0 orc;amento nao devera conter dispositivos 

estranhos a previsao de receitas e frxac;ao de despesas, ressalvada a 

autorizac;ao para abertura de creditos suplementares e contratac;ao de 

operac;oes de credito, ainda que por antecipagao de receita, bern como a 

autorizac;ao do superavit ou cobertura do deficit. 

• Principia da especificar;ao - e urn aspecto formal, mas de vital importancia 

para a gestae publica, pais tern o intuito de direcionar o orc;amento para 

que as metas delineadas sejam cumpridas. Refere-se a classificac;ao e 

designac;ao dos itens que devem constar no orc;amento, discriminando as 

receitas e as despesas. A classificac;ao das receitas obedece a criterios 

estabelecidos no C6digo Tributario e a das despesas a criterios 

economicos, financeiros e institucionais. 

• Principia da publicidade- e urn principia contido no art. 37da Constituiyao, 

e aplica-se aos atos da administrayao em geral, a publicidade dos atos 

relatives a conduc;ao da coisa publica. 

• Principia da c/areza - neste principia deve-se priorizar o interesse dos 

usuarios das informac;oes das financ;as publicas, a intitulayao das contas 
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deveria ser auto-explicativa, o sistema contabil, primar pela simplicidade, 

sem prejufzos dos desdobramentos necessaries, enfim, todos pudessem 

conhecer com mais detalhes e profundidade as contas publicas. 

• Principia da uniformidade - 0 orc;amento deve conservar uma estrutura 

uniforms por meio de distintos exercfcios. Os dados orvamentarios devem 

ter homogeneidade nos varios exercfcios a fim de permitir uma 

comparavao ao Iongo do tempo. 

• Principia da preced~ncia- tal princfpio resulta da autoriza9ao previa das 

despesas constitui, ah~m de uma faculdade, urn ato obrigat6rio para o 

Poder Legislative, que nao pode deixar de aprovar a Lei Orvamentaria , se 

isso ocorresse haveria uma paralisavao dos serviyos publicos ou, entao, 

pagamento ilegais de despesa. 

• Principia da nao-afetaqao da receita- este princfpio aplica-se as receitas 

de impostos, nao sendo o caso dos demais tributes e de outros tipos de 

receitas, ele postula o recolhimento de todos os recursos a uma caixa 

unica do Tesouro. 

• Principia da /ega/idade da tributac;ao - e o princfpio que diz respeito as 

limitavoes que o Estado possui quanta ao poder de tributar. 

2.6 CICLO ORCAMENTARIO 

Segundo Giacomoni (2009, p. 201) "no estudo do orvamento publico, tao 

importantes quanta as questoes conceituais de estrutura sao os aspectos ligados ao 

seu processo, a sua dinamica". 0 documento oryamentario, apresentado na forma 

de lei, caracteriza apenas urn momenta de urn processo complexo, marcado por 

etapas que foram cumpridas e por etapas que ainda deverao ser vencidas. E o 

desenrolar integral desse processo que possibilita ao oryamento cumprir seus 

multiples papeis e funyoes. 

0 orvamento anual, conforms Kohama (1998, p. 67), "nao pode ser concebido 

ou executado isoladamente do perfodo imediatamente anterior e do posterior, pois 

sofre influencias condicionantes daquele que o precede, assim como constitui base 

informativa para os futuros exercfcios". 
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Para Kohama (1998, p. 67), "o ciclo orc;amentario e a sequencia das etapas 

desenvolvidas pelo processo orc;amentario". Na Figura 1 esta representado o ciclo 

orc;amentario, com suas quatro etapas: elaborac;ao, estudo e aprovac;ao, execuc;ao, 

e por fim a avaliaC(8o. 

Elaboragao da 
proposta 

orgamentaria 

Controle de avalia9ao 
da execugao 
or9amentaria 

FIGURA 4 -Cicio Or9amentario 
Fonte: Giacomoni (2009, p. 207) 

2.6.1 Elaborac;ao 

Discussao, votagao 
e aprovagao da lei 

or9amentaria 

Execu9ao 
or9amentaria 

A elaborac;ao do orc;amento, conforms Kohama (1998, p. 67) "compreende a 

fixac;ao de objetivos concretes para o periodo considerado, bern como o calculo dos 

recursos humanos, materiais e financeiros, necessaries a sua materializac;ao e 

concretizac;ao". 

0 Poder Executive e quem inicia a elaborac;ao da proposta orc;amentaria 

anual. Nos entes federativos de maior porte - Uniao, Estados e Municipios maiores, 

onde a elaborac;ao orc;amentaria assume maior complexidade, sao constituidos 

6rgaos especificamente voltados para a elaborac;ao orc;amentaria. Em nome da 

chefia do Poder Executive, tais 6rgaos fixam instru<;Oes gerais, orientam a 

elaborac;ao das propostas setoriais e consolidam-nas na forma de projeto de lei 

orc;amentaria anual. 

No art. 27 da Lei 4.320/64 descreve que as proposta parciais de orc;amento 

guardarao estrita conformidade com a politica economica-financeira, o programa 

anual de trabalho do Govemo e, quando fixado, o limite global maximo para o 
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orgamento de cada unidade administrativa . 

Ja as propostas parciais das unidades administrativas estao descritas no art. 

28 da Lei 4.320/64 que serao organizadas em formulario proprio, acompanhadas 

das tabelas explicativas da despesa realizada no exercfcio imediatamente anterior, 
I 

da despesa fixada para o exercicio em que se elabora a proposta, e da despesa 

prevista para o exercfcio a que se refere a pli pasta, e da justificagao pormenorizada 

de cada dotagao solicitada, com a indicagao dos atos de aprovagao de projetos e 

orgamentos de obras publicas, para cujo inici ou prosseguimento ela se destina. 

0 art. 29 da Lei 4.320/64 relata a responsabilidade dos 6rgao de 

contabilidade ou de arrecadagao organizar as demonstragoes mensais da receita 

arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de base a estimativa da receita, na 

proposta orgamentaria. Quando houver 6rgao central de orgamento, estas 

demonstragoes lhe serao remetidas mensalmente. 

A proposta orgamentaria que o Poder Executive encaminhara ao Poder 

Legislative nos prazos estabelecidos nas Constituigees e nas Leis Organicas dos 

Municfpios compor-se-a de (art. 22 da Lei 4.320/64): 

I. Mensagem, que contera: exposigao circunstanciada da situagao 

economico-financeira, documentada com demonstragao da dfvida 

fundada e flutuante, saldos de creditos especiais, restos a pagar e 

outros compromissos financeiros exigiveis. Exposigao e justificagao da 

polftica economico-financeira do Govemo, justificagao da receita e 

despesa, particularmente no tocante ao orgamento de capital; 

II. Projeto de Lei de Orgamento; 

Ill. Tabelas Explicativas das quais, alem das estimativas de receita e 

despesa, constarao, em colunas distintas para fins de comparagao, a 

receita arrecadada nos liltimos exercfcios anteriores aquele em que se 

elabora a proposta; a receita prevista para o exercfcio a que se refere a 

proposta; e a despesa realizada no exercfcio imediatamente anterior, a 

despesa fD<ada para o exercfcio em que se elabora a proposta; e a 

despesa prevista para o exercfcio a que se refere a proposta; 

IV. Especificagao dos programas especiais de trabalho custeados par 

dotagoes globais, em termos de metas visadas, decompostas em 

estimativas de custo das obras a realizar e dos servigos a prestar, 

acompanhadas de justificagao economica, financeira, social e 
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administrativa; 

V. Descrigao sucinta das principais finalidades de cada unidade 

administrativa, com indicagao da respectiva legislagao. 

Por seu tumo, a lei orgamentaria anual tera, alem do texto regulamentar, a 

seguinte composigao (art. 2 da Lei 4.320/64): 

1. Sumario geral da receita por fonte e da despesa por fungoes do 

Govemo; 

11. Quadro demonstrative da receita e despesa segundo categorias as 

economicas; 

Ill. Quadro discriminative da receita porfonte e respectiva legislagao; 

IV. Quadro das dotagees por 6rgaos do Govemo e da Administragao; 

V. Quadros demonstratives da receita e pianos de aplicagao dos fundos 

especiais; 

VI. Quadros demonstratives da despesa, na forma do anexo n° 6 a 9 da 

Lei n° 4.320/64; 

VII. Quadro demonstrative do programa anual de trabalho do Govemo, em 

termos de realizagao de obras e prestagao de servigos. 

2.6.2 Estudo e Aprovagao 

A segunda etapa do ciclo orgamentario trata-se da tramitagao do projeto de lei 

do orgamento no ambito do Poder Legislative e de sua aprovagao. 0 seu significado 

esta configurado na necessidade de que o povo, atraves de seus representantes, 

intervenha na decisao de suas pr6prias aspiragees, bern como na maneira de 

alcanga-las. 

0 Poder Executivo devera enviar o projeto de lei orgamentaria ao Poder 

Legislative dentro dos prazos estabelecidos; entretanto, ate o encerramento da 

sessao legislativa, o Poder Legislative devera devolv&-lo para sangao. Caso o Poder 

Legislative nao receba a proposta orgamentaria no prazo fixado, considerara como 

proposta a Lei de Orgamento vigente. 

De acordo com Giacomoni (2009, p.264) "os integrantes das casas 
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Legislativas cumprem variada agenda que envolve estudos e analises, discussoes e 

consultas, solicitar;oes de informar;oes e participayao em audi€mcias publicas 

realizadas com autoridades e especialistas com o objetivo de esclarecer a materia 

em apreciar;ao". 

As emendas propostas pelos parlamentares sao as sinteses de todo o 

trabalho, que de forma similar ao projeto do Poder Executivo, serao objeto de 

avaliayao e parecer. E para disciplinar a questao das emendas a Lei 4.320 no seu 

art. 33 diz que se admitirao emendas ao projeto de lei de Orr;amento que visem: 

• Alterar a dotayao solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, 

nesse ponto, a inexatidao da proposta; 

• Conceder dotayao para inicio de obra cujo projeto nao esteja aprovado pelos 

6rgaos competentes; 

• Conceder dotayao para instalayao ou funcionamento de serviyo que nao esteja 

anteriormente criado; 

• Conceder dotayao superior aos quantitativos previamente fixados em resoluyao 

do Poder Legislative para concessao de auxilios e subvenr;oes. 

Na Constituiyao Federal de 1988 restabeleceu a capacidade legislativa de 

emendar o projeto de lei orr;amentaria anual, particularmente com relar;ao ao 

aumento ou a criar;ao de novas despesas. Dispoe o § 3° do art.166: 

As emendas ao projeto de lei do orr;amento anual ou aos projetos que o 

modifiquem podem ser aprovadas caso: 

I. sejam compativeis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orr;amentarias; 

II. identifiquem os recursos necessaries, admitidos apenas os provenientes de 

anular;ao de despesa, excluidas as que incidem sabre: 

a) dotar;oes para pessoal e seus encargos; 

b) serviyo da divida; 

c) transferencias tributarias constitucionais para Estados, Municipios e Distrito 

Federal; ou 

Ill. sejam relacionadas: 

a) com a correyao de erros ou omissoes; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 
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Ap6s a aprova~o pelo Poder Legislative, ocorre a formalizac;ao por meio dos 

seguintes atos: 

• decreta~o pelo Poder Legislative; 

• san~o pelo chefe do Poder Executive; e 

• promulgac;ao par urn ou outro poder. 

2.6.3 Execuc;ao 

Para Giacomoni (2009, p.290) "na terceira etapa do ciclo orc;amentario, as 

decisoes e as escolhas expressas na lei orc;amentaria assumem natureza financeira 

na forma de fluxos de recursos que entram e saem do Tesouro". 

Constitui a concretiza~o anual dos objetivos e metas determinados para o 

setor publico, no processo de planejamento integrado, e implica a mobilizac;ao de 

recursos humanos, materiais e financeiros. 

A etapa da programac;ao deve, segundo Kohama (1998, p.70) fundamentar

se na programac;ao, nao s6 para ajustar-se as orientac;oes estabelecidas no 

orc;amento aprovado, como tambem para alcanc;ar a maxima racionalidade possfvel 

na solu~o de problemas que decorrem da impossibilidade de se fazer uma previsao 

exata sabre detalhes ligados a execuc;ao das modificac;oes produzidas nas 

condigoes vigentes a epoca da elaborac;ao do orc;amento. 

Ap6s a promulgagao da Lei de Orc;amento e com base nos limites nela 

fixados, o Poder Executive aprovara urn quadro de cotas trimestrais da despesa que 

cada unidade orc;amentaria fica autorizada a utilizar. 

0 art. 48 da Lei 4.320/64 determina os seguintes objetivos para atender a 

fixac;ao dessas cotas: 

a) assegurar as unidades orc;amentarias, em tempo util, a soma de recursos 

necessaries e suficientes a melhor execu~o do seu programa anual de 

trabalho; 

b) manter, durante o exercfcio, na medida do possfvel, o equilibria entre a 

receita arrecadada e a despesa realizada, para reduzir ao mfnimo 

eventuais insuficiencias de tesouraria. 
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Para Kohama (1998, p.71) "as cotas de despesas tern o prop6sito de fixar as 

autoriza96es maximas em urn subperiodo oryamentario para que as unidades 

executoras possam empenhar ou realizar pagamentos. Constituem urn instrumento 

de regula9ao para condicionar os recursos financeiros as reais necessidades dos 

programas de trabalho". 

Considera-se a programa9ao de trabalho como uma parte constante do 

oryamento que condiciona a execu9ao financeira da instituiyao publica, como 

providencia preliminar onde sao preparados os registros, em ambito anaHtico, que 

possibilitam a classificayao e o lanyamento de cada despesa nos titulos 

oryamentarios apropriados. 

A lei orgamentaria e organizada na forma de creditos 
orgamentarios, aos quais estao consignadas dotagoes. 
Em consequencia da imprecisao com que sao utilizadas 

· na legislagao, e comum o emprego das expressoes 
credito orgamentario e dotagao como sinonimos. Na 
realidade, o credito orgamentario e constituldo pelo 
conjunto de categorias classificat6rias e contas que 
especificam as agoes e operag6es autorizadas pela lei 
orgamentaria. No ambito do orgamento federal brasileiro, 
a partir do exerclcio de 2000, o credito orgamentario 
individualizado compreende o seguinte conjunto de 
categorias classificat6rias presentes na lei orgamentaria: 
Grupo de Despesa, ldentificador de Uso, Fonte de 
Recursos, Modalidade de Aplicagao, Categoria 
Economica, Subtitulo, Projeto ou Atividade ou Operagao 
Especial, Programa, Fungao, Unidade Orgamentaria e 
6rgao (GIACOMONI, 2009, p.294). 

A titulo exemplificativo Giacomoni (2009, p.294), emprega a nomenclatura 

assim "na lei oryamentaria ("o credito oryamentario 'tal' possui uma dotayao de 'n' 

rea is) e durante a execuc;ao do orc;amento ("o saldo da dotayao do credito 

or9amentario 'tal' e de 'x' rea is")". 

0 segundo passo da execuyao oryamentaria e o de registrar os creditos 

oryamentarios e suas respectivas dotac;oes de forma a possibilitar o 

acompanhamento da evoluyao dos saldos das dota96es e, assim, da propria 

programa9ao do oryamento. Ha inumeros metodos que permitem a realiza9ao desse 

acompanhamento, desde os lanyamentos manuais e mecanicos em fichas ate o usa 

de processamento eletronico, hoje em dia cada vez mais difundido. 
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2.6.4 Controle e Avaliac;ao 

A ultima etapa e caracterizada pelas opera<;Oes e atividades pertinentes a 
fiscalizac;ao orc;amentaria e ao controle administrative e politico (legislative). 

De acordo com o art. 75 da Lei 4.320/64, o controle da execuc;ao 

orc;amentaria compreendera: 

• a legalidade dos atos que resultem a arrecadac;ao da receita ou a 

realizac;ao da despesa, o nascimento ou a extinc;ao de direitos e 

obrigac;oes; 

• a fidelidade funcional dos agentes da administrac;ao responsaveis por 

bens e valores publicos; 

• o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetarios 

e em termos de realizac;ao de obras e presta<;ao de servic;os. 

Segundo Giacomoni (2009, p.333) "as duas primeiras modalidades de 

controle - legalidade e fidelidade funcional dos agentes - tratam da observancia de 

normas e de determinac;oes legais da gestao, de longa tradic;ao. Ja a avaliac;ao do 

cumprimento do programa de trabalho representa uma evoluc;ao nas concepc;oes de 

controle, possibilitada pel as modemas formas de estrutura<;ao do orc;amento". 

Ainda de acordo com a Lei 4.320/64, ha dois sistemas de controle da 

execuc;ao orc;amentaria: intemo e extemo. A atual Constituic;ao mantem essa 

concepc;ao, eo que se observa no art. 70: 

A fiscaliza<;ao contabil, financeira, orc;amentaria, operacional e patrimonial da 

Uniao e das entidades da administrac;ao direta e indireta, quanta a legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicac;ao das subven<;Oes e renuncia das receitas, 

sera exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle extemo, e pelo sistema 

de controle intemo de cada Poder. 

2.6.4.1 Controle Extemo 

Controle extemo e aquele que realizado por 6rgao estranho a administrac;ao 

responsavel pelo ato controlado. 0 Poder Legislative e quem possui a titularidade do 
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centrale externo par meio da fiscalizagao financeira, contabil e orgamentaria e cujo 

foco principal e a observancia da probidade da Administragao. Aplica-se a todos os 

entes da Federagao, com as adapta¢es devidas, os seguintes dispositivos da 

Constituigao Federal no seu art. 49: 

E da competencia exclusiva do Congresso Nacional: 

• Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da Republica e apreciar 

os relat6rios sabre a execugao dos pianos de governo; 

• Fiscalizar e controlar, diretamente, ou par aqueles de suas Casas, os atos do 

Poder Executive, incluidos os da administragao indireta. 

Estas disposi¢es constitucionais consagram o estabelecido pela Lei 4.320/64 

no art. 81, que preve os seguintes papeis para o Poder Legislative no tocante do 

centrale externo: 

0 controle da execugao orgamentaria, pelo Poder 
Legislativo, tera por objetivo verificar a probidade da 
administragao, a guarda e legal emprego dos dinheiros 
pliblicos e o cumprimento da Lei de Orgamento" 
(BRASIL, 1964) 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101, de 2000), segundo Giacomoni 

(2009, p.335) foi elaborada e recebida como instrumento capaz de produzir urn avo 

padrao de gestae fiscal, encarrega o Poder Legislative, diretamente ou com o auxflio 

dos tribunais de contas, e o sistema de centrale interne de cada Poder de 

fiscalizarem as novas regras que a lei, no seu art. 59, estabelece particularmente no 

que se refere a: 

i. atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orgamentarias; 

ii. limites e condi¢es para a realizagao de operagoes de credito e inscrigao 

em Restos a Pagar; 

iii. medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao 

respective limite; 

iv. providencias tomadas para recondugao dos montantes das dfvidas 

consolidada e mobiliaria aos respectivos limites; 

v. destinagao de recursos obtidos com a alienagao de ativos, tendo em vista 

as restri¢es constitucionais e as da propria Lei Complementar; e 

vi. cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando 

houver. 
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Existem tantas especificidades nas atividades de controle e fiscalizagao que o 

Poder Legislative precisara de suporte e auxilio tecnico especializado. A 

Constituigao, no seu art. 71, reconhece essa realidade e estabelece que o controle 

externo sera exercido com o auxilio de tribunais de contas. 

2.6.4.2 Controle lntemo 

Para Reis (1996, p. 356), "o controle interno compreende o plano de 

organizagao e todos os metodos e medidas adotados pela administragao para 

salvaguardar seus ativos, desenvolver a eficiencia nas operagaes, estimular o 

cumprimento das politicas administrativas prescritas e verificar a exatidao e a 

fidelidade dos dados da contabilidade". 

Assim, a administragao deve voltar atengao a fungao do controle com o intuito 

de que as metas e objetivos, previamente delineados a partir de seus pianos e 

programas, sejam atingidos com a execugao de suas agaes. 

Os Poderes Legislative, Executive e Judiciario manterao, de forma integrada, 

o sistema de controle interne com a finalidade, prevista no art. 75 da Constituigao 

Federal, de: 

• Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execugao dos 

programas de governo e dos orgamentos da Uniao; 

• Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanta a eficacia e eficiencia, da 

gestao orgamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgao e entidades da 

administragao federal, bern como da aplicagao de recursos publicos por 

entidades de direito privado; 

• Exercer o controle das operagoes de credito, avais e garantias, bern como dos 

direitos e haveres da Uniao; 

• Apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional. 

As finalidades do controle aqui expostas podem ser atingidas por intermedio 

do controle orgamentario, haja vista que no orgamento encontram-se delineados as 

metas e os meios para atingi-las. 

No art. 79 da Lei 4.320/64 encontra-se a responsabilidade, na ausencia de 

outro indicado na legislagao, o 6rgao incumbido da elaboragao da proposta 
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orgamentaria de verificar o cumprimento do programa de trabalho. Quando for o 

case, tal centrale levara em conta unidades de medida, previamente estabelecidas 

para cada atividade. 

0 orgamento segundo Giacomoni (2009, p.341 ), "constitui-se o mais eficaz 

instrumento de verificagao previa, ja que as despesas autorizadas nas leis 

orgamentarias podem ser realizadas". 

