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Base legal
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder
Executivo estabelecerão:

I. o plano plurianual;

II. as diretrizes orçamentárias;

III. os orçamentos anuais.

§ 1o A lei que instituir o plano plurianual
estabelecerá, de forma regionalizada,
as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as
despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.

 

Ciclo de gestão – Síntese
PPA – Lei do Plano Plurianual
Vigência: 4 anos (início no segundo ano de mandato).

Conteúdo: diretrizes, objetivos e metas regionali-
zadas para despesa de capital e para as relativas aos
programas de duração continuada.

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
Vigência: anual.

Conteúdo: metas e prioridades a serem contempladas
no Orçamento; orienta a elaboração do orçamento;
alterações na legislação tributária; política de apli-
cação das agências financeiras de fomento.
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LOA – Lei Orçamentária Anual

Vigência: anual.

Conteúdo: Orçamentos Fiscal; da Seguridade Social
e de Investimento das Estatais.

 

Normas gerais de finanças públicas na CF/88
(ADCT) Art. 35, § 2o Até a entrada em vigor da lei
complementar a que se refere o art. 165, § 9o, I e II,
serão obedecidas as seguintes normas:

I. o projeto do plano plurianual, para vigência até o
final do primeiro exercício financeiro do mandato
presidencial subsequente, será encaminhado até
quatro meses antes do encerramento do primeiro
exercício financeiro e devolvido para sanção até o
encerramento da sessão legislativa;
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Lei no 5.602, de 30 de dezembro de 2015 
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal
para o quadriênio 2016-2019.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, Faço saber
que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual do
Distrito Federal para o quadriênio 2016-2019, em
cumprimento ao disposto no art. 149, inciso I e §§ 1o

e 2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

§ 1o O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de
planejamento governamental que define diretrizes,
programas, ações, objetivos, metas e indicadores
com o propósito de viabilizar a implementação e a
gestão das políticas públicas.

Revisão: 2017 – Lei no 6.061 – 29/12

2016 – Lei no 5.787 – 22/12
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Normas gerais de finanças públicas na CF/88
II. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será

encaminhado até oito meses e meio antes do
encerramento do exercício financeiro e devolvido
para sanção até o encerramento do primeiro
período da sessão legislativa;

III. O projeto de lei orçamentária o será encaminhado
até quatro meses antes do encerramento do
exercício financeiro e devolvido para sanção até o
encerramento da sessão legislativa.

 

Lei no 6.216, 17 de agosto de 2018
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

Art. 1o Esta Lei estabelece as diretrizes orçamentárias
para o exercício de 2018, contendo:

I. a organização e a estrutura do orçamento;

II. as metas e prioridades da administração pública
distrital;

III. as diretrizes para elaboração do orçamento;

IV. as disposições relativas a despesas com pessoal,
encargos sociais e benefícios aos servidores,
empregados e seus dependentes;
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V. as diretrizes para execução e alteração do
orçamento;

VI. a política de aplicação do agente financeiro oficial
de fomento;

VII. as disposições sobre alterações na legislação
tributária;

VIII. as disposições sobre política tarifária;

IX. as disposições sobre a transparência e a
participação popular;

X. as disposições finais.

 

LDO – Lei no 6.216, 17 de agosto de 2018
01 – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019

02 – Anexo I – Metas e Prioridades

03 – Anexo II – Metas Fiscais Anuais

04 – Anexo II – Considerações sobre as Metas Fiscais

05 – Anexo II – Anexo das Considerações sobre as Metas
Fiscais

06 – Anexo III – Avaliação do Cumprimento das Metas
Relativas a 2017

07 – Anexo IV – Despesas de Pessoal Autorizadas a
Sofrerem Acréscimos
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08 – Anexo V – Metas Comparadas

09 – Anexo VI – Margem de Expansão

10 – Anexo VII – Evolução do Patrimônio Líquido

11 – Anexo VIII – Origem e Aplicação dos Recursos
Obtidos com Alienacao de Ativos

12 – Anexo IX – Avaliação Atuarial – IPREV

13 – Anexo X – Receitas e Despesas Previdenciárias do
RPPS

14 – Anexo XI – Renúncia Tributária – Considerações

 

15 – Anexo XI – Renúncia Tributária – Anexos

16 – Anexo XI – Projeção da Renúncia de Benefícios
Creditícios e Financeiros

17 – Anexo XII – Anexo de Riscos Fiscais

18 – Anexo XIII – Subfunções relacionadas a emendas
parlamentares individuais obrigatórias

19 – Quadro A – Relação de Projetos em Andamento

20 – Quadro B – Relatório de Conservação do
Patrimônio Público
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Lei no 6.254, de 9 de janeiro 2019
Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal
para o exercício financeiro de 2019. A CÂMARA
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1o Esta Lei estima a receita do Distrito Federal
para o exercício financeiro de 2019, no montante de
R$ 27.737.325.020,00 e fixa a despesa em igual valor,
compreendendo:

I. o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do
Distrito Federal, a seus fundos, órgãos e entidades
da administração direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público;

 

II. o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo
todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da
administração direta e indireta, bem como os fundos
e fundações instituídos ou mantidos pelo poder
público;

III. o Orçamento de Investimento das empresas em
que o Distrito Federal, direta ou indiretamente,
detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2o A receita total estimada para os Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 26.221.661.788,00.
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Art. 3o As receitas decorrentes da arrecadação de
tributos, contribuições e de outras receitas correntes
e de capital, na forma da legislação vigente, estão
estimadas:

I. no Orçamento Fiscal, em R$ 17.561.407.628,00;

II. no Orçamento da Seguridade Social, em                              
R$ 8.660.254.160,00.

Art. 4o A receita e despesa orçamentárias do
Orçamento de Investimento são fixadas em
R$ 1.515.663.232,00, cuja distribuição por órgão ou
entidade consta do Anexo XIII desta Lei.

 

Trâmite legal

Aprova ou rejeita          
os vetos propostos  

pelo Executivo.

Sanciona e promulga    
a lei, podendo propor 

veto ao texto aprovado 
pelo Legislativo.

Elabora o projeto de lei.

Discute, altera e aprova 
o projeto de lei.

Poder Executivo

Poder Legislativo
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Ciclo orçamentário

(1)
Elaboração              
do projeto

(2)
Apreciação, 

aprovação, sanção 
e publicação

(3)
Execução

(4) 
Acompanhamento 

e avaliação

Livro PCASP – p. 95.

 

Exercício de fixação (Feijó – Ribeiro, 2014 – 4.1) 

Sobre os controles do planejamento do PPA e da LOA no PCASP:

a) ____ De acordo com o artigo 165 da Constituição Federal,
o processo de planejamento e orçamento no Brasil
compreende exclusivamente a elaboração da Lei do Plano
Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA);

b) ____ A Lei do PPA e a LDO têm prazo de validade de
quatro anos, definido em função do mandato do chefe do
Poder Executivo;

c) ____ O ciclo orçamentário começa antes do início do
exercício financeiro, no envio do PLOA ao Legislativo, e
termina após o encerramento do mesmo, na sua avaliação;
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d) ____ Caso não haja a disponibilização da dotação
orçamentária às unidades no início no exercício financeiro,
algumas dotações inseridas no PLOA podem ser executadas
por meio de autorização prévia constante da LDO, a
depender da lei de cada ente;

e) ____ Os controles do planejamento ocorrem basicamente
em duas classes do PCASP: 5 – Controles da Aprovação
do Planejamento e Orçamento (CAPO) e 6 – Controles da
Execução do Planejamento e Orçamento (CEPO).

 

Orçamento público

O que é?
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Conceito

“O orçamento público é uma lei que, entre outros
aspectos exprime em termos financeiros a alocação
dos recursos públicos. Trata-se de um instrumento
de planejamento que espelha as decisões políticas,
estabelecendo as ações prioritárias para atendimento
das demandas da sociedade, em face à escassez de
recursos.”

 

É um instrumento que os governos utilizam para
organizar os seus recursos financeiros;

É uma lei constitucionalmente prevista que estima
a receita e fixa a despesa para um exercício;

É um instrumento utilizado pelos governos para
demonstrar seus planos e programas de trabalho
para um período de tempo.
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Princípios orçamentários

Unidade/Totalidade

Universalidade
Anualidade/Periodicidade
Exclusividade

Equilíbrio
Legalidade

Publicidade

Especificação/Especialização

Não afetação de receitas

Fonte:

 

(CESPE – INMETRO/2010) Assinale a opção correta,
relativa aos princípios orçamentários e ao processo
orçamentário.

a) Consoante o princípio da universalidade, a lei de
orçamento deve consignar todas as dotações
globais destinadas a atender indiferentemente a
despesas de pessoal, material, serviços de terceiros,
transferências ou quaisquer outras.

b) Todas as receitas e despesas devem constar da lei de
orçamento, o que representa o princípio da unidade.

c) Todas as receitas e despesas devem constar da lei de
diretrizes orçamentárias pelos seus totais, vedadas
quaisquer deduções.
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d) Para a aprovação de emenda a um projeto de lei que
modifique o orçamento, não pode o proponente da
emenda indicar os recursos da fonte referente à
anulação de despesa que estava prevista
originalmente para o serviço da dívida.

e) A lei do orçamento não pode conter autorização ao
Poder Executivo para a abertura de créditos
suplementares.