0 memento mais oportuno de acordo com Giacomoni (2009, p.341) "para o 

centrale das autorizayC>es orgamentarias eo empenho previa, primeiro des estagios 

da despesa. Relat6rios de andamento, balancetes peri6dicos etc. sao instrumentos 

que permitem a realizagao de verificagoes concomitantes. A verificagao subsequente 

tera per base as relat6rios, balangos, prestagoes de contas e auditorias elaborados 

apes a execugao de agoes e empreendimentos ou encerramento do exercicio". 

2.7 DESPESA PUBLICA 

0 conceito de despesa publica, segundo Kohama (1998, p. 109) e "os gastos 

fixados na lei orgamentaria ou em leis especiais e destinados a execugao des 

servigos publicos e des aumentos patrimoniais; a satisfagao des compromissos da 

divida publica; ou ainda a restituigao ou pagamento de importancias recebidas a 

titulo de caugoes, depositos, consignagoes etc". 

Angelico (1994, p.62) define como "todo pagamento efetuado a qualquer titulo 

pelos agentes pagadores". Silva (2004, p.125) acrescenta ainda que "sao todos os 

desembolsos efetuados pelo Estado no atendimento des servigos e encargos 

assumidos no interesse geral da comunidade, nos termos da Constituigao, das Leis, 

ou em decorremcia de contratos ou outros instrumento". As despesas publicas 

classificam-se em despesas orgamentarias e extra-orgamentarias (Angelico, 1994). 

Dentro da execugao des orgamentos publicos as despesas orgamentarias sao 

Segundo Angelico (1994, p.62) "aquelas cuja realizagao depende de autorizagao 

legislativa e que nao pede efetivar-se sem credito orgamentario correspondente". E 
aquela que integra o orgamento. Sao utilizadas na concretizagao das agoes 

governamentais previstas para determinado exercicio financeiro, ou seja, e per 

intermedio das despesas orgamentarias que a administragao publica realiza os 
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servi~s publicos, mantem as unidades administrativas, conserva o patrimonio 

publico, honra os compromissos contratuais e faz novas investimentos. 

E as despesas extra-on;amentarias referem-se as saidas das receitas extra

orgamentarias, nao depende de autorizagao legislativa, de acordo com Kohama 

(1998, p. 110) ela "se constitui em saidas do passivo financeiro, oriundas de receitas 

extra-orgamentarias, correspondendo a restituic;ao ou entrega de valores recebidos, 

como caugoes depositos, consignagoes e outros". 

As despesas orc;amentarias sao classificadas em categorias economicas: 

correntes e de capital. As despesas correntes, segundo Kohama (1998, p. 111 ), "[ ... ] 

sao os gastos de natureza operacional, realizados pela administrac;ao publica, para 

a manutenc;ao e o funcionamento dos seus 6rgaos". 

As despesas de capital sao os gastos realizados pela administrac;ao publica, 

cujo prop6sito e ode criar novas bens de capital- investimentos- ou mesmo de 

adquirir bens de capital ja em uso - inversoes financeiras -, que constituirao, em 

ultima analise, incorporac;Oes ao patrimonio publico de forma efetiva ou por muta<;ao 

patrimonial (KOHAMA, 1998). 

2. 7.1 Classificagao das Despesas 

As despesas consignadas no orgamento publico seguem a seguinte 

classificac;ao: lnstitucional, Funcional, Estrutural Programatica e Segundo a 

natureza, demonstra-se na figura 5 a titulo exemplificativo as tres primeiras 

classificagoes. 
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FIGURA 5- Classificagao lnstitucional, Funcional e Programatica da Despesa Orgamentaria 
Fonte: Andrade (2007, p. 78) apud Gerigk (2008, p. 69) 

2.7.1.1 Classifica~ao lnstitucional 
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A classifica~ao institucional e a mais antiga das classifica~oes da despesa 

or~amentaria. Giacomoni (2009, p. 90) cementa que a "finalidade principal de 

evidenciar as unidades administrativas responsaveis pela sua execu~ao da despesa, 

isto e, 6rgaos que gastam os recursos de conformidade com a programa~ao 

or~amentaria". 

Para Andrade (2007) ela corresponde a estrutura organizacional e 

administrativa da entidade, permite o agrupamento dos cn3ditos or~amentarios nos 

6rgaos e/ou unidades que integram a estrutura administrativa do ente publico 

(secretarias, departamentos, setores), cabendo-lhes executar as atividades, os 

projetos e/ou as opera~oes especiais que lhe forem vinculados, visando atingir os 
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objetivos dos programas criados. 

A classificac;ao institucional e constituida par duas categorias - 6rgao e 

unidade orc;amentaria. A categoria 6rgao tern o sentido de 6rgao de repartic;8o ou 

unidade administrativa. Ja a unidade orc;amentaria compreende uma repartic;8o 

repartic;ao do 6rgao ou urn agrupamento de servic;os que se subordinam a 

determinado 6rgao. Para Giacomoni (2009, p. 91) "das duas categorias, a unidade 

orc;amentaria e a mais importante, pais elas se consignam os recursos 

orc;amentarios ( dotac;Oes )". 

Tomando como exemplo a Administrac;ao Geral do Sistema Penitenciario, da 

Secretaria de Estado da Justic;a e da Cidadania, verifica-se que a classificac;ao 

institucional sera conforme demonstra o quadro 2: 

DESDOBRAMENTO INTERPRETACAO 

Orgao ..................................... Secretaria de Estado da Justiya e da Cidadania 

Unidade oryamentaria ............ Administrayao Geral do Sistema Penitenciario 

. . -QUADRO 2 - Class1f1cagao lnstJtucJonal 
Fonte: 0 Autor 

Oeste modo, a unidade orc;amentaria torna-se-a o centro de: 

• planejamento; 

• elaborac;ao orc;amentaria; 

• execuc;ao orc;amentaria; 

• centrale interne; e 

• de custos. 

2.7.1.2 Classificac;8o Funcional 

CODIGO 
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49.03 

De acordo com Andrade (2007) a classificac;ao funcional tern por finalidade 

delimitar a despesa, definindo-a par sua func;ao e subfunc;oes, e uma classificac;ao 

normativa dada pela Portaria no 42/99 do Ministro de Estado do Orc;amento e 

Gestae, tern como escopo principal a identificac;8o das areas nas quais as despesas 

estao sendo realizadas. As func;oes devem ser entendidas como o maier nivel de 

agregac;8o das despesas publicas que competem ao setor publico. As subfunc;Oes 
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representam partigoes das fungoes, sao nlveis mais especlficos onde sao aplicados 

os recursos publicos. 

A padronizayao do orgamento surgiu mais claramente com a Lei 4.320/64, 

onde foi criado dez fungoes, cada uma subdividida em dez subfungoes, essa 

padronizagao foi a que mais tempo vigorou, ficando da seguinte forma: 

0 - Govemo e Administragao Geral 

1 - Administrayao Financeira 

2 - Defesa e Seguranc;a 

3 - Recursos Naturais e Agropecuarios 

4 - Viayao, Transportes e Comunicagoes 

5 -Industria e Comercio 

6 - Educagao e Cultura 

7- Saude 

8 - Bem-estar Social 

9 - Servigos Urbanos 

A nova classificagao funcional compreende 28 fungoes e 109 subfungoes. 

Esse aumento decorreu, basicamente, da opc;ao em transformar em duas o que era, 

antes uma fungao agrupada. Como se demonstra no quadro abaixo: 

FUNCOES SUBFUNCOES 
01- Legislativa 031- Ayao Legislativa 

032 - Controle Externo 
02- Judiciaria 061 - Ayao Judiciaria 

062- Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario 
03 - Essencial a Justiga 091 - Defesa da Ordem Juridica 

092- Representagao Judicial e Extrajudicial 
04 - Administragao 121- Planejamento e Orgamento 

122- Administragao Geral 
123- Administragao Financeira 
124- Controle lnterno 
125- Normatizagao e Fiscalizagao 
126- Tecnologia da lnformagao 
127- Ordenamento Territorial 
128- Formagao de Recursos Humanos 
129- Administragao de Receitas 
130- Administragao de Concessoes 
131- Comunicagao Social 

05 - Defesa Nacional 151- Defesa Aerea 
152 - Defesa Naval 
153 - Defesa Terrestre 

06 - Seguranga Publica 181- Policiamento 
182 - Defesa Civil 
183 -lnformagao e lnteligemcia 

07 - Relagaes Exteriores 211 - Relagoes Diplomaticas 
212- Cooperagao lnternacional 

08 - Assistencia Social 241- Assistencia ao ldoso 
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242- Assist€mcia ao Portador de Deficiencia 
243 - Assistencia a Crianc;a e ao Adolescente 
244 - Assistencia Comunitaria 

09 - Previdencia Social 271 - Previdencia Basica 
272- Previdencia do Regime Estatutario 
273 - Previdencia Complementar 
27 4 - Previdencia Especial 

10- Saude 301 - Atenc;ao Basica 
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 
303- Suporte Profilatico e Terapeutico 
304 - Vigil an cia Sanitaria 
305 - Vigilancia Epidemiol6gica 
306 - Alimentayao e Nutric;ao 

11 - Trabalho 331 - Protec;ao e Beneffcios ao Trabalhador 
332- Relac;oes de Trabalho 
333- Empregabilidade 
334- Fomento ao Trabalho 

12 - Educayao 361 - Ensino Fundamental 
362- Ensino Medio 
363- Ensino Profissional 
364 - Ensino Superior 
365- Educac;ao lnfantil 
366 - Educac;ao de Jovens e Adultos 
367 - Educac;ao Especial 

13- Cultura 391 - Patrimonio Hist6rico, Artistico e Arqueol6gico 
392 - Difusao Cultural 

14- Direitos da Cidadania 421 - Custodia e Reintegrac;ao Social 
422 - Direitos lndividuais, Coletivos e Difusos 
423- Assistencia aos Povos lndigenas 

15 - Urbanismo 451 - lnfra-Estrutura Urbana 
452 - Servic;os Urbanos 
453- Transportes Coletivos Urbanos 

16 - Habitac;ao 481 - Habitac;ao Rural 
482- Habitac;ao Urbana 

17 - Saneamento 511 - Saneamento Basico Rural 
512- Saneamento Basico Urbano 

18 - Gestao Ambiental 541 - Preservac;ao e Conservac;ao Ambiental 
542 - Controle Ambiental 
543- Recuperayao de Areas Degradadas 
544 - Recursos Hidricos 
545- Meteorologia 

19- Ciencia e Tecnologia 571 - Desenvolvimento Cientifico 
572- Desenvolvimento Tecnol6gico e Engenharia 
573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e 
Tecnol6gico 

20 - Agricultura 601 - Promoyao da Produc;ao Vegetal 
602- Promoc;ao da Produc;ao Animal 
603 - Defesa Sanitaria Vegetal 
604 - Defesa Sanitaria Animal 
605- Abastecimento 
606 - Extensao Rural 
607 -lrrigayao 

21 - Organizac;ao Agraria 631- Reforma Agraria 
632 - Colonizayao 

22 -Industria 661 - Promoc;ao Industrial 
662- Produyao Industrial 
663- Minerac;ao 
664- Propriedade Industrial 
665 - Normalizac;ao e Qualidade 

23 - Comercio e Servic;os 691 - Promoc;ao Comercial 



692 - Comercializagao 
693 - Comercio Exterior 
694- Serviyos Financeiros 
695- Turismo 

24 - Comunicagoes 721 - Comunica<;aes Posta is 
722- Telecomunicagoes 

25- Energia 751 - Conservayao de Energia 
752 - Energia Eletrica 
753 - Petrol eo 
754-Aicool 

26 - Transporte 781 - Transporte Aereo 
782 - Transporte Rodoviario 
783 - Transporte Ferroviario 
784- Transporte Hidroviario 
785- Transportes Especiais 

27 - Desporto e Lazer 811 - Desporto de Rendimento 
812- Desporto Comunitario 
813- Lazer 

28 - Encargos Especiais 841 - Refinanciamento da Dfvida lnterna 
842- Refinanciamento da Dfvida Externa 
843- Servigo da Dfvida lnterna 
844 - Servigo da Dfvida Externa 
845 - Transferencias 
846 - Outros Encargos Especiais - -QUADRO 3 - Fungoes e Subfunyoes de Governo 

Fonte: Anexo da Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999 

2.7.1.3 Classifica~o por Programas 

53 

Para Andrade (2007) a classifica~o estrutural programatica e originaria do 

processo de planejamento desenvolvido pelo ente publico durante a formula~ao do 

PPA, os programas agem como integradores entre o planejamento e sua execu~ao 

no or~amento. 

Os programas criados, no PPA, possuem a~oes que devem ser 

desenvolvidas para atingir seus objetivos, essas a~oes sao executadas no 

or~amento publico por meio das Atividades, Projetos e Opera¢es Especiais, sua 

execu~ao leva ao cumprimento dos objetivos das a¢es, que contribuem para atingir 

os objetivos dos programas, que tern por finalidade suprir determinadas demandas 

da popula~o e por conseqoencia melhorar a realidade diagnosticada. 

Segundo Giacomoni (2009) as categorias da classifica~ao funcional

programatica sao cinco: fun~ao, programa, subprograma, projeto e atividade. Cada 

fun~ao e desdobrada em programas, que se subdividem em subprogramas e estes 

em projetos e atividades. De acordo com o art. 2 da Portaria n° 42/99 os conceitos 
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fun<fao, programa, subprograma, projeto e atividade sao: 

Programa: o instrumento de organizayao da ayao govemamental visando 

a concretizayao dos objetivos pretendidos, sendo mensurado par 

indicadores estabelecidos no plano plurianual. 

Projeto: urn instrumento de programayao para alcan<(ar o objetivo de urn 

programa, envolvendo urn conjunto de opera9oes limitadas no tempo, das 

quais resulta urn produto que concorre para a expansao ou o 

aperfeiyoamento da ayao do govemo. 

- Atividade: urn instrumento de programa<(ao para alcanyar os objetivos de 

urn programa, envolvendo urn conjunto de operayoes limitadas no tempo, 

das quais resulta urn produto final que concorre para a expansao ou o 

aperfei<(oamento da ayao do govemo. 

Opera<foes Especiais: as despesas que nao contribuem para a 

manuten<(ao das ayoes de governo, das quais nao resulta urn produto, e 

nao geram contraprestayao direta sob a forma de bens ou servi9os. 

Ainda segundo Giacomoni (2009) os dais conceitos esclarecem que os 

programas, ao evidenciar os objetivos a serem atingidos com a execuyao do 

or<(amento, e a categoria mais importante. As fun9oes sao constituidas pela divisao 

das areas de atuayao do governo. Os subprogramas sao partes dos programas, eles 

representam objetivos parciais buscados pelo govemo. Ja os projetos e as 

atividades sao os instrumentos viabilizam operacionalmente a consecu<fao dos 

objetivos dos programas. 

A Administra<(ao Geral do Sistema Penitenciario ficara assim representada na 

classifica<(ao funcional-programatica, conforme quadro abaixo: 

DESDOBRAMENTO INTERPRETACAO 

Func;Bo ................................... Direitos da Cidadania 

Subfunc;ao .............................. Custodia e Reintegrac;ao Social 

Programa ................................ Promoc;So da Justic;a e da Cidadania 

Atividade ................................. Administrac;ao Geral do Sistema Penitenciario 
- .. 

QUADRO 4- ClassJficac;ao FuncJonal-programatJca 
Fonte: 0 Autor 

COD IGO 

14 

421 

20 

2.254 
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2. 7 .1.4 Classificac;ao segundo a Natureza 

Segundo Giacomoni (2009) a classificac;ao da despesa orc;amentaria segundo 

a natureza esta assim organizada: 

• categorias economicas; 

• grupos; 

• modalidades de aplicac;ao; e 

• elementos. 

2. 7.1 .4.1 Categorias Economicas 

A classifica<;ao economica da despesa or<;amentaria e constituida por duas 

categorias: Despesas Correntes e Despesas de Capital. 

Para Giacomoni (2009) as despesas correntes sao destinadas a produc;ao de 

bens e servic;os correntes. Na defini<;ao da Lei 4.320/64, art. 12, compreendem-nas: 

• Dotac;oes para manutenc;ao de servic;os anteriormente criados, inclusive as 

destinadas a atender a obras de conserva<;ao e adapta<;ao de bens im6veis; 

eas, 

• Dotac;oes para despesas as quais nao correspondam contraprestac;oes 

diretas 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. 

As despesas de capital sao aquelas que contribuem para a forma<;ao ou 

aquisic;ao de bern de capital e de outros produtos para revenda: a concessao de 

emprestimos; e a amortizac;ao de dividas. 

2.7.1.4.2 Grupos 

Os grupos de despesas servem para demonstrar as mais importantes: 
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pessoal, juros, amortizac;ao da divida, etc. Constituem urn conjunto onde parte sao 

tipicas subcategorias economicas (investimentos e inversao financeira) e outra parte 

sao elementos responsaveis por parcelas importantes da despesa. Como demonstra 

o quadro 5. 

Categorias Economicas 

3. Despesas Correntes 

4. Despesas de Capital 

. 
QUADRO 5 - Categonas Econom1cas e Grupos 
Fonte: Giacomoni (2009, p. 109) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Grupos 

Pessoal e Encargos Sociais 

Juras e Encargos da Divida 

Outras Despesas Correntes 

lnvestimentos 

lnversoes Financeiras 

Amortizac;ao da Divida 

1 . Despesas com pessoal e encargos sociais: sao as despesas que a entidade 

publica tern com seus funcionarios, efetivos ou em comissao, bern como, os 

encargos sociais que sao de obriga<;ao da administra<;ao publica, relacionados a 

estes mesmos funcionarios e, tambem, a remunerac;ao e os encargos sociais dos 

cargos eletivos. 

2. Juras e encargos das dividas: sao as despesas relacionadas com os juros e 

outros encargos decorrentes das dividas de Iongo prazo assumidas pela 

administra<;ao publica com outras entidades, geralmente, decorrentes de 

operac;oes de creditos, que podem ser internas ou extemas. 

3. Outras despesas correntes: sao todos os demais gastos que a entidade publica 

realiza para a prestac;ao dos servic;os publicos e a manutenc;ao de suas unidades 

administrativas, como por exemplo: a aquisic;ao de material de consume 

(combustiveis, generos de alimenta<;ao, material odontol6gico, farmacol6gico, de 

limpeza), a contratac;ao de servic;os de outras empresas ou pessoas (locac;ao de 

im6veis; mao-de-obra aplicada na manutenc;ao e conservac;ao de equipamentos, 

veiculos e maquinas; servic;os de telecomunicac;oes). 

4. lnvestimentos: sao aplica<;Qes de recursos na obtenc;ao de um novo bern de 

capital resultants de obras e/ou aquisic;ao de materiais ou equipamentos 

permanentes novas, visando a expansao ou melhorias na prestac;ao dos servic;os 

publicos prestados a populac;ao (construc;ao de escolas, creches, postos de 
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saude, equipamentos medicos, odontol6gicos, de processamento de dados; 

maquinas; veiculos), ou que adicionam novo valor aos bens ja existentes. 

5. lnversoes financeiras: sao as despesas que resultam na aquisigao de terrenos, 

urbanos ou rurais, e na aquisigao de bens usados. 

6. Amortizagoes da divida: referem-se ao pagamento do principal e da atualizagao 

monetaria ou cambial das dividas de Iongo prazo assumidas pelo ente publico, 

geralmente decorrente de operagoes de credito. 

2.7.1.4.3 Modalidades de Aplicagao 

As modalidades de aplicagao destinam-se segundo Giacomoni (2009) a 

indicar se os recursos sao aplicados diretamente par 6rgaos ou entidades no ambito 

da mesma esfera de Govemo ou por outre ente da Federagao e suas respectivas 

entidades, e objetiva, principalmente possibilitar a eliminagao de dupla contagem 

dos recursos transferidos ou descentralizados. 

De acordo com a Portaria lnterministerial n° 163/2001 art. 3°, as modalidades 

de aplicagao sao as seguintes: 

• 20 - Transferencias a Uniao: Despesas realizadas pelos Estados, Municipios ou 

pelo Distrito Federal, mediante transferemcia de recursos financeiros a Uniao, 

inclusive para suas entidades da administragao indireta. 

• 30 - Transferencias a Estados e ao Distrito Federal: Despesas realizadas 

mediante transferencia de recursos financeiros da Uniao ou dos Municipios aos 

Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administragao 

indireta. 

• 40 - Transferencias a Municipios: Despesas realizadas mediante transferencia de 

recursos financeiros da Uniao ou dos Estados aos Municipios, inclusive para 

suas entidades da administragao indireta. 

• 50 - Transferencias a lnstituic;des Privadas sem Fins Lucrativos: Despesas 

realizadas mediante transferencia de recursos financeiros a entidades sem fins 

lucrativos que nao tenham vinculo com a administragao publica. 

• 60 - Transferencias a lnstituic;des Privadas com Fins Lucrativos: Despesas 

realizadas mediante transferencia de recursos financeiros a entidades com fins 
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Jucrativos que nao tenham vinculo com a administragao publica. 

• 70 - Transferencias a lnstituiq6es Multigovernamentais Nacionais: Despesas 

realizadas mediante transferencia de recursos financeiros a entidades nacionais, 

criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federac;ao. 

• 80 - Transferencias ao Exterior: Despesas realizadas mediante transferencia de 

recursos financeiros a 6rgaos e entidades govemamentais pertencentes a outros 

pafses, a organismos intemacionais e a fundos institufdos por diversos pafses, 

inclusive aqueles que tenham sede ou recebam os recursos no Brasil. 

• 90 - Aplicaq6es Diretas: Aplicac;ao direta, pela unidade orc;amentaria, dos 

creditos a eta alocados ou oriundos de descentralizac;ao de outras entidades 

integrantes ou nao dos Orc;amentos Fiscal ou da Seguridade Social, no ambito da 

mesma esfera de govemo. 