 

(CGU/2008) No Brasil, para que o controle
orçamentário se tornasse mais eficaz, ao longo dos
anos, tornou-se necessário estabelecer alguns
princípios que orientassem a elaboração e execução
do orçamento. Assim, foram estabelecidos os
chamados “Princípios Orçamentários”, que visam
estabelecer regras para elaboração e controle do
Orçamento. No tocante aos Princípios Orçamen-
tários, indique a opção correta:

a) O princípio da exclusividade veda a inclusão, na lei
orçamentária anual, de autorização para aumento da
alíquota de contribuição social, mesmo respeitando-
se o prazo de vigência previsto na Constituição.
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b) O orçamento deve ser uno, ou seja, no âmbito de
cada esfera de Poder deve existir apenas um
orçamento para um exercício financeiro.

c) A vinculação de receitas de taxas a fundos
legalmente constituídos é incompatível com o
princípio da não afetação, definido na Constituição
Federal.

 

d) O princípio da especificação estabelece que a lei
orçamentária anual deverá especificar a margem de
expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado, conforme determina a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

e) O princípio do equilíbrio é constitucionalmente
fixado e garante que o montante das receitas
correntes será igual ao total das despesas correntes.
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Decreto no 32.598, de 15 de dezembro         
de 2010
Sumário

Cap. I – Receita (arts. 2 – 7)

Cap. II – Renúncia de receita (arts. 8 – 15) 

Cap. III – Alterações orçamentárias (arts. 16 – 23)

Cap. IV – Superávit financeiro (art. 24)

Cap. V – Contingenciamento da execução orçamentária 
(arts. 25 – 28)

Cap. VI – Administração de créditos (arts. 29 – 30)

 

Cap. VII – Contratos e convênios (arts. 31 – 46)

Cap. VIII – Empenho (arts. 47 – 55)

Cap. IX – Liquidação (arts. 56 – 62)

Cap. X – Pagamento (art. 63 – 72)

Cap. XI – Empresas estatais (arts. 73 – 76)

Cap. XII – Fundos especiais (arts. 77 – 78)

Cap. XIII – Restos a pagar (arts. 79 – 85)

Cap. XIV – Despesas de Exercícios Anteriores                      
(arts. 86 – 88)

Cap. XV – Planejamento, acompanhamento e avaliação  
(arts. 89 – 92)
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Cap. XVI – Apuração dos custos governamentais        
(arts. 93 – 100)

Cap. XVII – Tomadas de Contas Anual dos Ordenadores 
de Despesas (arts. 101 – 110)

Cap. XVIII – Sist. Cad. de Respons. por dinheiro, bens/ 
valores/PROTOC/TCDF (arts. 111)

Cap. XIX – Prestação de contas dos órgãos da Adminis-
tração Indireta (arts. 112 – 116)

Cap. XX – SIGGo (arts. 117 – 124)

Cap. XXI – Comunicações (arts. 125 – 132)

Cap. XXII – Disposições finais (arts. 133 – 142) 

 

Cap. I – Receita
Art. 1o

Art. 2o Compete à Subsecretaria da
Receita da Secretaria de Estado de
Fazenda do Distrito Federal:
I. manter atualizada a receita

arrecadada nas rubricas orçamentárias
próprias, por intermédio do Sistema
Integrado de Gestão Tributária (SIGEST)
e do Demonstrativo Diário de Arrecadação (DDAR), de forma
que as informações estejam registradas no Sistema
Integrado de Administração Contábil (SIAC/SIGGo) por meio
de computação eletrônica no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis, após o seu ingresso nos cofres do Tesouro do Distrito
Federal;
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II. remeter ao órgão central de
contabilidade, para ingresso
no SIAC/SIGGo, em meio
digital, os seguintes relatórios:

a) demonstrativos da receita
arrecadada, no prazo de 2
(dois) dias úteis após o seu
ingresso nos cofres do
Tesouro do Distrito Federal;
ingresso nos cofres do Tesouro do Distrito Federal;

b) demonstrativo mensal, consolidado, da receita
arrecadada, discriminado por tributos, até o
quinto dia útil do mês subsequente;

 

e) demonstrativo da movimentação mensal da dívida
ativa, até o quinto dia útil do mês subsequente;

c) demonstrativo mensal,
consolidado, da receita
arrecadada, discriminado por
banco, até o quinto dia útil
do mês subsequente;

d) demonstrativo da movimen-
tação mensal dos registros
dos débitos parcelados, até
dos débitos parcelados, até oo quinto dia útil do mês subsequente;
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Cap. II – Renúncia          
de receita