• 99 - A Definir: Modalidade de utilizac;ao exclusiva do Poder Legislative, ficando 

vedada a execuc;ao orc;amentaria enquanto nao houver sua definic;ao. 

2.7.1.4.4 Elementos 

Para Silva (2004) os elementos de despesas tern como finalidade identificar 

os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diarias, 

material de consumo, servic;os de terceiros prestados, subvenc;Qes sociais, obras e 

instalac;Qes, equipamentos e material permanente, auxilios, amortizac;ao e outros de 

que a administrac;ao publica se serve para a consecuc;ao de seus fins. Sua finalidade 

basica e de propiciar o controle dos gastos, tanto pela propria unidade orc;amentaria 

ou 6rgao de contabilidade, como pelos 6rgaos de controle intemo e extemo. 

A Portaria lnterministerial n° 163/2001 traz, anexo, a relac;ao de elementos, 

conforme demonstrado abaixo: 

• 01 - Aposentadorias e Reformas 

• 03 - Pensoes 

• 04- Contratac;ao por Tempo Determinado 

• 05 - Outros Beneficios Previdenciarios 

• 06 - Beneffcio Mensal ao Deficiente e ao ldoso 

• 07- Contribuiyao a Entidades Fechadas de Previdencia 
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• 08 - Outros Beneficios Assistenciais 

• 09 - Salario-Familia 

• 1 0 - Outros Beneficios de Natureza Social 

• 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 

• 12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 

• 13 - Obrigac;Oes Patronais 

• 14 - Diarias - Civil 

• 15 - Diarias - Militar 

• 16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 

• 17 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar 

• 18 - Auxilio Financeiro a Estudantes 

• 19- Auxilio-Fardamento 

• 20 - Auxflio Financeiro a Pesquisadores 

• 21 -Juras sabre a Divida par Contrato 

• 22 - Outros Encargos sabre a Divida par Contrato 

• 23 - Juras, Desagios e Descontos da Divida Mobiliaria 

• 24 - Outros Encargos sabre a Divida Mobiliaria 

• 25 - Encargos sabre Operac;oes de Credito par Antecipac;ao da Receita 

• 26 - Obrigac;Oes decorrentes de Politica Monetaria 

• 27- Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares 

• 28 - Remunerayao de Cotas de Fundos Autarquicos 

• 30 - Material de Consume 

• 32 - Material de Distribuic;ao Gratuita 

• 33 - Passagens e Despesas com Locomoc;ao 

• 34- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizac;ao 

• 35 - SeNi<;os de Consultoria 

• 36- Outros SeNi<;os de Terceiros- Pessoa Fisica 

• 37- Locac;ao de Mao-de-Obra 

• 38 - Arrendamento Mercantil 

• 39- Outros SeNi<;os de Terceiros- Pessoa Juridica 

• 41 - Contribui<;Oes 

• 42 - Auxflios 
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• 43 - Subven¢es Sociais 

• 45- Equalizagao de Preyos e Taxas 

• 46 - Auxflio-Aiimentagao 

• 47- Obrigagoes Tributarias e Contributivas 

• 48 - Outros Auxflios Financeiros a Pessoas Fisicas 

• 49- Auxflio-Transporte 

• 51 - Obras e lnstalagoes 

• 52 - Equipamentos e Material Permanents 

• 61 - Aquisigao de lm6veis 

• 62 - Aquisigao de Produtos para Revenda 

• 63 - Aquisiyao de Titulos de Credito 

• 64 - Aquisigao de Titulos Representatives de Capital ja lntegralizado 

• 65 - Constituiyao ou Aumento de Capital de Empresas 

• 66 - Concessao de Emprestimos e Financiamentos 

• 67 - Depositos Compuls6rios 

• 71 -Principal da Divida Contratual Resgatado 

• 72 - Principal da Divida Mobiliaria Resgatado 

• 73 - Corregao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada 

• 7 4 - Corregao Moneta ria ou Cambial da Divida Mobiliaria Resgatada 

• 75 - Corregao Monetaria da Divida de Operagoes de Credito por Antecipagao da 

Receita 

• 76 - Principal Corrigido da Divida Mobiliaria Refinanciado 
.... 

• 77 - Principal Corrigido da Divida Contratual Refinanciado 

• 81 - Distribuiyao de Receitas 

• 91 - Sentengas Judiciais 

• 92 - Despesas de Exercicios Anteriores 

• 93 - lndenizagoes e Restituigoes 

• 94 - lndenizagoes e Restitui¢es Trabalhistas 

• 95- lndenizagao pela Execuyao de Trabalhos de Campo 

• 96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 

• 99 - A Classificar 
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2.7.2 Estagios da Despesa 

Para a despesa or9amentaria ser efetivada sera preciso cumprir tres estagios: 

empenho, liquida9ao e pagamento. 

2.7.2.1 Empenho 

De acordo com o art. 58 da Lei 4.320/64 "o empenho de despesa e o ato 

emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigayao de pagamento 

pendente ou de implemento de cdndiyao". Ele e o principal instrumento com que 

conta a administrayao publica para acompanhar e controlar a execu9ao de seus 

or9amentos. 

Nao cria obrigayao e, sim, ratifica a garantia de pagamento assegurada na 

rela9ao contratual existente entre o Estado e seus fornecedores e prestadores de 

serviyos. 

Para Giacomoni (2009, p. 301) "a norma veda a realizayao de despesa sem 

previa empenho, ou seja, o empenho deve anteceder a data da aquisi9ao do bern ou 

da presta9ao do serviyo". Tal disposi9ao faz com que s6 possam ser realizadas 

despesas que tenham amparo e enquadramento oryamentario, conforme o art. 167 

da Constituiyao Federal veda: o infcio de programas ou projetos nao inclufdos na lei 

or9amentaria anual e a realizayao de despesas ou a assun9ao de obriga96es diretas 

que excedam os creditos oryamentarios ou adicionais. 

0 ato de empenhar uma despesa consiste em emitir urn documento 

denominado "Nota de Empenho", que e urn documento utilizado para os registros de 

operayaes que envolvem despesas oryamentarias realizadas pela Administrayao 

Publica incluindo os 6rgaos de Administra9ao lndireta. 

Nele devera canter: o nome do credor (se posslvel seu endereyo), a 

especificayao (classificayao da despesa), a importancia da despesa (em algarismo e 

por extenso) e a declarayao de que a importancia empenhada foi abatida do saldo 

da dotayao pela qual se fez o empenho. 

Quem autoriza os empenhos e o "ordenador de despesas", que e sempre o 
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administrador principal da institui<;ao: presidente da Republica, governador e 

prefeito. 

0 empenho possui tres modalidades de empenho, segundo Giacomoni 

(2009): 

Empenho Ordinaria: quando o valor da despesa e conhecido e cujo 

pagamento se da de uma s6 vez. 

Empenho Global: aplica-se no caso de despesas que, devidamente 

empenhadas, sao pagas de forma parcelada. E muito utilizada no 

empenho de despesas de pessoal, assim como de contratos de presta<;ao 

de servi<;os e realiza<;ao de obras. 

Empenho por Estimativa: e utilizado quando nao se pode determinara 

previamente o montante exato da despesa. Como exemplo temos as 

despesas com consume de energia eletrica, agua, servi<;os telef6nicos, 

fretes, passagens, etc. 

2.7.2.2 Liquida<;ao 

"A liquida<;ao da despesa consiste na verifica<;ao do direito adquirido pelo 

credor, tendo par base os tltulos e documento comprobat6rios do respective credito." 

(art. 63 da Lei 4.320/64). Essa verifica<;ao deve apurar: a origem e objeto do que se 

deve pagar; a importancia exata a pagar e a quem se deve pagar a importancia, 

credor. 

Devera considerar: o contrato, ajuste ou acordo respective, a nota de 

empenho e os comprovantes da entrega do material ou da presta<;ao efetiva do 

servi<;o. 

Para Giacomoni (2009) nesse estagio, sao procedidas as verifica<;oes e 

avalia<;oes sabre o cumprimento, par parte do credor, nas condi<;Qes previamente 

acertadas (na licita<;ao, no contrato, no empenho, etc). Dependendo do objetivo da 

transa<;ao, a liquida<;ao pode exigir urn conjunto bastante amplo de verifica<;oes. No 

caso da execu<;ao de obra contratada par empreitada global, com pagamentos par 

etapas, sujeitos a reajustamentos, a liquida<;ao de cada etapa considerara uma serie 

de aspectos, tais como: cumprimento dos prazos par parte do empreiteiro, testes de 
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verifica<;ao da qualidade do material e do servic;o, adequac;ao dos indices de 

reajustamento aplicados, etc. 

2.7.2.3 Pagamento 

0 pagamento e o ultimo estagio a ser percorrido pela despesa orc;amentaria, 

e o ato onde o poder publico faz a entrega do numerario correspondente, recebendo 

a devida quitac;ao. E desenvolvido em dais momentos distintos: a emissao da ordem 

de pagamento e o pagamento propriamente dito. 

A ordem de pagamento da despesa, que s6 sera emitida ap6s a liquida<;ao, 

constitui-se em despacho exarado por autoridade competente, determinando que a 

despesa seja paga. 

Conforme Giacomoni (2009) a realizac;ao da despesa encerra-se com o 

pagamento propriamente dito. Sera efetuado por tesouraria ou pagadoria 

regularmente instituidas e tambem por estabelecimentos bancarios credenciados. 

2.8 RECEITA PUBLICA 

Para Angelico (1994) as receitas publicas, em seu sentido mais amplo, 

referem-se aos recolhimentos de valores aos cofres publicos, essas receitas 

publicas distinguem-se em receitas orc;amentarias e receitas extra-orc;amentarias. As 

extra-orc;amentarias sao recursos de terceiros que transitam pelos cofres publicos, 

nao pertencem aos entes publicos. Ja as receitas orc;amentarias sao aquelas que de 

fato pertencem a entidade publica e se classificam economicamente em Receitas 

Correntes e Receitas de Capital. 

Giacomoni (2009, p.138) afirma que "a receita apresenta urn numero bern 

menos de questoes de interesses do que a despesa". 0 orc;amento de receita e 

constituido apenas de urn quadro analitico com as estimativas de arrecadac;ao de 

cada urn dos tipos de receita da instituic;ao, alem de quadros poucos sinteticos. 

Ao contrario da despesa que e programada, autorizada e controlada por meio 
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do orgamento, a receita e apenas estimada na pe9a or9amentaria, sendo seus 

demais procedimentos disciplinados em outros ambitos, especialmente o da 

legisla9ao tributaria. 

2.8.1 Classifica98o das Receitas 

A norma geral brasileira estabelece os seguintes criterios de classifica9ao da 

receita or9amentaria, exigidos nos or9amentos de todos os entes: 

• categorias economicas; 

• fontes; 

• institucional. 

2.8.1.1 Categorias Economicas 

Na classifica98o economica a receita se divide em: Receitas Correntes e 

Receitas de Capital. 

• Receitas Correntes: Segundo o art. 11 da Lei 4.320/64 as Receitas Correntes 

sao as receitas tributarias, de contribui9oes, patrimonial, industrial, de servi9os 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, enfim, sao recursos financeiros que 

regularmente ingressam nos cofres publicos - nao esporadicos - para financiar, 

a principia, as despesas correntes - custeio da maquina publica, juros/encargos 

de dfvidas e transferencias legais. 

• Receitas de Capital: os recursos financeiros oriundos da constitui9ao de dfvidas, 

da conversao em especie de seus bens e direitos - aliena9ao -, pelos recursos 

recebidos de outras pessoas de direito publico e privado - convenios e doa9oes 

-, destinados a atender despesas classificaveis em despesas de capital, e ainda, 

o superavit do Or9amento Corrente. 
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2.8.1.2 Fontes 

Sao fontes de receitas todas as representadas pelas contas analiticas e 

sinteticas em que se subdividem as Receitas Correntes e as Receitas de Capital 

(art.2° da Lei 4.320/64). 

Na classificayao por fontes e estimado, no orC(amento, e acompanhado 

durante a execugao, o comportamento da arrecadagao de cada modalidade de 

receita orC(amentaria. Constituem a classificagao basica para as analises economico

financeiras sobre o financiamento das agoes govemamentais. 

Segundo Giacomoni (2009) adota-se o principia da destinagao: ja que os 

tributos sao necessaries, principalmente, para o custeio dos servigos publicos, o 

produto de sua arrecadagao constitui Receita Corrente. Esse principia tambem vale 

para as Receitas de Contribuigoes. Ja a receita de Alienagao de Bens usa-se o 

criteria da natureza economica da receita, que sera classificada como Receita de 

Capital. 

Os principais grupos de fontes Receitas Correntes sao os seguintes: 

1100.00.00 Receita Tributaria: 

Oecorrem da capacidade do ente publico instituir e arrecadar tributos de sua 

competencia, ou seja, de impastos, taxas e contribuigao de melhoria. E., por 

conseguinte, receita privativa dos entes investidos com o poder de tributar: 

Uniao, Estados, Distrito Federal e Municlpios. 

1200.00.00 Receita de Contribuiqoes: 

Sao as arrecadadas de contribuigees sociais ou economicas, como por 

exemplo: contribuigoes previdenciarias ao regime proprio e a contribuigao 

para o custeio da iluminagao publica. 

1300.00.00 Receita Patrimonial: 

Sao as provenientes da exploragao do patrimonio de propriedade do ente 

publico, como: as receitas de alugueis, dividendos e os rendimentos auferidos 

com aplicagees financeiras em instituigees bancarias. 

1400.00.00 Receita Agropecuaria: 

Decorrem da exploragao economica de atividades agropecuarias, como: 

venda de mudas e sementes. 
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1500.00.00 Receita Industrial: 

Sao as arrecadadas pelo desenvolvimento de atividades industriais, tais 

como: industria extrativa mineral, de transformayao ou de construyao. 

1600.00.00 Receita de Serviqos: 

Sao as receitas advindas da explorayao das atividades de prestayao de 

serviyos, como: taxas de serviyos de transportes, com terminais rodoviarios, 

serviyos de fotoc6pia, vendas de editais. 

1700.00.00 Transfer~ncias correntes: 

Sao as receitas provenientes de recursos recebidos de outros entes publicos 

ou privados. Nos municipios: transferencias do FPM, do ICMS, do FUNDEB, 

do FNDE, do SUS, do FNAS, de convenios e outras. 

1900.00.00 Outras Receitas Correntes: 

Envolvem a arrecadayao de receitas nao classificadas nas fontes anteriores, 

como: multas, indenizayao, juros de mora, divida ativa, receitas diversas e 

outras. 

As receitas de capital se classificam nas seguintes fontes: 

2100.00.00 Operaqoes de Credito: 

Sao as receitas que geram para o ente recebedor uma divida classificada 

como de Iongo prazo, ou seja, existe a entrada do recurso financeiro, em 

contrapartida, constitui-se uma divida pelo recebimento da receita. 

2200.00.00 Alienaqoes de bens: 

Sao receitas provenientes da venda de bens m6veis e im6veis pertencentes 

ao ente publico, ap6s, o atendimento da legislayao pertinente. 

2300.00.00 Amortizaqoes de emprestimos: 

Sao ingressos decorrentes do recebimento de valores anteriormente 

emprestados a outro(s) ente(s), o retorno de emprestimos realizados no 

passado. 

2400.00.00 Transferencias de capital: 

Sao recursos recebidos de outros entes publicos ou privados destinados a 

serem aplicados em despesas de capital, geralmente, convenios com 

finalidades especificas. 

2500.00.00 Outras receitas de capital: 

Sao fontes onde sao classificadas as receitas de capital que nao se 

enquadrem nas anteriores, como se fosse uma classificayao generica. 



67 

2.8.1.3 lnstitucional 

Na classificagao institucional da receita tern por finalidade segundo 

Giacomoni (2009) demonstrar as entidades ou unidades or~mentarias que, pela 

arrecadac;ao, sao detentoras das receitas. Nao sendo necessaria em todos os 

or~mentos, o criteria e especialmente importante nos entes govemamentais que 

contam com instituic;oes dotadas de autonomia administrativa e financeira, assim 

como com unidades da administrac;ao direta possuidoras de receitas pr6prias. 

No orc;amento da Uniao, a classificac;ao institucional da receita compreende, 

as seguintes modalidades: 

• receitas do Tesouro; 

• receitas diretamente arrecadadas por 6rgao, unidades e fundos da 

administrac;ao direta; e 

• receitas de 6rgao, unidades e fundos da administrac;ao indireta. 

Em qualquer ente govemamental (Uniao, Estado, Distrito Federal e 

Municlpios), o Tesouro e responsavel pela arrecadagao da maior parte de receitas. 

Responsabiliza-se pela arrecadagao e guarda das receitas tributarias, de 

contribuic;oes, de multas, de operac;oes de credito, da pessoa jurldica de direito 

publico interne, ele prove os recursos para a manutenc;ao dos Poderes Legislative, 

executive e Judiciario, para funcionamento dos servic;os publicos e execugao de 

programas e projetos (GIACOMONI, 2009). 

No orc;amento da Uniao, mesmo arrecadas em nome do Tesouro Nacional 

algumas receitas sao classificadas como diretamente arrecadas de unidades 

orc;amentarias. Podem-se citar como exemplo as receitas de alienac;ao de bens, 

alugueis, indenizac;Qes, juros, multas, restituic;oes, taxas, operac;Qes de credito, de 

Fundos, como o da Camara dos Deputados, do Senado Federal, de lmprensa 

Nacional, do Cacau, de Defesa da Economia Cafeeira, de Amparo do Trabalhador, e 

de Ministerios, como o da Agricultura e do Abastecimento, da Justic;a, orc;amento e 

Gestao (GIACOMONI, 2009). 

A terceira modalidade diz respeito as receitas das entidades da administragao 

indireta, que sao as autarquias, empresa publicas, fundac;oes publicas e os fundos 

que integram o orc;amento, mesmo dependentes de transferencias de recurso do 
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Tesouros, possuem receitas pr6prias, as quais devem aparecer identificadas na lei 

orgamentaria (GIACOMONI, 2009). 

2.8.2 Estagios da Receita 

Ao contrario da despesa, cuja execugao e caracterizada par varias etapas e 

estagios, cheios de particularidades e cuidados, a execugao da receita compreende 

processamento mais simples, o que determina menor numero de questoes de 

interesse (GIACOMONI, 2009). 

Para Giacomoni (2009, p. 309) "a multiplicidade das receitas orgamentarias -

tributes, contribuigoes, rendas patrimoniais e de servigos, operagoes de credito- de 

variada natureza juridica, impede que elas cumpram estagios de execugao 

formalmente padronizados, como ocorre na despesa". 

Entretanto, considerando que a maior parte da receita orgamentaria e oriunda 

de cobranga de tributes e contribuigaes, cujo disciplinamento ocorre por conta de 

legislagao especifica, geralmente, admiti-se, neste ambito, a existencia de tres 

estagios: langamento, arrecadagao e recolhimento. 

2.8.2.1 Langamento 

Para Giacomoni (2009) a autoridade administrativa deve proceder ao 

langamento do credito tributario, entendido como procedimento administrative que: 

verifica a ocorrencia do fato gerador da obrigagao correspondents; determina a 

materia tributavel; calcula o montante do tribute devido, identifica o sujeito passive; e 

propoe, se foro caso, a aplicagao da penalidade cabfvel. 

Sao tres as modalidades de langamento: por declaragao, de offcio e por 

homologagao. Par declaragao ocorre quando o sujeito passive presta a autoridade 

administrativa informagaes indispensaveis a efetivagao do langamento, por exemplo: 

o impasto sabre a renda. 0 langamento de offcio e efetuado pela administragao sem 

a participagao do contribuinte, por exemplo: os impastos sabre a propriedade. 
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Langamento par homologayao e realizado pelo sujeito passive que antecipa o 

pagamento sem previa exame de autoridade administrativa, par exemplo: os 

impastos sabre a produyao e a circulayao de bens (GIACOMONI, 2009). 

2.8.2.2 Arrecadayao 

Segundo Jose Afonso da Silva apud Giacomoni (2009, p. 310) "arrecadar e 

agao de por em recato, em guarda, e a agao de por em custodia e seguranga, e par 

extensao cobrar, receber, tamar posse". Nos casas dos tributes e par meio da 

arrecadagao que o contribuinte - sujeito passive - quita (paga) suas obrigagoes 

junto ao Estado. 

Ela pode ser da forma direta ou indireta. A arrecadayao e direta quando 

realizada par repartiyao administrativa do Estado - coletorias, recebedorias, 

tesourarias- ou par agencia bancaria credenciada. Este ultimo mecanisme e, hoje, 

o mais utilizado. A arrecadayao indireta ocorre quando entidades depositarias -

empregadores, bancos - retem valores dos contribuintes, providenciando, 

posteriormente, o recolhimento (GIACOMONI, 2009). 

2.8.2.3 Recolhimento 

Segundo Giacomoni (2009) o terceiro estagio da execugao da receita e o 

recolhimento dos valores arrecadados aos cofres publicos (Tesouro). Apesar de 

parecer providencia obvia, decorrente da propria arrecadagao, o destaque concedido 

ao recolhimento tern razao de ser em consequencia do grande numero de agentes 

arrecadadores - repartiyaes fazendarias e, especialmente, agencias bancarias. 

Deve ser observado o principia da unidade de tesouraria, para vedar o 

fragmento dos recursos em caixas especiais. Consagrando a "caixa unica", a norma 

geral brasileira visa racionalizar a gestae financeira, obtendo ganhos operacionais e 

viabilizando, particularmente, a execugao da programagao dos desembolsos. 

Ainda, segundo Giacomoni (2009) os orgaos fazendarios tern par praxe 
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aprovarem urn calendario fiscal, por meio do qual os contribuintes sao orientados 

sabre os prazos de recolhimento dos diversos tributos e contribuigoes. Alem de sua 

evidente utilidade para o contribuinte, o calendario permite organizar o fluxo das 

receitas publicas, assim como a programagao dos desembolsos. 
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3 METODOLOGIA 

Segundo Collis e Hussey (2005, p. 23), os tipos de pesquisa sao classificados 

de acordo com: 

• o objetivo da pesquisa: os motives pelos quais voce a esta realizando; 

• o processo da pesquisa: a maneira pela qual voce coletara e analisara seus 

dados; 

• a 16gica da pesquisa: se voce esta se movendo do geral para o especifico ou 

vice-versa; 

• o resultado da pesquisa: se voce esta tentando resolver urn determinado 

problema ou fazendo uma contribui98o geral para o conhecimento. 

0 quadro 6 resume a classifica98o dos principais tipos de pesquisa: 

Tipo de pesquisa Base de classifica~o 

Pesquisa explorat6ria, descritiva, analftica ou preditiva Objetivo da pesquisa 

Pesquisa quantitativa ou qualitativa Processo da pesquisa 

Pesquisa dedutiva ou indutiva L6gica da pesquisa 

Pesquisa aplicada ou basica Resultado da pesquisa 

-QUADRO 6 - Class1ficacao dos pnnapa1s t1pos de pesqUJsa 
Fonte: Collis e Hessey (2005, p.23) 

Seguindo a classificagao de Collis e Hussey (2005), tem-se: 

• Quanto ao objetivo, trata-se de pesquisa explorat6ria, pois segundo 

Collins e Hussey: 

A pesquisa explorat6ria e realizada sobre urn problema 
ou questao de pesquisa quando ha poucos ou nenhum 
estudo anterior em que possamos buscar informacoes 
sobre a questao ou o problema. 0 objetivo desse tipo de 
estudo e procurar padroes, ideias ou hip6teses, em vez 
de testar ou confirmar uma hip6tese. (COLLINS; 
HUSSEY, 2005, p. 24) 

• quanto ao processo, e qualitative, porque, segundo Martins e The6philo 

(2007) dispoe de pouca informagao a respeito do assunto a ser 

pesquisado, sendo necessaria explorar o conhecimentos que as pessoas 

tern como base em suas experiencias ou senso comum, e quantitative, 
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porque, "[ ... ] envolve coletar e analisar dados numericos e aplicar testes 

estatisticos" (COLLINS; HUSSEY, 2005, p. 26), no quadro abaixo as 

principais caracteristicas dos paradigmas qualitative e quantitativa. 

Qualitativo Quantitativa 

1. Preferencia por avalia¢es qualitativas. 1. Preferencia por avaliac;oes quantitativas. 

2. Preocupado em entender, compreender e 2. Procura dos fatos e causa do fenOmeno 

descrever OS comportamentos humanos social, atraves de medi¢es de variaveis. 

atraves de urn quadro de referencia 

3. Enfoque fenomenol6gico. 3. Enfoque 16gico-positivista. 

4. Sistemas de descric;oes nao controladas, 4. Sistemas de medic;oes controladas. 

observayao natural. 

5. Subjetivo: perspectiva interior perto dos 5. Objetivo: perspectiva externa, 

dados. distanciamento dos dados. 

6. Profunda: orientado para a descoberta, 6. Superficial, orientado para a verificayao; 

explorat6rio, descritivo, indutivo. reducionista, baseado na inferencia 

hipotetico-dedutiva. 

7. Orienta do para o processo. 7. Orientado para o resultado. 

8. Holistico: visa a sintese . 8. Particularizado: visa a analise. 
. 

QUADRO 7 - Caractenst1cas dos Parad1gmas Quahtat1vo e Quant1tat1vo 
Fonte: Martins e The6philo (2007, p.137) 

• quanta a 16gica, e indutiva, porque "e urn estudo no qual a teoria se forma 

a partir da observac;ao da realidade empirica; portanto, inferencias gerais 

sao induzidas a partir de casas particulares, que e o contra rio do metoda 

dedutivo" (COLLINS; HUSSEY, 2005, p. 27). 

• quanta ao resultado da pesquisa, e aplicada, pais "e aquela que foi 

projetada para aplicar suas descobertas a urn problema especifico 

existente" (COLLINS; HUSSEY, 2005, p. 27). 
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3.1 TIPOS E METODOS DE PESQUISA 

Quanto ao tipo, a pesquisa pode ser classificada como documental, segundo 

Gil {1996}, a pesquisa documental tern como base contribuigoes de diversos 

autores, artigos, livros e materiais que nao receberam ainda urn tratamento analltico 

ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa". 

Os dados que alicergaram a pesquisa foram coletados em documentos 

fornecidos pelos setores responsaveis pela Contabilidade e pelo planejamento da 

Secretaria de Estado da Justiga e da Cidadania, ou seja, documentos que ainda nao 

receberam urn tratamento analltico o que caracteriza a pesquisa como documental. 

Quanto ao metodo de pesquisa, trata-se de urn estudo de caso. Segundo 

Collins e Hussey (2005, p. 72) "Urn estudo de caso e urn exame extensivo de urn 

unico exemplo de urn fenomeno de interesse e e tambem urn exemplo de uma 

metodologia fenomenol6gica". Para Vergara (1998, p. 47) "e circunscrito a uma ou 

poucas unidades entendidas como ( ... ) urn 6rgao publico, uma comunidade, ou 

mesmo urn Pais. Tern carater de profundidade e detalhamento". 

Ainda segundo Collins e Hussey (2005, p. 73) "costuma-se descrever estudos 

de caso como pesquisa explorat6ria, usada em areas nas quais ha poucas teorias 

ou urn conjunto deficiente de conhecimento". 0 carater explorat6rio e evidenciado, 

nesta pesquisa, pela realizagao de urn estudo de caso na Secretaria de Estado da 

Justiga e da Cidadania. 



74 

40CASO 

0 Departamento Penitenciario do Estado do Parana - DEPEN, gestor do 

sistema penitenciario, constitui-se em unidade administrativa de natureza 

programatica da Secretaria de Estado da Justic;a e da Cidadania, tern por objetivo a 

supervisao e a coordenagao dos estabelecimentos penais e demais orgaos do 

Sistema Penitenciario, dando cumprimento as disposigoes da Lei de Execugao 

Penal- Lei Federal n° 7.210/84, referente a custodia, seguranga e assistencia aos 

presos provisorios, condenados e submetidos a medida de seguranga preventiva, 

bern como aos apenados e egresses das unidades penais, e aos condenados que 

cumprem pena em regime aberto e suas principais atribuigoes sao: 

I. a administragao do sistema penitenciario, atraves do apoio e orientagao 

tecnica e normativa as unidades componentes do sistema; 

II. a coordenagao, a supervisao e o controle das agoes dos estabelecimentos 

penais e das demais unidades integrantes do sistema penitenciario; 

Ill. a adogao de medidas que visem ao aperfeigoamento do pessoal do sistema 

penitenciario, bern como a promogao da educagao formal e profissionalizante 

dos internes; 

IV. o cumprimento das disposi¢es constantes da Lei de Execugao Penal; e 

V. o relacionamento interinstitucional de interesse do sistema penitenciario, 

visando ao aprimoramento das a¢es na area penitenciaria. 

4.1 CONTEXTUALIZAQAO DA ORGANIZAQAO 

0 Departamento Penitenciario do Estado- DEPEN conta com uma estrutura 

organizacional composta por 02 (dois) Patronatos Penitenciarios, 01 (uma) Escola 

para capacitagao e desenvolvimento profissional de servidores e 24 (vinte e quatro) 

Estabelecimentos Penais com capacidade para 14.563 vagas, promove a fiel 

aplicagao das normas legais de execugao penal, especialmente as relacionadas a 

custodia, seguranga e assistencia aos presos provisorios, condenados e aqueles 

submetidos a medida de seguranc;a. Cumpre as diretrizes institucionais de govemo 
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para a gestae prisional, o enfoque predominante e o tratamento penal baseado em 

paradigmas humanistas onde a premissa e a harmonica reintegrac;ao social do 

preso. 

Neste contexte, a educac;ao formal o trabalho e a capacitac;ao profissional 

emergem como elementos da maier importancia na ressocializac;ao do preso. 

Mante~m tambem atividades de assistemcia aos egresses do sistema penitenciario e 

de cadeias publicas e aos sentenciados com penas alternativas. 

A composic;ao do sistema penitenciario do Parana e a seguinte: 

- Estabelecimentos penais de regime fechado: 

1. Penitenciaria Central do Estado 

2. Penitenciaria Estadual de Foz do lguac;u 

3. Penitenciaria Estadual de Londrina 

4. Penitenciaria Estadual de Maringa 

5. Penitenciaria Estadual de Penta Grossa 

6. Penitenciaria Feminina do Parana 

7. Penitenciaria Estadual de Piraquara 

8. Penitenciaria Industrial de Guarapuava 

9. Penitenciaria Industrial de Cascavel 

10. Centro de Observayao Criminol6gica e Triagem 

11. Complexo Medico Penal 

12. Casa de Custodia de Curitiba 

13. Casa de Custodia de Londrina 

14. Centro de Detenc;ao e Ressocializayao de Piraquara 

15. Centro de Detenc;ao e Ressocializac;ao de Londrina 

16. Centro de Detenc;ao e Ressocializayao de Cascavel 

17. Centro de Detenc;ao e Ressocializayao de Foz do lguac;u 

18. Centro de Detenc;ao e Ressocializac;ao de Francisco Beltrao 

19. Centro de Detenc;ao Provis6ria de Sao Jose dos Pinhais 

20. Centro de Detenc;ao Provis6ria de Maringa 
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- Estabelecimentos penais de regime semi-aberto: 

1. Colonia Penal Agricola 

2. Centro de Regime Semi-Aberto Feminino de Curitiba 

3. Centro de Regime Semi-Aberto de Guarapuava 

4. Centro de Regime Semi-Aberto de Ponta Grossa 

- 6rgao de execuc;ao Penal: 

1 . Patronato Penitenciario do Parana 
2. Patronato Penitenciario de Londrina 

- Orgao de capacitagao e desenvolvimento profissional: 

1. Escola Penitenciaria do Parana 

4.2 ANALISE DOS DADOS ORCAMENTARIOS 

Para urn melhor entendimento sera feita para cada ana uma analise do 

orc;amento do DEPEN, logo em seguida, uma comparac;ao entre os anos, 

separadamente, das despesas fixadas e efetivamente realizadas, e par fim, 

analisado a representatividade do orc;amento do Departamento Penitenciario no 

6rgao da Secretaria de Estado da Justic;a e da Cidadania. 

Os grupos de despesas que possuem maior representatividade no orc;amento 

do 6rgao Secretaria de Estado da Justic;a e da Cidadania - projeto atividade: 

Administrac;ao Geral do Sistema Penitenciario- DEPEN, estao assim discriminadas 

nos anos de 2005 a 2008, sendo elas: Pessoal e Encargos Sociais, Despesas 

Correntes e Despesas de Capital. 

4.2.1 Analise do Ana de 2005 

Em 2005, os grupos de despesas ficaram assim apresentados: Pessoal e 

Encargos Sociais representaram 56,50% dos valores orc;ados e 54,46% do 

realizado; Despesas Correntes 10,79% do orc;ado e 26,59% do realizado e 

Despesas de Capital (lnvestimentos) 32,71% do orc;ado e 18,95% do realizado, 



como demonstra nas figuras 6 e 7 abaixo: 

Despesas Fixadas- 2005 

56,50°/o 

FIGURA 6- Despesas Fixadas 2005 
Fonte: 0 Autor 
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Despesas Realizadas- 2005 
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As despesas com Pe.ssoal e Encargos Sociais realizadas no exerclcio de 

2005 somaram R$ 79.123.811, contra uma previsao de R$ 141 .856.436, provocando 

uma redugao dos gastos no valor de R$ 62.732.625, ou -44,22°/o. Representando 

56,50°/o do total do orgamento na previsao e 54,46o/o na realizagao das despesas. 

Nesta especie sao registrados os gastos efetuados para fazer as despesas com 

Pessoal Ativo (Pessoal Civil, Salario Familia) e Pessoal lnativo (lnativo, Pensionistas 

e Salario Familia). 

As despesas correntes realizadas somaram R$ 38.624.027, contra uma 

previsao de R$ 27.100.195, provocando urn aumento dos gastos no valor de R$ 

11.523.832, ou 42,52°/o. Representando 10,79o/o do total do orgamento na previsao e 

26,59% na realiza<_tao das despesas. Estao aqui representadas as despesas com a 

contribuigao para as Transferencias a Municlpios (0,0299o/o do orgamento total 
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previsto e 0,0455°/o do realizado), Transferencias a lnstituigoes Privadas Sem Fins 

Lucrativos (0,0134°/o do orgamento total previsto e 0,0166o/o do realizado) e 

Aplicagoes Diretas (10,75o/o do orgamento total previsto e 26,52o/o do realizado). 

E por fim, as despesas de capital (investimentos) realizadas soma ram 

R$27.528.154, contra uma previsao de R$82.115.093, provocando uma redugao dos 

gastos no valor de R$54.586.939, ou 66,48o/o. Representando 32,71 o/o do total do 

orgamento na previsao e 33,52°/o na realizagao. Os gastos previstos com Obras e 

lnstalac;oes foram de R$81.283.093 (32,37°/o) e com aquisic;oes de Equipamentos e 

Material Permanente foram de R$832.000 (0,33o/o), os realizados com Obras e 

lnstalac;oes foram de R$27.766.651 (18,42o/o) e com aquisic;oes de Equipamentos e 

Material Permanente foram de R$761.502,80 (0,52o/o). 

Segue abaixo tabela do demonstrative das despesas fixadas e realizadas de 

2005: 

T ABELA 1 - Demonstrative Das Despesas Fixadas e Realizadas De 2005 
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4.2.2 Analise do Ano de 2006 

Em 2006, os grupos de despesas ficaram assim apresentados: Pessoal e 

En cargos Socia is representaram 51,37% dos valores or9ados e 58,28o/o do 

realizado; Despesas Correntes 19,44°/o do or9ado e 19,94°/o do realizado e 

Despesas de Capital (lnvestimentos) 29, 19°/o do or9ado e 21, 78o/o do realizado, 

como demonstra as figuras 8 e 9 abaixo: 

Despesas Fixadas- 2006 

51,37o/o 

FIGURA 8- Despesas Fixadas 2006 
Fonte: 0 Autor 
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Despesas Realizadas - 2006 

FIGURA 9- Despesas Realizadas 2006 
Fonte: 0 Aut or 
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As despesas com Pessoal e Encargos Sociais realizadas no exercicio de 

2006 somaram R$ 104.398.539,99, contra uma previsao de R$ 113.217.875, 

provocando uma redu9ao dos gastos no valor de R$ 8.819.336, ou -7,79o/o. 

Representando 51 ,37o/o do total do or9amento na previsao e 58,28o/o na realiza9ao 
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das despesas. Nesta especie sao registrados os gastos efetuados para fazer as 

despesas com Pessoal Ativo (Pessoal Civil, Salario Familia) e Pessoal lnativo 

(lnativo, Pensionistas e Salario Familia). 

As despesas correntes realizadas somaram R$ 35.722.790,44, contra uma 

previsao de R$ 42.844.476, provocando uma queda dos gastos no valor de R$ 

7.121.685,56, ou -16,62%. Representando 19,44% do total do on;amento na 

previsao e 19,94% na realizac;ao das despesas. Estao aqui representadas as 

despesas com a contribuic;ao para as Transferencias a Municlpios (0,0457% do 

orc;amento total previsto e 0,0703% do realizado), Transferencias a lnstituic;oes 

Privadas Sem Fins Lucrativos {0,0101% do orc;amento total previsto e 0,0168% do 

realizado) e Aplica<;Qes Diretas (19,38% do orc;amento total previsto e 19,85% do 

realizado). 

E por fim, as despesas de capital (investimentos) realizadas somaram 

R$39.010.883,55, contra uma previsao de R$64.332.378, provocando uma reduc;ao 

dos gastos no valor de R$25.321.494,45, ou 39,36%. Representando 29,19% do 

total do orc;amento na previsao e 21,78% na realiza<;ao. As despesas que tiveram 

maior representatividade foram os gastos previstos com Obras e lnstalac;oes de 

R$53.702.498 (24,37%) e com aquisi<;Oes de Equipamentos e Material Permanents 

foram de R$10.629.880 {4,82%), os realizados com Obras e lnstalac;oes foram de 

R$36.884.804 (20,59%) e com aquisi<;Oes de Equipamentos e Material Permanents 

foram de R$1.867.009,35 (1 ,04%). 

Segue abaixo a tabela de demonstrative das despesas fixadas e realizadas 

de 2006: 
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Fonte: 0 Autor 

4.2.3 Analise do Ano de 2007 

Em 2007, os grupos de despesas ficaram assim apresentados: Pessoal e 

Encargos Sociais representaram 62,26% dos valores on;ados e 72,42% do 

realizado; Despesas Correntes 24, 75o/o do orc;ado e 20,54o/o do realizado e 

Despesas de Capital (lnvestimentos) 12,99°/o do orc;ado e 7,04°/o do realizado, como 

demonstra nas figuras 1 0 e 11 : 



Despesas Fixadas- 2007 

57,12% 

FIGURA 10- Despesas Fixadas 2007 
Fonte: 0 Aut or 
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As despesas com Pessoal e Encargos Sociais realizadas no exerclcio de 

2007 somaram R$ 123.443.707,12, contra uma previsao de R$ 117.622.810, 

provocando urn aumento dos gastos no valor de R$ 5.820.897,12, ou +4,95°/o. 

Representando 62,26o/o do total do orvamento na previsao e 72,42o/o na realizavao 

das despesas. Nesta especie sao registrados os gastos efetuados para fazer as 

despesas com Pessoal Ativo (Pessoal Civil, Salario Familia) e Pessoal lnativo 

(lnativo, Pensionistas e Salario Familia). 

As despesas correntes realizadas somaram R$ 35.008.951, contra uma 

previsao de R$ 46.767.080, provocando uma reduvao dos gastos no valor de R$ 

11.758.129, ou 25, 14o/o. Representando 24,75o/o do total do orvamento na previsao e 

20,54o/o na realizavao das despesas. Estao aqui representadas as despesas com a 

contribuivao para as Transferencias a Municipios (00828o/o do orvamento total 

previsto e 0,1 016o/o do realizado), Transferencias a lnstituivoes Privadas Sem Fins 
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Lucrativos (0,0241o/o do orgamento total previsto e 0,0304o/o do realizado) e 

Aplicagoes Diretas (24,65o/o do orgamento total previsto e 20,41 o/o do realizado ). 

E por fim, as despesas de capital (investimentos) realizadas somaram 

R$12.005.446,90, contra uma previsao de R$24.537.727, provocando uma redugao 

dos gastos no valor de R$12.532.280, 10, ou 51 ,07°/o. Representando 12,99°/o do 

total do oryamento na previsao e 7,04o/o na realizagao. As despesas que tiveram 

maier representatividade foram os gastos previstos com Obras e lnstalagoes de 

R$23.938.727 (12,62°/o) e com aquisi¢es de Equipamentos e Material Permanente 

foram de R$698.000 {0,37o/o), os realizados com Obras e lnstalagoes foram de 

R$11.486.551 (6, 7 4o/o) e com aquisigoes de Equipamentos e Material Permanente 

foram de R$485.170,90 (0,28o/o). 

Segue abaixo tabela do demonstrative das despesas fixadas e realizadas: 

Fonte: 0 autor 
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4.2.4 Analise do Anode 2008 

Em 2008, os grupos de despesas ficaram assim apresentados: Pessoal e 

Encargos Sociais representaram 63,80% dos valores orgados e 76,07o/o do 

realizado; Despesas Correntes 20,90°/o do orc;ado e 20,87o/o do realizado e 

Despesas de Capital (lnvestimentos) 15,31 °/o do orc;ado e 3,07°/o do realizado, como 

demonstra nas figuras abaixo: 

Despesas Fixadas- 2008 
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As despesas com Pessoal e Encargos Sociais realizadas no exercicio de 

2008 somaram R$ 152.416.821 ,39, contra uma previsao de R$ 152.873.820,00, 

provocando uma reduc;ao dos gastos no valor de R$ 456.998,61 , ou -0,30°/o. 

Representando 63,80o/o do total do orc;amento na previsao e 76,07o/o na realizac;ao 

das despesas. Nesta especie sao registrados os gastos efetuados para fazer as 
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despesas com Pessoal Ativo (Pessoal Civil, Salario Familia) e Pessoal lnativo 

(lnativo, Pensionistas e Salario Familia). 

As despesas correntes realizadas somaram R$ 41.810.217,67, contra uma 

previsao de R$ 50.076.640,00, provocando uma reduc;ao dos gastos no valor de 

R$8.266.422,33, ou 16,51%. Representando 20,90% do total do or9amento na 

previsao e 20,87% na realizac;ao das despesas. Estao aqui representadas as 

despesas com a contribuic;ao para as Transferencias a Municipios (0,0979% do 

orc;amento total previsto e 0,1243% do realizado), Transferencias a lnstitui9oes 

Privadas Sem Fins Lucrativos (0,0209% do orc;amento total previsto e 0,0375% do 

realizado) e Aplicac;oes Diretas (20,78% do orc;amento total previsto e 20,70% do 

realizado). 