Art. 8o A proposta de
concessão ou ampliação de
incentivos ou benefícios
de natureza tributária
que importem renúncia
de receita deverá ser
instruída por meio de
processo administrativo,
que conterá os seguintes
elementos:

 

I. memória de cálculo da
estimativa do impacto
orçamentário-financeiro
no exercício em que
deve iniciar sua vigência
e nos dois seguintes;
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II. demonstração de atendi-
mento a pelo menos
uma das condições de
que tratam os incisos I e
II do caput do artigo 14,
da Lei Complementar
no 101, de 4 de maio de
2000 – Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF);

 

III. cálculo do custo contendo
o montante efetivamente
renunciado ou liberado
do Orçamento do Poder
Executivo do Distrito
Federal no exercício
sob análise, a preços
correntes, para aplicação
em renúncias de receitas
de natureza tributária
e em benefícios de
naturezas financeira,
creditícia e outros.
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51
 

EXISTE PROBLEMA 
NA NOTA DE 

LANÇAMENTO?

52
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53
 

Cap. III – Alterações orçamentárias

Art. 16. São créditos adicionais as autorizações de
despesas não computadas ou insuficientemente
dotadas na LOA.

Art. 17. Os créditos adicionais classificam-se em:

I. suplementares, os destinados a reforço de dotação
orçamentária;
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II. especiais, os destinados a despesas para as quais
não haja dotação orçamentária específica e que
dependerão de autorização legislativa;

III. extraordinários, os destinados a despesas impre-
visíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra,
subversão interna ou calamidade pública.

 

Descentralização de crédito 

Provisão

Destaque
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Descentralização de crédito

Art. 19. A descentralização de créditos será efetivada
pelas unidades gestoras integrantes do SIAC/SIGGo,
devendo ser processada em conformidade com o
disposto no Decreto no 17.698, de 23 de setembro de
1996, e suas alterações, e ocorrerá, exclusivamente,
quando os recursos financeiros forem administrados
pela Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado
de Fazenda do Distrito Federal.
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Cap. IV – Superávit financeiro

Art. 24. A utilização de recursos de
superávit financeiro apurado em
balanço patrimonial dependerá de
parecer prévio do órgão central de
contabilidade.
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Cap. V – Contingenciamento da execução 
orçamentária

Art. 25. O contingenciamento da execução orçamen-
tária visa a assegurar, durante o exercício, o equilíbrio
entre a receita arrecadada e a despesa realizada,
objetivando a estabilidade financeira do Tesouro do
Distrito Federal.

 



33 

 

Art. 26. Ficam a Secretaria de Estado de Planejamento,
Orçamento e Gestão do Distrito Federal e a Secretaria
de Estado de Fazenda do Distrito Federal, órgãos
centrais de planejamento e orçamento e de
administração financeira, respectivamente, autori-
zados, quando necessário, a procederem ao
contingenciamento de dotação orçamentária, bem
como a editarem normas e procedimentos específicos
para cada exercício financeiro.
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I. determinar ou dispensar a
realização de licitação;

II. autorizar a realização de
despesa e determinar a
emissão de Nota de
Empenho;

III. autorizar a concessão de
suprimentos de fundos;

Cap. VI – Administração de créditos
Compete ao ordenador: (art. 30)

 

IV. autorizar a liquidação da despesa;

V. autorizar o pagamento;

VI. promover a adequação da classificação
orçamentária entre fontes de recurso, nos
empenhos liquidados, para o equilíbrio financeiro e
orçamentário.
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Cap. VII – Contratos e convênios

Art. 31. Os titulares das unidades orçamentárias
ficam autorizados a celebrar, pelo Distrito Federal,
contratos, convênios e outros instrumentos congêneres
no âmbito de suas respectivas áreas, utilizando-se dos
modelos de que trata o Decreto no 17.701, de 25 de
setembro de 1996, e suas alterações.

§ 1o A autorização de que trata este artigo restringe-se
aos casos cujos recursos estejam previstos na LOA
e se condiciona às disposições contidas na Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993, e suas respectivas alterações.

 

Art. 33. Para a eficácia dos contratos e convênios será
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal,
obedecendo às disposições contidas no parágrafo único
do artigo 61 da Lei no 8.666, de 1993, e suas alterações,
extrato contendo os seguintes elementos:

espécie, nome, objeto, dotação, NE, etapas, vigência,
valor;

cadastro SIGGo.
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1 – Seguros
2 – Serviços
3 – Aluguéis

4 – Fornecimento de bens
5 – Empréstimos e 

financiamentos
6 – Pesquisas científicas 

7 – Obras 
8 – Contrato de Gestão

9 – Permissão Qualificada
10 – Permissão N Qualif
11 – Concessão de Uso 

12 – Concessão de Direito 
Real

13 – Serviço de Fornecimento 
De Bens 

 

Convênios

Art. 35. Os recursos provenientes de convênios e outros
instrumentos congêneres serão depositados em
contas bancárias específicas e escriturados como
receitas do Distrito Federal.

Art. 36. As unidades gestoras detentoras de convênios
deverão encaminhar ao órgão central de contabilidade,
até o dia 10 (dez) do mês subsequente, a conciliação
mensal das contas bancárias.
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Celebração de convênio

Proposição interessado
Objeto detalhado

Metas

Etapas (início e fim)
Plano de aplicação 

Cronograma 
IN 01 – STC

Requisitos

 

74
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Executor de contratos 

75

 

Executor

Art. 41. Nos contratos para execução de obras e
prestação de serviços designar-se-á, de forma expressa:

II. o executor ou executores, a quem caberá
supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução,
bem como apresentar relatórios quando do término
de cada etapa ou sempre que solicitado pelo
contratante.
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Executor

§ 3o O executor de que trata o inciso II deste artigo
representará a Administração na fiscalização e
acompanhamento do contrato, devendo tal indicação
recair sobre agente público ou comissão
especialmente designados para tal atividade, que
possuam qualificação técnica condizente com a
complexidade e especificidade do objeto contratado.

Nova redação dada ao § 3o do art. 41 pelo Decreto
no 32.753, de 4/2/2011 – DODF de 7/2/2011.

De até quantos       
convênios pode-se 

ser executor?

 

Executor – Competência e responsabilidade: (§ 5o)

I. verificar se o cronograma físico-financeiro das
obras e serviços ou a aquisição de materiais se
desenvolvem de acordo com a respectiva Ordem de
Serviço e Nota de Empenho;

II. prestar, ao ordenador de despesa, informações
necessárias ao cálculo do reajustamento de preços,
quando previsto em normas próprias;
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III. dar ciência ao órgão ou entidade contratante, sobre:

a) ocorrências que possam ensejar aplicação de
penalidades ao contratado;

b) alterações necessárias ao projeto e suas
consequências no custo previsto;

IV. atestar a conclusão das etapas ajustadas;

V. prestar à unidade setorial de orçamento e
finanças, ou equivalente, informações quanto ao
andamento das etapas, para atualização do
SIAC/SIGGo;

 

VI. verificar a articulação entre as etapas, de modo que
os serviços não sejam prejudicados;

VII. remeter, até o 5º (quinto) dia útil do bimestre
subsequente, relatório de acompanhamento das
obras ou serviços contratados ao órgão ou entidade
contratante, ao órgão responsável pela supervisão
técnica e à unidade setorial ou seccional de
planejamento;
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VIII. receber obras e serviços, ouvido o órgão
responsável pela supervisão técnica;

IX. prestar contas, nos termos do artigo 46.

§ 6o O órgão central de contabilidade concederá senha
ao executor de contrato ou convênio para acesso ao
SIAC/SIGGo, para acompanhamento do respectivo
pacto.

 

Ordenador – Competência

§ 9o Compete a cada ordenador de despesa analisar
e atestar os reajustes de que trata o inciso II do § 5o

deste artigo, e à unidade setorial de orçamento e
finanças manter atualizado o SIAC/SIGGo, nos termos
do artigo 34.
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Aplicação no mercado financeiro dos recursos                
de convênios

Os saldos de convênio, enquanto não utilizados,
serão obrigatoriamente aplicados.

As receitas financeiras auferidas serão obrigatoria-
mente computadas a crédito do convênio e aplicadas,
exclusivamente, no objeto de sua finalidade,
devendo constar de demonstrativo específico que
integrará as prestações de contas do ajuste.

Caso o valor dos rendimentos não seja utilizado,
deverá ser devolvido ao órgão repassador, não
podendo se constituir em receita do órgão recebedor.

 

Convênio de terceiros

São os convênios firmados entre a Administração
Pública do Distrito Federal e o Governo Federal ou
outra entidade, em que o GDF seja o beneficiário do
recurso;

Cadastro do convênio;

Efetua-se o cadastro do convênio por meio do
preenchimento da tela da função “ATUALIZA
TRANSFERÊNCIA” (PSIAT140 – TABELAS) – o
número da transferência será gerado pelo próprio
sistema SIAC/SIGGO.
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Prestação de contas

Art. 46. As prestações de contas
de recursos de convênios e
outros instrumentos congêneres
que envolvam órgãos e
entidades da Administração
Pública do Distrito Federal
serão elaboradas pelos seus
respectivos executores, no
prazo máximo de sessenta dias
após o término de sua vigência,
e enviadas ao ordenador de
despesa da referida unidade
gestora para exame e aprovação.