E por tim, as despesas de capital (investimentos) realizadas somaram 

R$6.142.744,05, contra uma previsao de R$36.680.000,00, provocando uma 

reduc;ao dos gastos no valor de R$30.537.255,95, ou 83,25%. Representando 

15,31% do total do orc;amento na previsao e 3,07% na realiza<;ao. Os gastos 

previstos com Obras e lnstalac;oes foram de R$33.680.000,00 (14, 10%) e com 

aquisi<;Qes de Equipamentos e Material Permanente foram de R$3.000.000 (1 ,25%), 

os realizados com Obras e lnstala9oes foram de R$255.135,00 (0, 13%), com 

aquisic;oes de Equipamentos e Material Permanente foram de R$3.864.015,72 

(1 ,93%), despesas com restituic;oes foram de R$1.454.079,33 (0,73%). 

A seguir o quadro demonstrative das despesas fixadas e realizadas de 2008: 
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TABELA 4- Demonstrativo Das Despesas Fixadas e Realizadas De 2008 

Fonte: 0 Autor 

4.2.5 Analise das Despesas Fixadas Dos Anos 2005 a 2008 

As despesas do Departamento Penitenciario para os anos de 2005 a 2008 

foram inicialmente fixadas por leis de orgamento anual (Lei no 14.600 de 27 de 

dezembro de 2004 para o exercicio de 2005, Lei no 14.977 de 28 de dezembro de 

2005 para o exercicio de 2006, Lei no 15.339 de 22 de dezembro de 2006 para o 

exerclcio de 2007, Lei n° 15.750 de 27 de dezembro de 2007 para o exerclcio de 
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2008). A despesa fixada esta comentada a seguir por grupos de despesas: 

- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAlS: Para o atendimento das despesas com 

pessoal ativo e inativo e os respectivos encargos sociais do DEPEN, qualquer que 

seja o regime juridico do vinculo empregaticio, foram destinados recursos no 

montante de R$141.856.436 para 2005, com urn decrescimo de 20,19% para o ano 

de 2006 ficando em R$ 113.217.875, essa redugao deve-se a extingao de contratos 

de pessoal terceirizados nas penitenciarias do Estado, em 2007 houve mais uma 

redu9ao do valor fixado para R$117.622.810, representando 17,08% quando 

comparado com o anode 2005, ja em 2008 houve urn aumento de 7,77% ficando 

em R$153.873.820 esse acrescimo da-se em conta da inaugurac.tao de 03 

estabelecimentos penais nos municipios de Foz do lgua9u, Francisco Beltrao e 

Maringa. 

A sua evolugao nos ultimos 04 (quatro) oryamentos aprovados pelo 

Legislative Estadual estao assim demonstrados: 

T ABELA 5 - Evolugao Das Despesas Fixadas Com Pessoal e Encargos Socia is 
Exercicio Moeda Valor 

2005 R$Um 141.856.436 

2006 R$Um 113.217.875 

2007 R$Um 117.622.810 

2008 R$Um 152.873.820 

Fonte: 0 autor 

- DESPESAS CORRENTES: Para as demais despesas relativas a manutengao e 

opera9ao de servigos, anteriormente criados, visando a aquisi9ao de materiais e 

serviyos, inclusive aqueles que dizem respeito a obras de conservac.tao e adaptac.tao 

de bens m6veis, im6veis e de natureza industrial, contratos de fomecimento de 

refei9ao, foram destinados recursos no montante de R$27.100.195 em 2005 e 

seguindo com acrescimos de 58,10% (R$42.844.476), 72,57% (R$46. 767.080)e 

84,78% (R$50.076.640) para os anos de 2006,2007 e 2008 respectivamente. Esses 

acrescimos sao devido ao ano de 2006 haver sido inaugurado 01 (urn) 

estabelecimento penal em Piraquara, em 2007 foi inaugurado 03 (tres) 

estabelecimentos penais em Londrina, Cascavel e Guarapuava, e em 2008 como ja 

foi citado anteriormente, a inaugurac.tao de mais 03 (tres) estabelecimentos, 

totalizando 07 (sete) unidades penitenciarias que resultaram num aumento de 
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despesas de manutengao. 

Demonstra-se abaixo a evoluc;ao nos ultimos 04 (quatro) orc;amentos 

aprovados pela Assembh3ia Legislativa Estadual: 

T ABELA 6 - Evolugao Das Despesas Correntes Fixadas 
Exercfcio Maeda Valor 

2005 R$Um 27.100.195 

2006 R$Um 42.844.476 

2007 R$Um 46.767.080 

2008 R$Um 50.076.640 

Fonte: 0 autor 

- DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS): Objetivando a realizac;ao de obras, 

pagamentos de restituic;oes, aquisi<;ao de materiais permanentes e im6veis, foram 

alocados recursos no montante de R$82.115.093 em 2005, e decrescendo nos 

demais anos, ficando em R$64.332.378 em 2006, R$24.537.727 em 2007 e, em 

2008 R$36.680.000. Esse decrescimo e pelo fato do termino gradativo das obras 

comec;adas em 2005. 

No quadro abaixo tem-se a evoluc;ao destes gastos nos ultimos 04 (quatro) 

orc;amentos aprovados pelo Legislative Estadual: 

TABELA 7- Evolugao Das Despesas de Capital Fixadas 
Exercfcio Maeda Valor 

2005 R$Um 82.115.093 

2006 R$Um 64.332.378 

2007 R$Um 24.537.727 

2008 R$Um 36.680.000 

Fonte: 0 autor 

Em resume, no orc;amento total do DEPEN, as despesas fixadas sofreram 

quedas, em 2005 o orc;amento total era de R$251.071.724, em 2007 a queda foi 

12,22% passando para R$220.394.729, ja em 2007 foi mais expressiva, caiu 24,75% 

ficando em R$188.927.617, em 2008 foi mais estavel 4,56% representando 

R$239.630.460. Essas quedas sao devidas a inumeros fatores, por exemplo, a 

conclusao das constru<;Oes de novas unidades penitenciarias, que pode ser 

observada nas despesas de capitais que tambem tiveram quedas desde 2006. 

Na tabela abaixo pode-se observar com mais detalhes os acrescimos e 
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decrescimos ocorridos nos anos de 2005 a 2008, nas despesas fixadas. 

TABELA 8- Comparativo das despesas fixadas nos anos de 2005 a 2008 

Fonte: 0 autor 

4.2.6 Analise das Despesas Realizadas Dos Anos 2005 a 2008 

Ap6s a aprovagao da Lei Or<;amentaria Anual e abertura do orgamento, as 

despesas ja podem ser efetivamente realizadas. Logo abaixo, sera feita uma analise 

dessas despesas, separadas em grupos de despesas, que sao eles: Pessoal e 

Encargos Sociais, Despesas Correntes e Despesas de Capital. 
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- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAlS: As despesas com Pessoal e Encargos Sociais 

no decorrer dos anos apresentaram urn expressive aumento, comparando com o 

a no de 2005, em 2006 houve urn aumento de 31,94% nas despesas passando para 

R$ 104.398.539,99, em 2007 subiu para R$123.443. 707,12, representando 56,01%, 

ja em 2007 o aumento foi de 92,63%, ficando em R$152.416.821,39. Ao contrario do 

que aconteceu com a despesa fixada na Lei Orgamentaria que, como ja foi visto 

anteriormente, teve uma redugao nos anos de 2006 e 2007 a despesa efetivamente 

realizada teve s6 aumento, esse fato explica-se porter sido estimado urn valor muito 

alto no anode 2005 e sendo utilizado apenas 55,78%, com base nisso, os pr6ximos 

anos foram estimados valores menores com uma utilizagao maier, devido a 

contratagoes de agentes penitenciarios para as novas unidades prisionais. 

A evoluyao nos ultimos 04 (quatro) anos das despesas com pessoal estao 

assim demonstrados: 

T ABELA 9 - EvoiU<;ao Das Despesas Realizadas Com Pessoal e Encargos Sociais 
Exerclcio Maeda Valor 

2005 R$Um 79.123.811,26 

2006 R$Um 104.398.539,99 

2007 R$Um 123.443.707,12 

2008 R$Um 152.416.821,39 

Fonte: 0 autor 

- DESPESAS CORRENTES: A evoluyao das despesas correntes se da com quedas 

e aumentos, em 2005 era de R$38.624.026,70, em 2006 houve uma queda de 

7,51% ficando em R$35.722.790,44, em 2007 teve outra queda de 9,36% passando 

para R$35.008.951 ,00, ja em 2008 ha urn acrescimo de 8,25% representando urn 

montante de R$41.810.217,67. Analisando o demonstrative das despesas realizadas 

verifica-se que era pra ser em 2005 urn montante de R$35.304.393,29 se retirarmos 

as despesas de exercfcios anteriores, que foi despesa paga do ano de 2004, pode

se concluir, entao, que as despesas mantiveram-se estavel nos anos de 2005 a 

2007, com urn aumento mais significative em 2008, a no esse que entrou em 

funcionamento novos estabelecimento penais, acarretando em novos contratos de 

manutengao. 

Demonstra-se abaixo a evoluyao nos ultimos 04 (quatro) anos das despesas 

correntes realizadas: 
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TABELA 10- Evolugao Das Despesas Correntes Realizadas 
Exercfcio Maeda Valor 

2005 R$Um 38.624.026,70 

2006 R$Um 35.722.790,44 

2007 R$Um 35.008.951,00 

2008 R$Um 41.810.217,67 

Fonte: 0 autor 

- DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS): Com a construgao de novas 

unidades penitenciarias e a aquisigao de equipamentos para elas, as despesas 

realizadas tiveram a seguinte evolugao, em 2005 o montante foi de 

R$27.528.153,80, em 2006 teve urn aumento de 41,71% passando para 

R$39.010.883,55, em 2007 e 2008 com a conclusao das obras, teve quedas de 

56,39% e 77,69%, reduzindo para R$12.005.446,90 e R$6.142.744,05, 

respectivamente. 

No quadro abaixo se tern a evolugao destes gastos nos ultimos 04 (quatro) 

a nos: 

T ABELA 11 - Evolugao Das Despesas de Capital Realizadas 
Exercfcio Maeda Valor 

2005 R$Um 27.528.153,80 

2006 R$Um 39.010.883,55 

2007 R$Um 12.005,446,90 

2008 R$Um 6.142. 744,05 

Fonte: 0 autor 

Resumindo, as despesas realizadas tiveram aumento e quedas, em 2006 teve 

urn aumento de 66,14%, os responsaveis por esse acrescimo foram as despesas de 

capital, onde se concentra a construgao de obras e aquisigao de equipamentos, em 

2007 ha uma queda se comparar com o ano de 2006, mas em relagao ao ano de 

2005 o acrescimo foi de 17,33%, ja em 2008 o aumento foi de 37,92%, ficando em 

R$200.369.783, 11, devido a contrata<;Oes de novos agentes penitenciarios. 

No quadro abaixo pode-se observar com mais detalhes os acrescimos e 

decrescimos ocorridos nos anos de 2005 a 2008, nas despesas realizadas. 
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TABELA 12- Comparative das despesas realizadas nos anos de 2005 a 2008 

Fonte: 0 autor 

4.2. 7 Analise da Representatividade 

Para fins de esclarecimentos, nao foi colocado o c6digo dos projetos 

atividades existentes no 6rgao da Secretaria de Estado da Justiga e da Cidadania, 
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apenas foi abreviado e numerado, em alguns projetos atividades nao existem 

despesas com Pessoal e Encargos Sociais e Despesas de Capital, como e exemplo 

o PIA 4, e assim tambem ira acontecer com outros, os P/A que nao apresentavam 

valores na despesa fixada ou realizada foram retirados do quadro. 

E, per fim para facilitar a analise, houve a separa9Bo des valores das 

despesas fiXadas e das realizadas. 

4.2.7.1 Representatividade das Despesas Fixadas 

As despesas fixadas com Pessoal e Encargos Sociais do DEPEN 

representaram em 2005 87,89%, em 2006 teve uma pequena queda passando a 

representar 87,35%, no anode 2007 passou para 92,31%, ja em 2008 houve mais 

urn decrescimo para 85,49%, essa queda foi devido ao fate des P/A 1 e PIA 2 

aumentarem os valores or<;ados, aumento esse que nao percebido nas despesas 

realizadas. 

As Despesas Correntes mantiveram urn aumento de representatividade no 

orgamento total do 6rgao, em 2005 o percentual foi 58,15%, 2006 era de 69,23%, 

2007 passou para 71,93%, ja em 2008 houve uma queda, passando para 64,69% 

Quante as Despesas de Capital, em todos os anos analisados, a sua 

representatividade foi altissima, devido a constru<;Oes de penitenciarias e a 

aquisi<;ao de novas equipamentos, sua participagao de 2005 a 2008, foi de 97,86%, 

93,33%, 89,28 e 91,37%, respectivamente. 

Na tabela a seguir e apresentada a representatividade das despesas fixadas 

do DEPEN no oryamento total do 6rgao. 



94 

TABELA 13 - Representatividade Das Despesas Fixadas 

Fonte: 0 Autor 

4.2.7.2 Representatividade das Despesas Realizadas 

As despesas realizadas com Pessoal e Encargos Sociais do DEPEN tiveram 

elevados f ndices de representatividade no total do orgamento, em 2005 era de 

82,25o/o, passando em 2006 para 84,36o/o, 2007 em 92, 15o/o e 2008 para 93,98°/o. 

As Despesas Correntes tiveram queda na sua representatividade, em 2005 

69,09°/o era destinado ao DE PEN, caindo para 67,11 o/o em 2006 e continuando a 

queda em 2007 e 2008, para 65,88o/o e 59,95o/o, respectivamente. Essa constante 

queda da-se pelo fato do P/A 4 ter tido urn aumento considerado em sua 

representagao. 
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Observa-se nas Despesas de Capital urn equilibria em 2006 comparando com 
I 

o ano de 2005 que era de 86,52°/o, em 2007 percebe-se uma elevagao para 90,81 o/o 

e em 2008, com a conclusao das novas unidades, ha uma queda na sua 

participagao ficando com 72,31 o/o. 

Na tabela abaixo e apresentada a representatividade das despesas 

realizadas do DE PEN no on;amento total do 6rgao. 

TABELA 14- Representatividade Das Despesas Realizadas 

Fonte: 0 Autor 
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5 CONCLUSQES E RECOMENDACCES 

0 orc;amento quando e realizado de uma forma fidedigna, toma-se uma 

importante ferramenta de planejamento e controle para a Administrac;ao Publica, 

sendo que ele tern a finalidade estimar as fontes de receitas, tanto pr6prias quanto 

oriundas de transferencias constitucionais e voluntarias, nas suas diversas origens. 

A lei n° 4.320/64 estabelece a obrigatoriedade de classificac;ao segundo 

criterios, dentre os quais o da classificac;ao por categoria economica, cuja 

importancia refere-se ao impacto das ayaes de govemo na conjuntura economica do 

pals. Ela possibilita que o orc;amento constitua urn instrumento de importancia para a 

analise e ac;ao de polftica economica, de maneira a ser utilizado no fomento ao 

desenvolvimento nacional, no controle do deficit publico etc. 

Ao termino desta pesquisa, observa-se que o objetivo estabelecido foi 

atingido, tendo em vista que foram analisados os gastos publicos em penitenciarias 

no Estado do Parana, as despesas previstas com as executadas, e as comparando 

com as demais despesas do 6rgao. 

Diante dos resultados estatfsticos dos testes aplicados com relac;ao ao 

comportamento dos indicadores de execuc;ao da despesa, constatou-se que, 

principalmente, as despesas de capital apresentam urn percentual de execuc;ao 

muito baixo, revelando que a previsao dessas despesas e urn valor muito alto 

comparando com a sua execuyao no perfodo, devido aos procedimentos 

necessaries para o infcio de uma obra serem muito extensos. 

Esse percentual tambem se apresentou muito baixo no ano de 2005 com as 

despesas com Pessoal e Encargos Sociais, mas nos pr6ximos anos observa-se urn 

equilfbrio nessa relac;ao. Em 2005, em Despesas Correntes, observa-se uma 

suplementac;ao de creditos orc;amentarios, revelando que a previsao foi menor do 

que a execuc;ao, sendo necessaria suplementar. 

Analisando a evoluc;ao das principais contas, percebe-se urn aumento nas 

despesas realizadas com Pessoal e Encargos Sociais de 92,63%; ja nas despesas 

fixadas esse aumento ficou em 7, 77%, ao contrario do que aconteceu com as 

Despesas Correntes, que o aumento maior foi na fixac;ao de 84,78% e na execuc;ao 

esse percentual foi de 8,25%. Ja as Despesas de Capital sofreram reduc;ao tanto na 

fixayao quanto na sua execuc;ao, sen do 55,33% e 77,69%, respectivamente. 
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Por fim, na ultima analise da representatividade, tanto as despesas or<;adas 

quanta as realizadas representaram a maioridade das despesas do 6rgao em todos 

os anos analisados. Destacam-se as despesas com pessoal que passam de 80% a 

sua representac;ao no 6rgao. 

0 presente trabalho nao teve a pretensao de esgotar o assunto abordado, 

limitando-se em analisar as despesas fixadas, realizadas, compara-las, ever a sua 

representatividade no 6rgao, nos anos de 2005 a 2008. Nao sendo avaliado, dentre 

outros aspectos, se o Govemo Estadual investe bern ou mal em penitenciarias, nem 

apontar o nivel ideal de gasto, monetariamente ou com relac;ao a outros para metros. 

Para pesquisas futuras sugere-se que sejam analisadas as despesas com 

penitenciarias do Govemo Federal, em series hist6ricas, para poder comparar com o 

Govemo Estadual. Podem ainda ser feitas, compara<(Oes com outros Estados. 
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ANEXO 1- PORTARIA N° 42, DE 14 DE ABRIL DE 1999 

Atualiza a discriminagao da despesa por fungoes de que 
tratam o inciso I do § 1° do art. 2!' e § 2!' do art. 8°, 
ambos da Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964, 
estabelece os conceitos de fungao, subfunyao, 
programa, projeto, atividade, operay6es especiais, e da 
outras providemcias. 

0 MINISTRO DE ESTADO DO OR<;AMENTO E GESTAO, no uso de suas atribuigoes, 
observado o art. 113 da Lei no 4.320, de 17 de margo de 1964, combinado como art. 14, inciso XV, 
alfnea "a", da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, com a redagao dada pela Medida Provis6ria no 
1.799-3, de 18 de margo de 1999, resolve: 

Art. 1° As fungoes a que se refere o art. 2o, inciso I, da Lei no 4.320, de 17 de margo de 1964, 
discriminadas no Anexo 5 da mesma Lei, e alteragoes posteriores, passam a ser as constantes do 
Anexo que acompanha esta Portaria. 

§ 1 o Como funyao, deve entender -se o maior nivel de agregayao das diversas areas de despesa que 
competem ao setor publico. 

§ 2o A fungao "Encargos Especiais" engloba as despesas em relagao as quais nao se possa associar 
um bem ou servigo a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dividas, ressarcimentos, 
indenizagoes e outras afins, representando, portanto, uma agregagao neutra. 

§ 3o A subfungao representa uma partiyao da fungao, visando a agregar determinado subconjunto de 
despesa do setor publico. 

§ 4o As subfungoes poderao ser combinadas com fungoes diferentes daquelas a que estejam 
vinculadas, na forma do Anexo a esta Portaria. 

Art. 2!' Para os efeitos da presente Portaria, entendem-se por: 

a) Programa, o instrumento de organizayao da agao governamental visando a concretizagao dos 
objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual; 

b) Projeto, um instrumento de programagao para alcangar o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operagoes, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a 
expansao ou o aperfeigoamento da agao de governo; 

c) Atividade, um instrumento de programacao para alcancar o objetivo de um programa, envolvendo 
um conjunto de operagoes que se realizam de modo continuo e permanente, das quais resulta um 
produto necessaria a manutenyao da agao de governo; 

d) Operagoes Especiais, as despesas que nao contribuem para a manutengao das agoes de governo, 
das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestayao direta sob a forma de bens ou 
servigos. 

Art. 3° A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios estabelecerao, em atos pr6prios, suas 
estruturas de programas, c6digos e identificagao, respeitados os conceitos e determinagoes desta 
Portaria. 

Art. 4° Nas leis orc;;amentarias e nos balangos, as ac;;oes serao identificadas em termos de func;;oes, 
subfungoes, programas, projetos, atividades e operac;;oes especiais. 

Paragrafo unico. No caso da fungao "Encargos Especiais", os programas corresponderao a um 
c6digo vazio, do tipo "0000". 

Art. 5° A dotagao global denominada "Reserva de Contingencia", permitida para a Uniao no art.91 do 
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Decreta-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a ser 
utilizada como fonte de recursos para abertura de creditos adicionais e sob coordenagao do 6rgao 
responsavel pela sua destinagao, sera identificada por c6digo definido pelos diversos nfveis de 
governo. 

Art. SO 0 disposto nesta Portaria se aplica aos orgamentos da Uniao, dos Estados e do Distrito 
Federal para o exercfcio financeiro de 2000 e seguintes, e aos Municipios a partir do exercfcio 
financeiro de 2002, revogando-se a Portaria no 117, de 12 de novembro de 1998, do ex-Ministro do 
Planejamento e Orgamento, e demais disposigoes em contrario. 

Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao. 