 

Cap. VIII – Empenho
Art. 47. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem
prévia autorização dos ordenadores de despesa de que
trata o artigo 29.

§ 1o A autorização de que trata este artigo deverá ser
precedida de informações das unidades setoriais de
orçamento e finanças, ou órgão equivalente, sobre:

I. propriedade da imputação da despesa;

II. existência de crédito orçamentário suficiente para
atendê-la;

III. o limite da despesa na programação mensal e
trimestral da unidade.
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§ 2o Serão responsabi-
lizadas, por despesas
efetivadas em desacordo
com o disposto neste
artigo, as autoridades que
lhes derem causa.

 

Art. 48. É vedada a reali-
zação de despesas, sem a
emissão prévia da nota
de empenho.

Parágrafo único. Aplica-se,
à emissão da nota de
empenho, o disposto no
§ 2o do artigo 47.
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Tipos de empenho

Ordinário

Estimativo

Global

 

Cap. IX – Liquidação

Art. 56. Fica o órgão central de
administração financeira respon-
sável pela orientação normativa
referente à liquidação da despesa.

Parágrafo único. O controle e a
liquidação da despesa serão
exercidos pela unidade gestora
responsável pela emissão da
nota de empenho.
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Art. 60

§ 3o O servidor que der causa
a atraso no pagamento das
contas de que trata o presente
artigo responderá pelo paga-
mento dos encargos dele
decorrentes.

 

Processo

Art. 61. A liquidação de despesa por fornecimento de
material ou prestação de serviços terá por base as
condições estabelecidas na licitação ou ato de sua
dispensa, em cláusulas contratuais, ajustes ou acordos
respectivos, e nos comprovantes da efetiva entrega e
recebimento de material, ou de prestação do serviço
ou execução da obra.
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Lei no 4.320/1964
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado
quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito.

 

BÁSICOS

A origem e o objeto do que se deve pagar;

A importância exata a pagar;
A quem se deve pagar a importância, para
extinguir a obrigação.

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

O contrato, ajuste ou acordo respectivo;
A nota de empenho;

Os comprovantes da entrega de material
ou da prestação efetiva do serviço.
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Processo

Art. 61

Parágrafo único. Para a liquidação da despesa, é
indispensável constar do processo:

I. nota de empenho;

II. atestado de recebimento do material, de prestação
do serviço ou de execução da obra, emitido por
agente credenciado, na primeira via do documento
fiscal, salvo nos casos previstos no § 1o do artigo 64;

 

III. termo circunstanciado que comprove o recebi-
mento do serviço ou a execução da obra, nos
termos da alínea “b” do inciso I do artigo 73 da Lei
no 8.666, de 1993, emitido por servidor ou comissão
designada pela autoridade competente;

IV. atestado de execução, na forma do artigo 44;
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V. data, nome por extenso, em carimbo ou letra de
forma, número de matrícula e cargo ou função,
sob as assinaturas dos servidores que os
instruírem o processo;

VI. cópia ou publicação do ato autorizativo da
viagem, quando se tratar de despesas com forneci-
mento de passagem a servidor, excetuados os casos
previstos na legislação em vigor ou quando se tratar
de convidado, com indicação expressa do fato.
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Cap. X – Pagamento

Art. 63. O pagamento de despesa
somente será efetivado após sua
regular liquidação e emissão de
Previsão de Pagamento – PP,
observado o prazo de 3 (três) dias
úteis antes da data do venci-
mento da obrigação, contado o
dia da emissão, e será centrali-
zado no órgão central de
administração financeira para a
Administração Direta.
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§ 1o Na emissão de Previsão de
Pagamento – PP e de Ordem
Bancária – OB, quando o fornecedor
ou contratado estiver em situação
irregular perante o Instituto Nacional
de Seguridade Social – INSS, o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, a Justiça Trabalhista ou Fazenda
Pública do Distrito Federal, o setorial
de administração financeira de cada
Órgão ou Entidade deve noticiar a
situação ao gestor do contrato para as
providências legais, antes de realizar
o pagamento.

PAGAMENTO
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Cap. XI – Empresas estatais

Art. 73. Integrarão os orçamentos de investimento e de
dispêndio as empresas que não recebam transferências
à conta do Tesouro, em que o Distrito Federal detenha,
direta ou indiretamente, a maioria do capital social com
direito a voto.

Art. 74. As empresas integrantes do orçamento de
investimento e de dispêndio deverão registrar até o 15o

(décimo quinto) dia do mês subsequente, no módulo
INTEGRA/SIAC/SIGGo.
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Cap. XII – Fundos especiais

Art. 77. Compete aos órgãos e entidades do Distrito
Federal, responsáveis pela administração ou execução
de fundos especiais:

I. manter a contabilidade analítica e em separado
de suas operações, em conformidade com a
legislação específica;

II. proceder à análise dos demonstrativos contábeis e
do demonstrativo de créditos adicionais visando
identificar inconsistências existentes;

 

III. regularizar as inconsistências
identificadas quando da
análise dos demonstrativos
contábeis e do demonstrativo
de créditos adicionais, e
daquelas apontadas pelo
órgão central de contabilidade.

Lei Complementar no 894/2015
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IV. enviar ao órgão central de contabilidade,
mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês
subsequente:

a) relatório analítico, das despesas realizadas
pelo fundo, fazendo comparativo com a
legislação que o normatiza;

b) demonstrativo analítico dos bens móveis e
imóveis, transferidos da gestão Fundo para a
gestão Tesouro;

 

c) conciliação bancária, acompanhada de extrato
bancário ou declaração do banco, das contas
correntes pertencentes ao fundo especial,
incluindo os convênios;

d) plano de aplicação dos recursos;

e) demonstrativo analítico da realização da receita;

f) demonstrativo analítico da aplicação dos
recursos recebidos do Sistema Único de Saúde
(SUS), no caso do Fundo de Saúde do Distrito
Federal.
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Cap. XIII – Restos a pagar

Art 79

Restos a pagar 
processados. 

Restos a pagar                    
não processados. 

Restos a pagar não 
processados a liquidar. 

 

Decreto no 39.400, 26 outubro de 2018.
Art. 9o Somente poderão ser inscritos em Restos a
Pagar os empenhos cujas despesas se enquadrem nos
seguintes casos:

I. como Restos a Pagar Processados (RPP), as
despesas que completarem o estágio da liquidação e
que se encontrem prontas para pagamento;

II. como Restos a Pagar Não Processados (RPNP), as
despesas cujo serviço, obra ou material contratado
tenha sido prestado ou entregue pelo contratado
até 31 de dezembro de 2018.
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Art. 9o

§ 1o Os empenhos que não
se enquadrem na hipótese
do inciso II deste artigo
devem ser cancelados pela
Unidade Gestora até o dia
31 de dezembro de 2018.

Isso não está 
acontecendo!!!

Decreto no 39.400/2018

 

§ 2o Para as despesas que
atenderem o disposto no art. 63
da Lei Federal no 4.320, de 17 de
março de 1964, a SUCON/SEF
promoverá os ajustes necessários
a sua liquidação.
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§ 3o A geração das despesas classificadas como Restos
a Pagar, no âmbito de cada órgão e entidade do DF,
é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e do
Titular da Pasta, devendo cumprir o disposto neste
Decreto, em observância aos princípios da anualidade
do Orçamento e da competência da despesa,
conforme estabelece o inciso II do art. 35 da Lei nº
4.320/1964, combinado com o inciso II do art. 50 da Lei
Complementar nº 101/2000.

115

conforme estabelece o inciso II do
art. 35 da Lei no 4.320/1964,
combinado com o inciso II do
art. 50 da Lei Complementar
no 101/2000.

 

§ 4o O Ordenador de Despesa e
o respectivo Titular da Unidade
Gestora devem encaminhar
declaração conjunta à SUCON/
SEF até 31 de janeiro de 2018,
informando as notas de
empenho que ficaram inscritas
em Restos a Pagar para fins
de constar das tomadas e
prestações de contas dos
ordenadores de despesa.
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§ 5o Ficam vedados a inscrição e
o pagamento de Restos a Pagar
não Processados referente a
serviços prestados, cujo fato
gerador venha ocorrer apenas
no exercício de 2019.

 

Art. 10. Os órgãos e entidades do Distrito
Federal devem efetuar o pagamento
de despesa até o dia 27 de dezembro
de 2018, ressalvadas as exceções
relacionadas no parágrafo único do
art. 2o.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades
do Distrito Federal devem realizar a
emissão de Previsão de Pagamento – PP
até o dia 21 de dezembro de 2018, com
vencimento até o dia 27 de dezembro
de 2018, ressalvadas as exceções
relacionadas no parágrafo único do
art. 2o.

es
o

es
a
P

m
ro
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Art. 12. As unidades gestoras que recebem repasse
financeiro do Tesouro devem devolver os saldos dos
recursos não utilizados e não comprometidos até o dia
27 de dezembro de 2018.