PEDRO PARENTE 
ANEXO 

FUN<;OES E SUBFUN<;OES DE GOVERNO 
FUN<;OES SUBFUN<;OES 

FUN<;OES SUBFUN<;OES 

01 - Legislativa 031 - Aqao Legislativa 
032 - Controle Externo 

02- Judiciaria 061 - Aqao Judiciaria 
062- Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario 

03 - Essencial a Justic;;a 091 - Defesa da Ordem Juridica 
092 - Representaqao Judicial e Extrajudicial 

04 - Administraqao 121 - Planejamento e Or98mento 
122 - Administraqao Geral 
123- Administraqao Financeira 
124 - Controle lntemo 
125 - Normatizaqao e Fiscalizaqao 
126- Tecnologia da lnformaqao 
127 - Ordenamento Territorial 
128- Formaqao de Recursos Humanos 
129 - Administra9ao de Receitas 
130 - Administraqao de Concess6es 
131 - Comunicaqao Social 

05- Defesa Nacional 151 - Defesa Aerea 
152 - Defesa Naval 
153- Defesa Terrestre 

06 - Seguran9a Publica 181 - Policiamento 
182- Defesa Civil 
183 - lnformacao e lnteligencia 

07- Relagees Exteriores 211 - Rela9oes Diplomaticas 
212- Cooperayao lnternacional 

08- Assistencia Social 241 - Assistencia ao ldoso 
242 - Assistemcia ao Portador de Deficiencia 
243 - Assistencia a Crianc;;a e ao Adolescente 
244 - Assistencia Comunitaria 

09- Previdencia Social 271 - Previdencia Basica 
272 - Previdencia do Regime Estatutario 
273 - Previdencia Complementar 
274- Previdencia Especial 

10- Saude 301 - Atenyao Basica 
302- Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 
303- Suporte Profilatico e Terapeutico 
304- Vigilancia Sanitaria 
305- Vigilancia Epidemiol6gica 
306 - Alimentacao e Nutncao 

11 - Trabalho 331 - Proteqao e Beneficios ao Trabalhador 
332 - Relagoes de Trabalho 
333 - Empregabilidade 
334 - Fomento ao Trabalho 

12- Educa9ao 361 - Ensino Fundamental 
362 - Ensino Medio 
363 - Ensino Profissional 
364 - Ensino Superior 
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365 - Educa<;ao lnfantil 
366 - Educa<;So de Jovens e Adultos 
367 - Educa<;So Especial 

13-Cultura 391 - Patrimonio Hist6rico, Artistico e Arqueol6gico 
392 - Difusao Cultural 

14 - Direitos da Cidadania 421 - CustOdia e Reintegra<;So Social 
422- Direitos lndividuais, Coletivos e Difusos 
423 - Assistencia aos Povos lndigenas 

15- Urbanismo 451 -lnfra-Estrutura Urbana 
452 - Servigos Urbanos 
453- Transportes Coletivos Urbanos 

16- Habitagao 481 - Habita<;So Rural 
482 - Habita<;So Urbana 

17 - Saneamento 511 - Saneamento Basico Rural 
512 - Saneamento Basico Urbano 

18 - Gestao Ambiental 541 - Preservagao e Conservagao Ambiental 
542 - Controle Ambiental 
543 - Recupera<;So de Areas Degradadas 
544 - Recursos Hidricos 
545 - Meteorolooia 

19- Ciencia e Tecnologia 571 - Desenvolvimento Cientifico 
572- Desenvolvimento Tecnol6gico e Engenharia 
573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e 
Tecnol6gico 

20- Agricultura 601 - Promo<;So da Produ<;So Vegetal 
602 - Promo<;So da Produ<;So Animal 
603 - Defesa Sanitaria Vegetal 
604 - Defesa Sanitaria Animal 
605 - Abastecimento 
606 - Extensao Rural 
607 - lrriga~o 

21 - Organiza<;ao Agraria 631 - Reforma Agraria 
632 - Coloniza~o 

22 - Industria 661 - Promo<;ao Industrial 
662 - Produyao Industrial 
663 - Minerayao 
664- Propriedade Industrial 
665 - Normalizacao e Qualidade 

23 - Comercio e Servigos 691 - Promo<;ao Comercial 
692 - Comercializayao 
693 - Comercio Exterior 
694 - Serviyos Financeiros 
695 - Turismo 

24- Comunicay()es 721 - Comunicay()es Posta is 
722- Telecomunicl!¢es 

25- Energia 751 - Conservayao de Energia 
752 - Energia Ellfltrica 
753 - Petr61eo 
754-Aicool 

26- Transporte 781 - Transporte Aereo 
782- Transporte Rodoviario 
783 - Transporte Ferroviario 
784 - Transporte Hidroviario 
785- Transportes Especiais 

27 - Desporto e Lazer 811 - Desporto de Rendimento 
812 - Desporto Comunitario 
813-Lazer 

28 - Encargos Especiais 841 - Refinanciamento da Divida lntema 
842 - Refinanciamento da Divida Externa 
843- Serviyo da Divida lntema 
844 - Serviyo da Dfvida Externa 
845- Transferencias 
846 - Outros Encargos Especiais 
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ANEXO 2- PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 163, DE 04 DE MAIO DE 2001 

MINISTERIO DA FAZENDA 
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO 

PORTARIA INTERMINISTERIAL No 163, DE 04 DE MAIO DE 2001. 

Dispoe sobre normas gerais de consolida<;ao das Contas 
Publicas no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e 
Municipios, e da outras providencias. 

0 SECRETARIO DO TESOURO. NACIONAL DO MINISTERIO DA FAZENDA e o 
SECRETARIO DE ORCAMENTO FEDERAL DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO 
E GESTAO, no uso de suas atribui<;oes legais, e tendo em vista o disposto no art. 50, § 2o, da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e 

Considerando que, para que sejam consolidadas as Contas Publicas Nacionais, em obediencia ao 
disposto no art. 51 da Lei Complementar no 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ha a 
necessidade da uniformiza<;ao dos procedimentos de execu<;ao or<;amentaria no ambito da Uniao, 
Estados, Distrito Federal e Municipios; 

Considerando que a uniformiza<;ao desses procedimentos impoe, necessariamente, a utiliza<;ao de 
uma mesma classifica<;ao or<;amentaria de receitas e despesas publicas; 

Considerando, tambem, que, alem da necessidade referida no item precedente, a unifica<;ao das 
mencionadas classifica<;oes trara incontestaveis beneficios sobre todos os aspectos, especialmente 
para o levantamento e analise de informa<;oes em nfvel nacional; 

Considerando, por outro lado, que, de acordo com o art. 52, incisos I, alinea "b", e II, alinea "b", da 
Lei Complementar no 101, de 2000, a demonstra<;ao da despesa con stante do Relat6rio Resumido da 
Execuyao Orgamentaria far-se-a por grupo de natureza; 

Considerando que, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que cabe ao 6rgao central de 
contabilidade da Uniao a edi<;ao das normas gerais para a consolida<;ao das contas publicas, 
enquanto nao for implantado o Conselho de Gestao Fiscal, previsto no art. 67 da referida Lei 
Complementar; 

Considerando, ainda, que, de acordo com o art. 4o do Decreto no 3.589, de 6 de setembro de 2000, o 
6rgao central do Sistema de Contabilidade Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministerio 
da Fazenda; 

Considerando, finalmente, que, nos termos do art. 13 do Decreto no 3. 750, de 14 de fevereiro de 
2001 , compete a Secretaria de Orgamento Federal - SOF do Ministerio do Planejamento, Orgamento 
e Gestao - MP dispor sobre as classificagoes orgamentarias, resolvem: 

Art. 1 o Para as consolida<;oes mencionadas no art. 51 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios deverao encaminhar suas contas a Secreta ria do 
Tesouro Nacional do Ministerio da Fazenda - STN/MF, 6rgao central do Sistema de Contabilidade 
Federal, nos prazos previstos no § 1 o do referido art. 51. 

Art. 2o A classifica<;ao da receita, a ser utilizada por todos os entes da Federa<;ao, consta do Anexo I 
desta Portaria, ficando facultado o seu desdobramento para atendimento das respectivas 
peculiaridades. 
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§ 1o Os entes da Federayao encaminharao, mensalmente, a STN/MF, para fins de consolidayao, os 
desdobramentos criados na forma do caput deste artigo. 

§ 2o A STN/MF publicara, anualmente, ate o dia trinta de abril, a consolidayao dos desdobramentos 
referidos no § 1 o, que deverao ser utilizados por todos os entes da Federayao no exercicio 
subseqi.iente, com o objetivo de estabelecer uma padronizayao dessa classificayao no ambito das 
tres esferas de Governo. 

§ 3o A STNIMF publicara, bern como divulgara na Internet, ate quinze dias ap6s a publicayao desta 
Portaria, o detalharnento inicial das naturezas de receita, para fins de orientayao na criayao dos 
desdobramentos previstos no caput e padronizayao a que se refere o § 2o deste artigo. 

Art. 3o A classificayao da despesa, segundo a sua natureza, compoe-se de: 
I - categoria economica; 
II - grupo de natureza da despesa; 
Ill- elemento de despesa; 

§ 1 o A natureza da despesa sera complementada pela informayao gerencial denominada 
"modalidade de aplicayao", a qual tern por finalidade indicar se os recursos sao aplicados diretamente 
por 6rgaos ou entidades no ambito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federayao e 
suas respectivas entidades, e objetiva, precipuarnente, possibilitar a eliminacao da dupla contagem 
dos recursos transferidos ou descentralizados. 

§ 2o Entende-se por grupos de natureza de despesa a agregayao de elementos de despesa que 
apresentam as mesmas caracteristicas quanta ao objeto de gasto. 

§ 3o 0 elemento de despesa tern por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos 
e vantagens f~x:as, juros, dianas, material de consumo, serviyos de terceiros prestados sob qualquer 
forma, subvencoes sociais, obras e instalacoes, equipamentos e material permanente, auxllios, 
amortizayao e outros de que a administrayao publica se serve para a consecucao de seus fins. 

§ 4o As classificacoes da despesa por categoria economica, por grupo de natureza, por modalidade 
de aplicayao e por elemento de despesa, e respectivos conceitos e/ou especificay()es, constam do 
Anexo II desta Portaria. 

§ So E facultado o desdobramento suplementar dos elementos de despesa para atendimento das 
necessidades de escriturayao contabil e controle da execuyao oryamentana. 

Art. 4o As solicitacoes de alteracoes dos Anexos I e II desta Portaria deverao ser encaminhadas a 
STN/MF, que, em conjunto com a SOF/MP, tera o prazo maximo de trinta dias para deliberar sabre o 
assunto. 

Art. So Em decorrencia do disposto no art. 3o a estrutura da natureza da despesa a ser observada na 
execucao oryamentaria de todas as esferas de Govemo sera "c.g.mm.ee.dd", onde: 

a. "c" representa a categoria economica; 
b. "g" o grupo de natureza da despesa; 
c. "mm" a modalidade de aplicayao; 
d. "ee" o elemento de despesa; e 
e. "dd" o desdobramento, facultative, do elemento de despesa. 

Paragrafo unico. A discriminayao das naturezas de despesa, de que trata o Anexo Ill desta Portaria, e 
apenas exemplificativa, podendo ser ampliada para atender as necessidades de execucao, 
observados a estrutura e os conceitos constantes do Anexo II desta Portaria. 

Art. So Na lei oryamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, far-se-a, no mfnimo, 
por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicayao. 

Art. 7o A alocayao dos creditos oryamentarios na lei oryamentaria anual devera ser feita diretamente 
a unidade oryamentaria responsavel pela execuyao das ay()es correspondentes, ficando vedada a 
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consignagao de recursos a titulo de transferencia para unidades integrantes dos oryamentos fiscal e 
da seguridade social. 

Art. So A dotagao global denominada "Reserva de Contingencia", permitida para a Uniao no art. 91 do 
Decreta-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Govemo, a ser 
utilizada como fonte de recursos para abertura de creditos adicionais e para o atendimento ao 
disposto no art. So, inciso Ill, da Lei Complementar no 101, de 2000, sob coordenac;ao do 6rgao 
responsavel pela sua destinagao, sera identificada nos oryamentos de todas as esferas de Govemo 
pelo c6digo "99.999.9999.xxxx:.xxxx'', no que se refere as classificacaes por fungao e subfungao e 
estrutura programatica, onde o "x" representa a codificac;ao da agao e o respectivo detalhamento. 

Paragrafo unico. A classificagao da Reserva referida no caput, quanto a natureza da despesa, sera 
identificada como c6digo "9.9.99.99.99". 

Art. 9o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao, aplicando-se seus efeitos a partir do 
exercicio financeiro de 2002, inclusive no que se refere a elaboragao da respectiva lei orcamentaria. 

Art. 10. Revogam-se, a partir de 1 o de janeiro de 2002, a Porta ria no 35, de 1 o de agosto 
de 1989, do Secretano de Oryamento e Finanyas, da Secretaria de Planejamento da Presidencia da 
Republica, a Porta ria no 576, de 10 de outubro de 1990, da Ministra da Economia, Fazenda e 
Planejamento, e respectivas alterac;oes posteriores. 

FABIO DE OLIVEIRA BARBOSA 
Secretano do Tesouro Nacional 

PAULO RUBENS FONTENELE ALBUQUERQUE 
Secretario de Oryamento Federal 

ANEXO I 

NATUREZA DA RECEITA 

CODIGO ESPECIFICACAO 

1000.00.00 Receitas Correntes 
1100.00.00 Receita Tributaria 
1110.00.00 Impastos 
1111.00.00 Impastos sobre o Comercio Exterior 
1111.01.00 Impasto sobre a lmportac;ao 
1111.02.00 Impasto sobre a Exportac;ao 
1112.00.00 Impastos sobre o PatrimOnio e a Renda 
1112.01.00 Impasto sobre a Propriedade Territorial Rural 
1112.02.00 Impasto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
1112.04.00 Impasto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
1112.04.10 Pessoas Fisicas 
1112.04.20 Pessoas Juridicas 
1112.04.30 Retido nas Fontes 
1112.05.00 Impasto sobre a Propriedade de Vefcuios Automotores 
1112.07.00 Impasto sobre Transmissao "Causa Mortis" e Doac;ao de Bens e Direitos 
1112.08.00 Impasto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens lm6veis e de Direitos Reais sobre 
lm6veis 
1113.00.00 Impastos sobre a Produgao e a Circulagao 
1113.01.00 Impasto sobre Produtos lndustrializados 
1113.02.00 Impasto sobre Operacaes Relativas a Circulagao de Mercadorias e sobre Presta¢es de 
Servic;os de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicacao 
1113.03.00 Impasto sobre Operac;oes de Crooito, Cambia e Seguro, ou Relativas a Titulos ou Valores 
Mobiliarios 
1113.05.00 Impasto sobre Services de Qualquer Natureza 



1115.00.00 Impastos Extraordinarios 
1120.00.00 Taxas 
1121.00.00 Taxas pelo Exercfcio do Poder de Polfcia 
1122.00.00 Taxas pela Prestacao de Servic;os 
1130.00.00 Contribuic;ao de Melhoria 
1200.00.00 Receita de Contribuic;oes 
1210.00.00 Contribuiyaes Sociais 
1220.00.00 Contribuiyaes Economicas 
1300.00.00 Receita Patrimonial 
1310.00.00 Receitas lmobiliarias 
1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 
1330.00.00 Receita de Concessoes e Permissoes 
1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 
1400.00.00 Receita Agropecuaria 
1410.00.00 Receita da Produc;ao Vegetal 
1420.00.00 Receita da Producao Animal e Derivados 
1490.00.00 Outras Receitas Agropecuarias 
1500.00.00 Receita Industrial 
1510.00.00 Receita da Industria Extrativa Mineral 
1520.00.00 Receita da Industria de Transformacao 
1530.00.00 Receita da Industria de Construcao 
1600.00.00 Receita de Servic;os 
1700.00.00 Transferencias Correntes 
1720.00.00 Transferencias lntergovemamentais 
1721.00.00 Transferencias da Uniao 
1721.01.00 Participacao na Receita da Uniao 
1721.01.01 Cota-Parte do Fundo de Participac;ao dos Estados e do Distrito Federal 
1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participayao dos Municfpios 
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1721.01.04 Transferencia do Impasto sabre a Renda Retido nas Fontes (art.157, I e 158, I, da 
Constituicao) 
1721.01.05 Cota-Parte do Impasto sabre a Propriedade Territorial Rural 
1721.01.12 Cota-Parte do Impasto sabre Produtos lndustrializados - Estados Exportadores de 
Produtos lndustrializados 
1721.01.20 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e de 
Valorizac;ao do Magisterio - FUNDEF 
1721.01.30 Cota-Parte da Contribuicao do Salano-Educacao 
1721.01.32 Cota-Parte do Impasto sabre Operayaes de Credito, Cambia e Segura, ou Relativas a 
Titulos ou Valores Mobiliarios - Comercializacao do Ouro 
1721.09.00 Outras Transferencias da Uniao 
1721.09.01 Transferencia Financeira- L.C. no 87/96 
1721.09.1 o Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e de 
Valorizacao do Magisterio - FUNDEF 
1721.09.99 Demais Transferencias da Uniao 
1722.00.00 Transferencias dos Estados 
1722.01.00 Participacao na Receita dos Estados 
1722.01.20 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao do Ensino Fundamental e de 
Valorizac;ao do Magisterio - FUNDEF 
1722.09.00 Outras Transferencias dos Estados 
1723.00.00 Transferencias dos Municipios 
1730.00.00 Transferencias de lnstituiyaes Privadas 
1740.00.00 Transferencias do Exterior 
1750.00.00 Transferencias de Pessoas 
1760.00.00 Transferencias de Convenios 
1900.00.00 Outras Receitas Correntes 
1910.00.00 Multas e Juras de Mora 
1920.00.00 lndenizac;oes e Restituic;oes 
1921.00.00 lndenizac;oes 
1921.09.00 Outras lndenizayaes 
1922.00.00 Restituic;oes 
1930.00.00 Receita da Divida Ativa 



1931.00.00 Receita da Dfvida Ativa Tributaria 
1932.00.00 Receita da Dfvida Ativa Nao-Tributaria 
1990.00.00 Receitas Diversas 
2000.00.00 Receitas de Capital 
2100.00.00 Opera gOes de Credito 
2110.00.00 Operac;Oes de Credito lnternas 
2120.00.00 Operay()es de Credito Externas 
2200.00.00 Alienayao de Bens 

ANEXO II 

NATUREZA DA DESPESA 

2210.00.00 Alienayao de Bens M6veis 
2220.00.00 Alienac;ao de Bens lm6veis 
2300.00.00 Amortizayao de Emprestimos 
2300.70.00 Outras Amortizac;Oes de Emprestimos 
2300.80.00 Amortizayao de Financiamentos 
2400.00.00 Transferencias de Capital 
2420.00.00 Transferencias lntergovernamentais 
2421.00.00 Transferencias da Uniao 
2421.01.00 Participayao na Receita da Uniao 
2421.09.00 Outras Transferencias da Uniao 
2421.09.01 Transferencia Financeira- LC. no 87/96 
2421.09.99 Demais Transferencias da Uniao 
2422.00.00 Transferencias dos Estados 
2422.01.00 Participac;ao na Receita dos Estados 
2422.09.00 Outras Transferencias dos Estados 
2423.00.00 Transferencias dos Municipios 
2430.00.00 Transferencias de lnstituiy()es Privadas 
2440.00.00 Transferencias do Exterior 
2450.00.00 Transferencias de Pessoas 
2470.00.00 Transferencias de Convenios 
2500.00.00 Outras Receitas de Capital 
2520.00.00 lntegralizayao do Capital Social 
2590.00.00 Outras Receitas 

I - DA ESTRUTURA 

A- CATEGORIAS ECONOMICAS 

3 - Despesas Correntes 
4 - Despesas de Capital 

B - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA 

1 - Pessoal e Encargos Sociais 
2 - Juros e Encargos da Divida 
3 - Outras Despesas Correntes 
4- lnvestimentos 
5 - lnversOes Financeiras 
6- Amortizayao da Dfvida 
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C - MODALIDADES DE APLICA<;AO 

20 - Transferencias a Uniao 
30 - Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 
40 - Transferencias a Municfpios 
50 - Transferencias a lnstituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 
60 - Transferencias a lnstituicaes Privadas com Fins Lucrativos 
70- Transferencias a lnstituicaes Multigovemamentais Nacionais 
80 - Transferencias ao Exterior 
90- Aplicacoes Diretas 
99 - A Definir 

D - ELEMENTOS DE DESPESA 

01 - Aposentadorias e Reformas 
03- Pensoes 
04 - Contratacao por Tempo Determinado 
05 - Outros Beneficios Previdencianos 
06 - Beneffcio Mensal ao Deficiente e ao ldoso 
07 - Contribuicao a Entidades Fechadas de Previdencia 
08 - Outros Beneficios Assistenciais 
09 - Salario-Familia 
1 0 - Outros Beneficios de Natureza Social 
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 
13 - Obrigacoes Patronais 
14 - Diarias - Civil 
15 - Diarias - Militar 
16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 
17 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar 
18 - Auxflio 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, Desagios e Descontos da Divida Mobiliaria 
24 - Outros Encargos sobre a Divida Mobiliaria 
25 - Encargos sobre Operac;oes de Credito por Antecipagao da Receita 
26 - Obrigacoes decorrentes de Politica Monetaria 
27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares 
28 - Remuneracao de Cotas de Fundos Autarquicos 
30 - Material de Consumo 
32 - Material de Distribuicao Gratuita 
33 - Passagens e Despesas com Locomocao 
34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao 
35 - Servicos de Consultoria 
36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 
37 - Locacao de Mao-de-Obra 
38 - Arrendamento Mercantil 
39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 
41 - Contribuicaes 
42 - Auxflios 
43 - Subvengoes Sociais 
45- Equalizacao de Precos e Taxas 
46 - Auxflio-Aiimentacao 
47- Obrigacaes Tributarias e Contributivas 
48 - Outros Auxllios Financeiros a Pessoas Ffsicas 
49 - Auxflio-Transporte 
51 - Obras e lnstalagoes 
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52 - Equipamentos e Material Permanente 
61 - Aquisiyao de lm6veis 
62 - Aquisiyao de Produtos para Revenda 
63 - Aquisiyao de Titulos de Credito 
64 - Aquisic;ao de Tftulos Representativos de Capital ja lntegralizado 
65 - Constituiyao ou Aumento de Capital de Empresas 
66 - Concessao de Emprestimos e Financiamentos 
67 - Depositos Compuls6rios 
71 - Principal da Dfvida Contratual Resgatado 
72 - Principal da Dfvida Mobiliana Resgatado 
73 - Correyao Monetaria ou Cambial da Dfvida Contratual Resgatada 
7 4 - Correyao Monetana ou Cambial da Dfvida Mobiliana Resgatada 
75 - Correyao Monetana da Divida de Operac;Oes de Credito por Antecipayao da Receita 
76 - Principal Corrigido da Dfvida Mobiliana Refinanciado 
77 - Principal Corrigido da Dfvida Contratual Refinanciado 
81 - Distribuiyao de Receitas 
91 - Sentenyas Judiciais 
92 - Despesas de Exercfcios Anteriores 
93 - lndenizac;oes e Restituic;Oes 
94- lndenizac;Oes e Restituic;Oes Trabalhistas 
95 - lndenizac;ao pela Execuyao de Trabalhos de Campo 
96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 
99 - A Classificar 

II - DOS CONCEITOS E ESPECIFICACOES 

A- CATEGORIAS ECONCMICAS 

3 - Despesas Correntes 

llO 

Classificam-se nesta categoria todas as despesas que nao contribuem, diretamente, para a formayao 
ou aquisic;ao de urn bern de capital. 

4 - Despesas de Capital 

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formac;ao ou 
aquisiyao de urn bern de capital. 

B- GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA 

1 - Pessoal e Encargos Sociais 

Despesas de natureza salarial decorrentes do efetivo exercfcio de cargo, emprego ou funyao de 
confianya no setor publico, do pagamento dos proventos de aposentadorias, reformas e pensoes, das 
obrigat;oes trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de salarios, 
contribuit;ao a entidades fechadas de previdencia, bern como soldo, gratificac;oes e adicionais, 
previstos na estrutura remunerat6ria dos militares, e ainda, despesas com o ressarcimento de 
pessoal requisitado, despesascom a contratayao temporana para atender a necessidade de 
excepcional interesse publico, quando se referir a substituic;ao de servidores, e despesas com a 
substituic;ao de mao-de-obra constantes dos contratos de terceirizac;ao quando se tratar de categorias 
funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos do quadro de pessoal, exceto nos casas de 
cargo ou categoria em extinyao, em atendimento ao disposto no art. 18, § 1 o , da Lei Complementar 
no 1 01, de 2000. 



111 

2 - Juras e Encargos da Dlvida 

Despesas com o pagamento de juros, comissoes e outros encargos de operac;Oes de credito intemas 
e extemas contratadas, bern como da divida publica mobiliaria. 

3 - Outras Despesas Correntes 

Despesas com aquisiyao de material de consumo, pagamento de diarias, contribuic;Oes, subvenc;Oes, 
auxilio-alimentayao, auxilio-transporte, despesas com a contratayao temporaria para atender a 
necessidade de excepcional interesse publico, quando nao e referir a substituiyao de servidores de 
categorias funcionais abrangidas pelo respective plano de cargos do quadro de pessoal, alem de 
outras despesas da categoria econOmica "Despesas Correntes" nao classificaveis nos demais grupos 
de natureza de despesa. 

4 - I nvestimentos 

Despesas com o planejamento e a execuyao de obras, inclusive com a aquisiyao de im6veis 
considerados necessaries a realizayao destas ultimas, e com a aquisiyao de instalac;Oes, 
equipamentos e material permanente. 

5 - lnversoes Financeiras 

Despesas com a aquisiyao de im6veis ou bens de capital ja em utilizayao; aquisigao de titulos 
representatives do capital de empresas ou entidades de qualquer especie, ja constituidas, quando a 
operagao nao importe aumento do capital; e com a constituiyao ou aumento do capital de empresas. 

6 - Amortizagao da Dlvida 

Despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualizayao monetaria ou cambial 
da divida publica intema e extema, contratual ou mobiliaria. 

C - MODALIDADES DE APLICACAO 

20 - Transferencias a Uniao 

Despesas realizadas pelos Estados, Municipios ou pelo Distrito Federal, mediante transferencia de 
recursos financeiros a Uniao, inclusive para suas entidades da administragao indireta. 

30 - Transterencias a Estados e ao Distrito Federal 

Despesas realizadas mediante transferencia de recursos financeiros da Uniao ou dos Municfpios aos 
Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administragao indireta. 

40 - Transterencias a Municipios 

Despesas realizadas mediante transferencia de recursos financeiros da Uniao ou dos Estados aos 
Municfpios, inclusive para suas entidades da administragao indireta. 

50 - Transterencias a lnstituic;Oes Privadas sem Fins Lucrativos 

Despesas realizadas mediante transferencia de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos 
que nao tenham vinculo com a administrayao publica. 
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60 - Transferencias a lnstituic;oes Privadas com Fins Lucrativos 

Despesas realizadas mediante transferencia de recursos financeiros a entidades com fins lucrativos 
que nao tenham vinculo com a administrac;Ao publica. 

70 - Transferencias a lnstituic;oes Multigovernamentais Nacionais 

Despesas realizadas mediante transferencia de recursos financeiros a entidades nacionais, criadas e 
mantidas por dois ou mais entes da Federac;Ao. 

80 - Transferencias ao Exterior 

Despesas realizadas mediante transferencia de recursos financeiros a 6rgaos e entidades 
govemamentais pertencentes a outros paises, a organismos internacionais e a fundos instituidos por 
diversos paises, inclusive aqueles que tenham sede ou recebam os recursos no Brasil. 

90 - Aplicac;oes Diretas 

Aplicac;ao direta, pela unidade orc;amentaria, dos creditos a ela alocados ou oriundos de 
descentralizac;Ao de outras entidades integrantes ou nao dos Orc;amentos Fiscal ou da Seguridade 
Social, no ambito da mesma esfera de governo. 

99 - A Definir 

Modalidade de utilizac;Ao exclusiva do Poder Legislativo, ficando vedada a execuc;Ao orc;amentaria 
enquanto nao houver sua definic;Ao. 

D - ELEMENTOS DE DESPESA 

01 - Aposentadorias e Reformas 

Despesas com pagamentos de inativos civis, militares reformados e segurados do plano de 
beneffcios da previdencia social. 

03- Pensoes 

Despesas com pensionistas civis e militares; pensionistas do plano de beneflcios da previdencia 
social; pensoes concedidas por lei especifica ou por sentenc;as judiciais. 

04- Contratac;Ao porTempo Determinado 

Despesas com a contratac;Ao de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade 
temporaria de excepcional interesse publico, de acordo com a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 
1993, e alterac;oes posteriores, inclusive obrigac;oes patronais e outras despesas variaveis, quando 
for o caso. Se a contratac;Ao se referir a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de 
cargos do quadro de pessoal a despesa sera classificada no grupo de despesa "1 - Pessoal e 
En cargos Sociais". 

05 - Outros Beneficios Previdenciarios 

Despesas com outros beneffcios do sistema previdenciario exclusive aposentadoria, reformas e 
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pensoes. 

06 - Beneffcio Mensal ao Deficiente e ao ldoso 

Despesas decorrentes do cumprimento do art. 203, item V, da Constitui<;ao Federal, que dispoe: "Art. 
203 - A assistencia social sera prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuigao 
a seguridade social, e tern por objetivos: 
I - ...... . 
II - ...... . 
Ill - ...... . 
IV- ...... . 
V- a garantia de urn salario minimo de beneficia mensal a pessoa portadora de deficiencia e ao idoso 
que comprovem nao possuir meios de prover a propria manuten<;ao ou de te-la provida por sua 
familia, conforme dispuser a lei". 

07 - Contribuiyao a Entidades Fechadas de Previdencia 

Despesas com os encargos da entidade patrocinadora no regime de previdencia fechada, para 
complementagao de aposentadoria. 

08 - Outros Beneficios Assistenciais 

Despesas com: Auxilio-Funeral devido a familia do servidor falecido na atividade, ou aposentado, ou 
a terceiro que custear, comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor; Auxilio
Reclusao devido a familia do servidor afastado por motivo de prisao; Auxflio-Natalidade devido a 
servidora, c6njuge ou companheiro servidor publico por motivo de nascimento de filho; Auxilio
Creche. 

09- Salano-Familia 

Beneffcio pecuniario devido aos dependentes economicos do servidor estatutario. Nao inclui os 
servidores regidos pela Consolidagao das Leis do Trabalho- CLT, os quais sao 
pagos a conta do plano de beneffcios da previdencia social. 

1 0 - Outros Beneficios de Natureza Social 

Despesas com abono PIS/PASEP e Seguro-Desemprego, em cumprimento aos §§ 3o e 4o do art. 
239 da Constituigao Federal. 

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 

Despesas com: Vencimento; Salano Pessoal Permanente; Vencimento ou Salario de Cargos de 
Confianya; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Gratificayao Adicional Pessoal 
Disponivel; Representayao Mensa!; Gratificagao de lnterioriza<;ao; Gratificagao de Dedicagao 
Exclusiva; Gratificayao de Regencia de Classe; Retribuiyao Basica (Vencimentos ou Salario no 
Exterior); Diferenyas lndividuais Permanentes; Adicional de lnsalubridade; Gratificayao pela Chefia ou 
Coordenayao de Curso de Area ou Equivalente; Gratiftcayao por Produyao Suplementar; Gratiftcayao 
por Trabalho de Raios X ou Substancias Radioativas; Adicionais de Periculosidade; Ferias 
Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Previo (cumprido); Ferias Vencidas e Proporcionais; 
Ferias lndenizadas (Ferias em dobro e abono pecuniario); Parcela lncorporada (ex-quintos e ex
decimos); Gratiftcagao pela Chefia de Departamento, Divisao ou Equivalente; Adiantamento do 13o 
Salario; 13o Salario Proporcional; lncentivo Funcional - Sanitarista; Gratificayao de Direyao Geral ou 
Diregao (Magisterio de lo e 2o Graus); Gratiftcagao de Fungao-Magisterio Superior; Gratiftcagao de 
Atendimento e Habilitayao Previdencianos; Gratiftcayao Especial de Localidade; Aviso Previo 
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lndenizado; Gratificac;ao de Desempenho das Atividades Rodoviarias; Gratificac;iio da Atividade de 
Fiscalizac;iio do Trabalho; Gratificac;ao deEngenheiro Agronomo; Vantagens Pecuniarias de Ministro 
de Estado; Gratificac;ao deNatal; Gratificac;iio de Estfmulo a Fiscalizac;iio e Arrecadac;ao aos Fiscais 
deContribuic;oes da Previdencia e de Tributos Federais; Gratificac;iio por Encargo de Cursoou de 
Concurso; Gratificac;iio de Produtividade do Ensino; Licenc;a-Premio porassiduidade; Adicional 
Notumo; Adicional de Ferias 1/3 (art. 7o, item XVII, da Constituic;iio); lndenizac;iio de Habilitac;ao 
Policial; Gratificac;iio de Habilitac;ao Profissional; Abono Provis6rio; Gratificac;iio de Atividade; pr6-
labore de Procuradores; Gratificac;iio de Representac;ao de Gabinete; e outras correlatas. 

12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 

Despesas com: Soldo; Gratificac;ao de Tempo de Servic;o; Gratificac;iio de Habilitac;Bo Militar; 
Gratificac;iio de Compensac;ao Organica (Raios X, imersao, mergulho, salto em para-quedas e 
controle de trafego aereo); Gratificac;ao de Atividade Militar; Gratificac;ao de Condic;ao Especial de 
Trabalho; Adicional de Ferias; Adicional Natalino; e demais adicionais e indenizac;Oes regulares e 
eventuais, exceto diarias, previstos na estrutura 
remunerat6ria dos militares. 

13 - Obrigac;oes Patronais 

Despesas com encargos que a administrac;ao tern pela sua condic;iio de empregadora, e resultantes 
de pagamento de pessoal, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Servic;o e contribuic;Oes para 
lnstitutos de Previdencia. 

14 - Diarias - Civil 

Cobertura de despesas de alimentac;ao, pousada e locomoc;ao urbana, com o servidor publico 
estatutario ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de servic;o, em carater eventual ou 
transit6rio, entendido como sede o Municipio onde a repartic;iio estiver instalada e onde o servidor 
tiver exercfcio em carater perrnanente. 

15 - Diarias - Militar 

Despesas decorrentes do deslocamento do militar da sede de sua unidade por motivo de servic;o, 
destinadas a indenizac;iio das despesas de alimentac;ao e pousada. 

16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 

Despesas relacionadas as atividades do cargo/emprego ou func;iio do servidor, e cujo pagamento s6 
se efetua em circunstancias especfficas, tais como: hora-extra; substituic;Oes; e outras despesas da 
especie, decorrentes do pagamento de pessoal dos 6rgaos e entidades da administrac;iio direta e 
indireta. 

17 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar 

Despesas eventuais, exceto diarias, devidas em virtude do exercfcio da atividade militar. 

18 - Auxflio Financeiro a Estudantes 

Despesa com ajuda financeira concedida pelo Estado a estudantes comprovadamente carentes, e 
concessao de auxflio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza cientifica, 
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realizadas por pessoas fisicas na condiyao de estudante, observado disposto no art. 26 da Lei 
Complementar no 101, de 2000. 

19 - Auxllio-Fardamento 

Despesas com o auxilio-fardamento, pago diretamente ao servidor ou militar. 

20 - Auxilio Financeiro a Pesquisadores 

Apoio financeiro concedido a pesquisadores, individual ou coletivamente, exceto na condic;:ao de 
estudante, no desenvolvimento de pesquisas cientificas e tecnol6gicas, as suas mais diversas 
modalidades, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101, de 2000. 

21 - Juros sobre a Divida por Contrato 

Despesas com juros referentes a operay()es de credito efetivamente contratadas. 

22 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 

Despesas com outros encargos da dfvida publica contratada, tais como: taxas, comissoes bancarias, 
premios, impasto de renda e outros encargos. 

23 - Juros, Desagios e Descontos da Divida Mobiliaria 
Despesas com a remunerayao real devida pela aplicayao de capital de terceiros em titulos publicos. 

24 - Outros Encargos sobre a Dfvida Mobiliaria 

Despesas com outros encargos da dfvida mobiliaria, tais como: comissao, corretagem, seguro, etc. 

25 - Encargos sobre Operay()es de Credito por Antecipayao da Receita 

Despesas com o pagamento de encargos da divida publica, inclusive os juros decorrentes de 
operac;:oes de credito por antecipayao da receita, conforrne art. 165, § 8o, da Constituic;:ao. 

26 - Obrigay()es decorrentes de Politica Monetaria 

Despesas com a cobertura do resultado negativo do Banco Central do Brasil, como autoridade 
monetaria, apurado em balanc;:o, nos terrnos da legislac;:ao vigente. 

27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares 

Despesas que a administrayao e compelida a realizar em decorrencia da honra de avais, garantias, 
seguros, fianyas e similares concedidos. 

28 - Remunerayao de Cotas de Fundos Autarquicos 

Encargos decorrentes da remunerac;:ao de cotas de fundos autarquicos, a semelhanc;:a de dividendos, 
em razao dos resultados positivos desses fundos. 
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30 - Material de Consumo 

Despesas com alcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; 
combustive! e lubrificantes de aviac;iio; gas engarrafado; outros combustiveis e lubrificantes; material 
biol6gico, farmacol6gico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; 
material de coudelaria ou de uso zootecnico; sementes e mudas de plantas; generos de alimentayao; 
material de construc;iio para reparos em im6veis; material de manobra e patrulhamento; material de 
protec;ao, seguranc;a, socorro e sobrevivencia; material de expediente; material de cama e mesa, 
copa e cozinha, e produtos de higienizac;ao; material grafico e de processamento de dados; aquisicao 
de disquete; material para esportes e diversoes; material para fotografia e filmagem; material para 
instalacao eletrica e eletronica; material para manutenc;iio, reposic;iio e aplicac;iio; material 
odontol6gico, hospitalar e ambulatorial; material quimico; material para telecomunicac;oes; vestuario, 
fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de 
protec;ao ao voo; suprimento de aviac;ao; sobressalentes de maquinas e motores de navios e 
esquadra;explosivos e munic;Oes e outros materiais de uso nao-duradouro. 

32 - Material de Distribuiyao Gratuita 

Despesas com aquisic;iio de materiais para distribuic;ao gratuita, tais como: premios e condecorac;oes; 
medalhas, trofeus; livros didaticos; medicamentos e outros materiais que possam ser distribuidos 
gratuitamente. 

33 - Passagens e Despesas com Locomoc;iio 

Despesas com aquisic;ao de passagens (aereas, terrestres, fluviais ou marltimas), taxas de 
embarque, seguros, fretamento, locac;ao ou uso de veiculos para transporte de pessoas e suas 
respectivas bagagens e mudanc;as em objeto de serviyo. 

34- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizac;ao 

Despesas relativas a mao-de-obra, constantes dos contratos de terceirizac;iio, que sejam inerentes a 
categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos do quadro de pessoal, classificaveis 
no grupo de despesa "1 - Pessoal e Encargos Sociais", em obediencia ao disposto no art. 18, § 1o, 
da Lei Complementar no 101, de 2000. Quando a mao-de-obra envolver categorias funcionais em 
extinc;iio a despesa sera classificada nos mesmos elementos das demais despesas do contrato e no 
grupo de despesa "3 - Outras Despesas Correntes". 

35 - Servic;os de Consultoria 

Despesas decorrentes de contratos com pessoas fisicas ou juridicas, prestadoras de serviyos nas 
areas de consultorias tecnicas ou auditorias financeiras ou juridicas, ou assemelhadas. 

36- Outros Servic;os de Terceiros- Pessoa Fisica 

Despesas decorrentes de serviyos prestados por pessoa fisica pagos diretamente a esta e nao 
enquadrados nos elementos de despesa especificos, tais como: remunerac;iio de servic;os de 
natureza eventual, prestado por pessoa ffsica sem vinculo empregatfcio; estagiarios, monitores 
diretamente contratados; dianas a colaboradores eventuais; locac;iio de im6veis; salario de intemos 
nas penitenciarias; e outras despesas pagas diretamente a pessoa ffsica. 

37 - Locac;ao de Mao-de-Obra 

Despesas com prestac;ao de servicos por pessoas jurfdicas para 6rgaos publicos, tais como limpeza e 
higiene, vigil8ncia ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativa fisico do 
pessoal a ser utilizado. 
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38 - Arrendamento Mercantil 

Despesas com a locayao de equipamentos e bens m6veis, com opyao de compra ao final do 
contrato. 

39- Outros Servivos de Terceiros- Pessoa Jurldica 

Despesas com prestayao de servivos por pessoas juri'dicas para 6rgaos publicos, tais como: 
assinaturas de jomais e peri6dicos; tarifas de energia eh~trica, gas, agua e esgoto; servivos de 
comunicavao (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; pedagio; locavao de im6veis unclusive 
despesas de condominia e tributos a conta do locatario, quando previstos no contrato de locayao); 
locayao de equipamentos e materiais permanentes; conservayao e adaptayao de bens im6veis; 
seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigayao patronal); serviyos de asseio e higiene; 
servivos de divulgayao, impressao, encademavao e emolduramento; servivos funerarios; despesas 
com congressos, simp6sios, conferencias ou exposiyees; despesas miudas de pronto pagamento; 
vale-transporte; vale-refeiyao; auxllio-creche (exclusive a indenizavao a servidor); software; 
habilitayao de telefonia fJXa e m6vel celular; e outros congeneres. 

41 - Contribuivoes 

Despesas as quais nao corresponda contraprestayao direta em bens e serviyos e nao seja 
reembolsavel pelo recebedor, bern como as destinadas a atender a despesas de manutenyao de 
outras entidades de direito publico ou privado, observado, respectivamente, o disposto nos arts. 25 e 
26 da Lei Complementar no 101, de 2000. 

42- Auxllios 

Despesas destinadas a atender a despesas de investimentos ou inversoes financeiras de outras 
esferas de governo ou de entidades privadas sem fins lucrativos, observado, respectivamente, o 
disposto nos arts. 25 e 26 da Lei Complementar no 101, de 2000. 

43 - Subvenvoes Sociais 

Cobertura de despesas de instituivoes privadas de carater assistencial ou cultural, sem finalidade 
lucrativa, de acordo com os arts. 16, paragrafo unico, e 17 da Lei no 4.320, de 1964, observado o 
disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101, de 2000. 

45 - Equalizavao de Preyos e Taxas 

Despesas para cobrir a diferenva entre os prevos de mercado e o custo de remissao de generos 
alimentrcios ou outros bens, bern como a cobertura do diferencial entre nlveis de encargos praticados 
em determinados financiamentos governamentais e os limites maximos admissiveis para efeito de 
equalizayao. 