 

Despesas de exercícios anteriores
Art. 86. As despesas de exercícios
anteriores, oriundas de regular
contratação, deverão ser pagas, nos
termos do art. 37 da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964, pela
dotação orçamentária constante do
elemento de despesa “92 – Despesas de
Exercícios Anteriores”, consignado às
programações das respectivas unidades
originárias da obrigação, desde que
apurado o direito adquirido pelo credor
e devidamente reconhecida a dívida.
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Cap. XV – Planejamento, avaliação e controle

Art. 89. Compete ao órgão central de planejamento
e orçamento:

I. coordenar, acompanhar, avaliar e consolidar os
relatórios inerentes à área de planejamento, elabo-
rados pelos órgãos e entidades da Administração
Pública do Distrito Federal;

II. elaborar e consolidar o PPA e suas revisões anuais
e específicas;

III. elaborar o anexo de metas e prioridades da LDO;

 

IV. elaborar e consolidar relatórios, para a Prestação de
Contas Anual do Governador do Distrito Federal;

V. elaborar relatório de avaliação do PPA, de acordo
com a legislação que o aprovar;

VI. elaborar normas e procedimentos referentes aos
instrumentos de planejamento, acompanhamento
e avaliação.
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SISTEMA 
DE CUSTOS

DO GDF 

 

Cap. XVI – Apuração dos custos governamentais

Art. 93. Compete às unidades orçamentárias apurar
os resultados orçamentários, financeiros, patrimoniais,
econômicos e o cálculo dos índices de desempenho das
ações e programas finalísticos de governo.

Art. 94. Fica o órgão central de contabilidade
responsável por acompanhar e orientar as unidades
orçamentárias sobre as informações e procedimentos
a serem implementados na aplicação da metodologia de
custos do Distrito Federal.
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Art. 100. Ficam as unidades orçamentárias respon-
sáveis pela elaboração do relatório de avaliação
e do boletim de gestão de custos, resultados e metas
físicas, das ações e programas governamentais,
do exercício, obrigadas a enviá-los ao órgão central
de contabilidade, até o dia 15 (quinze) de janeiro do
exercício subsequente, conforme orientações do órgão
central de contabilidade.
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Cap. XVII – Tomadas de Contas Anual                         
dos Ordenadores de Despesa

Art. 101. As tomadas de contas anuais dos ordenadores
de despesas das unidades gestoras da Administração
Direta e fundos especiais serão organizadas, anual-
mente, pelo órgão central de contabilidade, em
consonância com o estabelecido na Resolução/TCDF
no 38, de 30 de outubro de 1990, e suas alterações,
e encaminhadas ao órgão central do sistema de
correição, auditoria e ouvidoria, até o dia 30 (trinta)
de abril do ano seguinte àquele a que se referir.

 

Abrangência: (§ 1o )

as dos ordenadores de despesas,
agentes recebedores e pagadores
a eles subordinados, dos agentes
de material e de responsáveis
por depósitos, bem como os que
tenham delegação de compe-
tência, devendo seus nomes
integrar o rol de responsáveis do
órgão competente.
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§ 2o O responsável que não
encaminhar sua tomada de
contas anual, no prazo
previsto no caput deste
artigo, ficará sujeito a
tomada de contas especial.

 

Art. 102. Para organização da tomadas de contas anual
dos ordenadores de despesas, os órgãos da
Administração Direta e fundos especiais deverão:

I. manter atualizado o MÓDULO ROL DE RESPON-
SÁVEIS – ROLRESP integrante do Sistema de Gestão
Governamental – SIGGO, nos termos do artigo 111.
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Cap. XXII – Disposições 
finais 

Art. 134. O dirigente de
unidade gestora do Distrito
Federal e seu respectivo
ordenador de despesa será
pessoalmente responsável
por suas ações e omissões,
nono que tange à administração orçamentária, finan-
ceira, patrimonial e contábil, nos termos da Lei
Orgânica do Distrito Federal e de outras normas
aplicáveis ao caso, sem prejuízo da punição de
outros agentes públicos envolvidos e da aplicação
das sanções cabíveis.

 

Art. 136. Verificada qualquer
irregularidade na execução
orçamentária, financeira, patri-
monial e contábil do Distrito
Federal, o órgão central de
contabilidade notificará, por
meio de ofício e (ou)
mensagem no SIGGo, o orde-
nador da despesa, que deverá,
no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação,
promover junto ao referido órgão a regularização do ato
ou fato apontado.
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Obrigado!

 

 