46 - Auxllio-Aiimentayao 

Despesas com auxllio-alimentayao pago em pecunia diretamente aos servidores publicos federais 
civis ativos ou empregados da Administrayao Publica direta e indireta, inclusive de carater 
indenizat6rio. 

4 7 - Obrigayees Tributartas e Contributivas 

Despesas decorrentes do pagamento de tributos e contribuivoes sociais e econOmicas (Impasto de 
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Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Publica, COFINS, PIS/PASEP, CPMF, etc.), exceto as 
incidentes sabre a folha de salarios, classificadas como obrigayaes patronais, bern como os encargos 
resultantes do pagamento com atraso das obrigayoes de que trata este elemento de despesa. 

48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Ffsicas 

Despesas com a concessao de auxllio financeiro diretamente a pessoas ffsicas, sob as 
mais diversas modalidades, tais como ajuda ou apoio financeiro e subsfdio ou complementac;Bo na 
aquisiyao de bens, nao classificados explicita ou implicitamente em outros elementos de despesa, 
observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 1 01, de 2000. 

49 - Auxflio-Transporte 

Despesa com Auxflio-Transporte pago em pecunia, de natureza jurfdica indenizat6ria, destinado ao 
custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou 
interestadual pelos servidores e empregados, nos deslocamentos de suas residencias para os locais 
de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casas de acumulac;Bo licita de cargos ou 
empregos. 

51 - Obras e lnstalayoes 

Despesas com estudos e projetos; infcio, prosseguimento e conclusao de obras; pagamento de 
pessoal temporario nao pertencente ao quadro da entidade e necessaria a realizac;Bo das mesmas; 
pagamento de obras contratadas; instalayaes que sejam incorporaveis ou inerentes ao im6vel, tais 
como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. 

52 - Equipamentos e Material Permanente 

Despesas com aquisic;Bo de aeronaves; aparelhos de medic;Bo; aparelhos e equipamentos de 
comunicac;Bo; aparelhos, equipamentos e utensilios medico, odontol6gico, laboratorial e hospitalar; 
aparelhos e equipamentos para esporte e diversoes; aparelhos e utensflios domesticos; armamentos; 
bandeiras, f!Bmulas e insignias; coleyoes e materiais bibliograficos; embarcayoes, equipamentos de 
manobra e patrulhamento; equipamentos de protec;Bo, seguranga, socorro e sobrevivencia; 
instrumentos musicais e artfsticos; maquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; maquinas, 
aparelhos e equipamentos graficos e equipamentos diversos; maquinas, aparelhos e utensflios de 
escrit6rio; maquinas, ferramentas e utensflios de oficina; maquinas, tratores e equipamentos 
agrfcolas, rodoviarios e de movimentayao de carga; mobiliario em geral; obras de arte e pegas para 
museu; semoventes; vefculos diversos; veiculos ferrovianos;veiculos rodoviarios; outros materiais 
permanentes. 

61- Aquisic;Bo de lm6veis 

Despesas com a aquisic;Bo de im6veis considerados necessaries a realizayao de obras ou para sua 
pronta utilizac;Bo. 

62 - Aquisic;Bo de Produtos para Revenda 

Despesas com a aquisiyao de bens destinados a venda futura. 

63 - Aquisic;Bo de Titulos de Credito 

Despesas com a aquisiyao de tftulos de credito nao representatives de quotas de capital de 
empresas. 
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64 - Aquisigao de Tftulos Representativos de Capital ja lntegralizado 

Despesas com a aquisigao de ayoes ou quotas de qualquer tipo de sociedade, desde que tais tftulos 
nao representem constituigao ou aumento de capital. 

65 - Constituigao ou Aumento de Capital de Empresas 

Despesas com a constituigao ou aumento de capital de empresas industriais, agrfcolas, comerciais ou 
financeiras, mediante subscrigao de ay(}es representativas do seu capital social. 

66 - Concessao de Emprestimos e Financiamentos 

Concessao de qualquer emprestimo ou financiamento, inclusive bolsas de estudo reembolsaveis. 

67 - Depositos Compulsorios 

Depositos compulsorios exigidos por legislagao especffica, ou determinados por decisao judicial. 

71 - Principal da Dfvida Contratual Resgatado 

Despesas com a amortizagao efetiva do principal da dfvida publica contratual, intema e extema. 

72 - Principal da Dfvida Mobiliaria Resgatado 

Despesas com a amortizagao efetiva do valor nominal do titulo da dfvida publica mobiliaria, intema e 
externa. 

73 - Corregao Monetaria ou Cambial da Dfvida Contratual Resgatada 

Despesas decorrentes da atualizagao do valor do principal da dfvida contratual, intema e extema, 
efetivamente amortizado. 

7 4 - Corregao Monetana ou Cambial da Dfvida Mobilia ria Resgatada 

Despesas decorrentes da atualizagao do valor nominal do titulo da dfvida publica mobiliaria, 
efetivamente amortizado. 

75 - Correyao Monetana da Dfvida de Operayoes de Credito por Antecipayao de Receita 

Corregao Monetaria da Divida decorrente de operagao de credito por antecipagao de receita. 
76 - Principal Corrigido da Dfvida Mobiliaria Refinanciado 

Despesas com o refinanciamento do principal da dfvida publica mobiliana, interna e externa, inclusive 
corregao monetana ou cambial, com recursos provenientes da emissao de novos tftulos da dfvida 
publica mobiliaria. 

77 - Principal Corrigido da Dfvida Contratual Refinanciado 

Despesas com o refinanciamento do principal da divida publica contratual, interna e externa, inclusive 
corregao monetaria ou cambial, com recursos provenientes da emissao de tftulos da dfvida publica 
mobiliaria. 
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81 - Distribuic;ao de Receitas 

Despesas decorrentes da entrega a outras esferas de govemo de receitas tributarias, de 
contribuiyaes e de outras receitas vinculadas, de competencia do orgao transferidor, prevista na 
legislac;ao vigente. 

91 - Sentenyas Judiciais 

Despesas resultantes de: 
a) pagamento de precatorios, em cumprimento ao disposto no art. 100 e seus paragrafos da 
Constituic;ao, e no art. 78 do Ato das Disposiyaes Constitucionais Transitorias - ADCT; 
b) cumprimento de sentenyas judiciais, transitadas em julgado, de empresas publicas e sociedades 
de economia mista, integrantes dos Orc;amentos Fiscal e da Seguridade Social; 
c) cumprimento de sentenc;as judiciais, transitadas em julgado, de pequeno valor, na forma definida 
em lei, nos termos do § 3o do art. 1 00 da Constituiyao; e 
d) cumprimento de decisoes judiciais, proferidas em Mandados de Seguranya e Medidas Cautelares, 
referentes a vantagens pecunianas concedidas e ainda nao incorporadas em carater definitivo as 
remunerac;oes dos beneficiarios. 

92 - Despesas de Exercfcios Anteriores 

cumprimento do art. 37 da Lei no 4.320, de 1964, que dispoe: "Art. 37. As despesas de exercfcios 
encerrados, para as quais o oryamento respectivo consignava credito proprio, com saldo suficiente 
para atende-las, que nao se tenham processado na epoca propria, bern como os Restos a Pagar com 
prescriyao interrompida e os compromissos reconhecidos apos o encerramento do exercicio 
correspondente, poderao ser pagas a conta de dotayao especifica consignada no 
orc;amento,discriminada por elemento, obedecida, sempre que possfvel, a ordem cronologica". 

93- lndenizayaes e Restituiyaes 

Despesas com indenizac;oes, exclusive as trabalhistas, e restituic;oes, devidas por orgaos e entidades 
a qualquer titulo, inclusive indenizac;ao de transporte, indenizac;ao de moradia e ajuda de custo 
devidas aos militares e servidores e empregados civis e devoluyao de receitas quando nao for 
possfvel efetuar essa restituiyao mediante a compensayao com a receita correspondente. 

94 - lndenizac;oes e Restituic;oes Trabalhistas 

Despesas de natureza salarial resultantes do pagamento efetuado a servidores publicos civis e 
empregados de entidades integrantes da administrac;ao publica, em funyao da perda da condiyao de 
servidor ou empregado, inclusive pela participac;ao em programa de desligamento voluntario, bern 
como a restituiyao de valores descontados indevidamente, quando nao for possivel efetuar essa 
restituiyao mediante compensayao com a receita correspondente. 

95 - lndenizayao pela Execuyao de Trabalhos de Campo 

Despesas com indenizay()es devidas aos servidores que se afastarem de seu local de trabalho, sem 
direito a percepyao de dianas, para execuyao de trabalhos de campo, tais como os de campanha de 
combate e controle de endemias; marcayao, inspec;ao e manutenc;ao de marcos decisorios; 
topografia, pesquisa, saneamento basico, inspeyao fiscalizayao de fronteiras intemacionais. 

96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 

Ressarcimento das despesas realizadas pelo orgao ou entidade de origem quando o servidor 
pertencer a outras esferas de govemo ou a empresas estatais nao dependentes e optar pela 
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remunerayao do cargo efetivo, nos termos das normas vigentes. 

99 - A Classificar 

Elemento transit6rio que devera ser utilizado enquanto se aguarda a classificac;ao em elemento 
especifico, vedada a sua utilizayao na execuyao orc;amentaria. 

ANEXO Ill 

DISCRIMINA~AO DAS NATUREZAS DE DESPESA DESCRI~Ao 

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAlS 
3.1.30.00.00 Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 
3.1.30.41.00 Contribuic;oes 
3.1.80.00.00 Transferencias ao Exterior 
3.1.80.04.00 Contratayao porTempo Determinado 
3.1.80.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirizac;ao 
3.1.90.00.00 Aplicac;oes Diretas 
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 
3.1.90.03.00 Pensoes 
3.1.90.04.00 Contratayao por Tempo Determinado 
3.1.90.07.00 Contribuic;ao a Entidades Fechadas de Previdencia 
3.1.90.09.00 Salario-Familia 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.12.00 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Militar 
3.1.90.13.00 Obrigayaes Patronais 
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Civil 
3.1.90.17.00 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Militar 
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizayao 
3.1.90.67.00 Depositos Compuls6rios 
3.1.90.91.00 Sentenc;as Judiciais 
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 
3.1.90.94.00 lndenizacaes Restituicaes Trabalhistas 
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 
3.1.99.00.00 A Definir 
3.1.99.99.00 A Classificar 
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA 
3.2.90.00.00 Aplicac;oes Diretas 
3.2.90.21.00 Juras sabre a Divida par Contrato 
3.2.90.22.00 Outros Encargos sabre a Dlvida par Contrato 
3.2.90.23.00 Juras, Desagios e Descontos da Divida Mobiliaria 
3.2.90.24.00 Outros Encargos sabre a Dlvida Mobiliaria 
3.2.90.25.00 Encargos sabre Operac;oes de Credito par Antecipac;ao da Receita 
3.2.90.91.00 Sentenc;as Judiciais 
3.2.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 
3.2.90.93.00 lndenizacaes e Restituicaes 
3.2.99.00.00 A Definir 
3.2.99.99.00 A Classificar 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 
3.3.20.14.00 Diarias- Civil 
3.3.20.30.00 Material de Consumo 
3.3.20.35.00 Servic;os de Consultoria 
3.3.20.36.00 Outros Serviyos de Terceiros- Pessoa Fisica 
3.3.20.39.00 Outros Servic;os de Terceiros- Pessoa Juridica 
3.3.20.41.00 Contribuicaes 
3.3.30.00.00 Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 



3.3.30.14.00 Diarias- Civil 
3.3.30.30.00 Material de Consumo 
3.3.30.35.00 Servic;os de Consultoria 
3.3.30.36.00 Outros Serviyos de Terceiros- Pessoa Fisica 
3.3.30.39.00 Outros Servic;os de Terceiros- Pessoa Juridica 
3.3.30.41.00 Contribuiy()es 
3.3.30.43.00 Subveny()es Sociais 
3.3.30.81.00 Distribuiyao de Receitas 
3.3.30.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 
3.3.30.93.00 lndenizac;oes e Restituic;oes 
3.3.40.00.00 Transferencias a Municipios 
3.3.40.30.00 Material de Consumo 
3.3.40.35.00 Servic;os de Consultoria 
3.3.40.36.00 Outros Servic;os de Terceiros- Pessoa Fisica 
3.3.40.39.00 Outros Servic;os de Terceiros - Pessoa Jurfdica 
3.3.40.41.00 Contribuiy()es 
3.3.40.43.00 Subvenc;oes Sociais 
3.3.40.81.00 Distribuic;ao de Receitas 
3.3.40.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 
3.3.40.93.00 lndenizay()es e Restituiy()es 
3.3.50.00.00 Transferencias a lnstituiy()es Privadas sem Fins Lucrativos 
3.3.50.39.00 Outros Serviyos de Terceiros- Pessoa Jurfdica 
3.3.50.41.00 Contribuic;oes 
3.3.50.43.00 Subveny()es Sociais 
3.3.50.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 
3.3.60.00.00 Transferencias a lnstituic;oes Privadas com Fins Lucrativos 
3.3.60.41.00 Contribuic;oes 
3.3.70.00.00 Transferencias a lnstituic;oes Multigovemamentais Nacionais 
3.3. 70.41.00 Contribuic;oes 
3.3.80.00.00 Transferencias ao Exterior 
3.3.80.04.00 Contratac;ao por Tempo Determinado 
3.3.80.14.00 Diarias- Civil 
3.3. 80.30.00 Material de Consumo 
3.3. 80.33.00 Passagens e Despesas com Locomoyao 
3.3. 80.35.00 Servic;os de Consultoria 
3.3. 80.36.00 Outros Serviyos de Terceiros- Pessoa Ffsica 
3.3. 80.37.00 Locayao de Mao-de-Obra 
3.3. 80.39.00 Outros Serviyos de Terceiros- Pessoa Juridica 
3.3. 80.41.00 Contribuic;oes 
3.3. 80.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 
3.3.90.00.00 Aplicay()es Diretas 
3.3.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 
3.3.90.03.00 Pensoes 
3.3.90.04.00 Contratayao por Tempo Determinado 
3.3.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 
3.3.90.06.00 Beneficia Mensa! ao Deficiente e ao ldoso 
3.3.90.08.00 outros Beneficios Assistenciais 
3.3.90.09.00 Salario-Familia 
3.3.90.10.00 Outros Beneficios de Natureza Social 
3.3.90.14.00 Diarias- Civil 
3.3.90.15.00 Diarias- Militar 
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes 
3.3.90.19.00 Auxilio-Fardamento 
3.3.90.20.00 Auxilio Financeiro a Pesquisadores 
3.3.90.26.00 Obrigay()es decorrentes de Politica Monetaria 
3.3.90.27.00 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares 
3.3.90.28.00 Remunerayao de Cotas de Fundos Autarquicos 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 
3.3.90.32.00 Material de Distribuiyao Gratuita 
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoc;ao 
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3.3.90.35.00 Servic;os de Consultoria 
3.3.90.36.00 Outros Serviyos de Terceiros- Pessoa Fisica 
3.3.90.37.00 Loca98o de Mao-de-Obra 
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 
3.3.90.39.00 Outros Servic;os de Terceiros- Pessoa Jurldica 
3.3.90.45.00 Equaliza98o de Prec;os e Taxas 
3.3.90.46.00 Auxilio-Aiimenta98o 
3.3.90.47.00 Obrigac;oes Tributanas e Contributivas 
3.3.90.48.00 Outros Auxflios Financeiros a Pessoas Ffsicas 
3.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 
3.3.90.67.00 Depositos Compuls6rios 
3.3.90.91.00 Sentenyas Judiciais 
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 
3.3.90.93.00 lndenizac;oes e Restituic;oes 
3.3.90.95.00 lndeniza98o pela Execuc;ao de Trabalhos de Campo 
3.3.99.00.00 A Definir 
3.3.99.99.00 A Classificar 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.20.00.00 Transferencias a Uniao 
4.4.20.41.00 Contribuic;oes 
4.4.20.42.00 Auxflios 
4.4.20.51.00 Obras e lnstalac;oes 
4.4.20.52.00 Equipamentos e Material Permanente 
4.4.20.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 
4.4.20.93.00 lndenizac;oes e Restituic;oes 
4.4.30.00.00 Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 
4.4.30.41.00 Contribuic;oes 
4.4.30.42.00 Auxilios 
4.4.30.51.00 Obras e lnstalacaes 
4.4.30.52.00 Equipamentos e Material Permanente 
4.4.30.92.00 Despesas de Exercfcios Anteriores 
4.4.30.93.00 lndenizacaes e Restituicaes 
4.4.40.00.00 Transferencias a Municipios 
4.4.40.41.00 Contribuic;oes 
4.4.40.42.00 Auxilios 
4.4.40.51.00 Obras e lnstalac;oes 
4.4.40.52.00 Equipamentos e Material Permanente 
4.4.40.92.00 Despesas de Exercfcios Anteriores 
4.4.50.00.00 Transferencias a lnstituicaes Privadas sem Fins Lucrativos 
4.4.50.39.00 Outros Servic;os de Terceiros- Pessoa Jurfdica 
4.4.50.41.00 Contribuicaes 
4.4.50.42.00 Auxilios 
4.4.50.51.00 Obras e lnstalac;oes 
4.4.50.52.00 Equipamentos e Material Permanente 
4.4.60.00.00 Transferencias a lnstituicaes Privadas com Fins Lucrativos 
4.4.60.41.00 Contribuic;oes 
4.4.70.00.00 Transferencias a lnstituic;oes Multigovemamentais Nacionais 
4.4. 70.41.00 Contribuic;oes 
4.4. 70.42.00 Auxilios 
4.4.80.00.00 Transferencias ao Exterior 
4.4.80.41.00 Contribuicaes 
4.4.80.42.00 Auxilios 
4.4. 80.51.00 Obras e lnstalacaes 
4.4. 80.52.00 Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.00.00 Aplicac;oes Diretas 
4.4.90.04.00 Contratac;ao por Tempo Determinado 
4.4.90.14.00 Diarias- Civil 
4.4.90.17.00 Outras Despesas Variaveis- Pessoal Militar 
4.4.90.20.00 Auxilio Financeiro a Pesquisadores 
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4.4.90.30.00 Material de Consumo 
4.4.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoyao 
4.4.90.35.00 Servi~;Qs de Consultoria 
4.4.90.36.00 Outros Servi~;Qs de Terceiros- Pessoa Ffsica 
4.4.90.37.00 Locayao de Mao-de-Obra 
4.4.90.39.00 Outros Servi~;Qs de Terceiros - Pessoa Juridica 
4.4.90.51.00 Obras e lnstalac;oes 
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.61.00 Aquisivao de lm6veis 
4.4.90.91.00 Sentenc;as Judiciais 
4.4.90.92.00 Despesas de Exercfcios Anteriores 
4.4.90.93.00 lndenizac;Oes e Restituic;Oes 
4.4.99.00.00 A Definir 
4.4.99.99.00 A Classificar 
4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 
4.5.30.00.00 Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 
4.5.30.41.00 Contribuivoes 
4.5.30.42.00 Auxilios 
4.5.30.61.00 Aquisic;ao de lm6veis 
4.5.30.64.00 Aquisiyao de Titulos Representativos de Capital ja lntegralizado 
4.5.30.65.00 Constituiyao ou Aumento de Capital de Empresas 
4.5.30.66.00 Concessao de Emprestimos e Financiamentos 
4.5.40.00.00 Transferencias a Municfpios 
4.5.40.41.00 Contribuic;oes 
4.5.40.42.00 Auxilios 
4.5.40.64.00 Aquisivao de Tftulos Representativos de Capital ja lntegralizado 
4.5.40.66.00 Concessao de Emprestimos e Financiamentos 
4.5.50.00.00 Transferencias a lnstituic;oes Privadas sem Fins Lucrativos 
4.5.50.66.00 Concessao de Emprestimos e Financiamentos 
4.5.80.00.00 Transferencias ao Exterior 
4.5.80.66.00 Concessao de Emprestimos e Financiamentos 
4.5.90.00.00 Aplicacoes Diretas 
4.5.90.61.00 Aquisiyao de lm6veis 
4.5.90.62.00 Aquisiyao de Produtos para Revenda 
4.5.90.63.00 Aquisic;ao de Tftulos de Credito 
4.5.90.64.00 Aquisiyao de Tftulos Representativos de Capital ja lntegralizado 
4.5.90.65.00 Constituiyao ou Aumento de Capital de Empresas 
4.5.90.66.00 Concessao de Emprestimos e Financiamentos 
4.5.90.67.00 Depositos Compuls6rios 
4.5.90.91.00 Sentenyas Judiciais 
4.5.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 
4.5.90.93.00 lndenizac;Oes e Restituic;Oes 
4.5.99.00.00 A Definir 
4.5.99.99.00 A Classificar 
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DiVIDA 
4.6.90.00.00 Aplicac;Oes Diretas 
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 
4.6.90.72.00 Principal da Dfvida Mobiliana Resgatado 
4.6.90.73.00 Correc;ao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada 
4.6.90.74.00 Correyao Monetaria ou Cambial da Divida Mobiliaria Resgatada 
4.6.90.75.00 Correyao Monetana da Divida de Operacaes de Credito por Antecipayao da Receita 
4.6.90.76.00 Principal Corrigido da Divida Mobiliaria Refinanciado 
4.6.90.77.00 Principal Corrigido da Divida Contratual Refinanciado 
4.6.90.91.00 Sentenyas Judiciais 
4.6.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 
4.6.90.93.00 lndenizac;oes e Restituic;oes 
4.6.99.00.00 A Definir 
4.6.99.99.00 A Classificar 
9.9.99.99.99 Reserva de Contingencia 
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