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Curso
Prático de planejamento e 
orçamento público

Andrey Mota Cantanhede

 

Considerações e conceitos Iniciais

• Curso prático
• Manifestação técnica
• Diferença entre crédito e recurso
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Conceitos Iniciais

PLANO PLURIANUAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

CRÉDITO ORDINÁRIO

CRÉDITO ADICIONAL

 

Estrutura da SEORC SEORC

SUPLAN SUOP

UPROMO UPROG

CORD. ASSEC

UCEP

CRÉDITO ORDINÁRIO CRÉDITO ADICIONAL
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Créditos Adicionais – Espécies

SUPLEMENTAR

ESPECIAL

EXTRAORDINÁRIO

REFORÇO DE DOTAÇÃO

NOVA
DESPESA*

DESPESA URGENTE E 
IMPREVISTA

SUPLAN

PROJETO DE LEI

 

Financiamento do Crédito

• Anulação de Dotação
• Superávit Financeiro
• Excesso de Arrecadação (inclusive convênios)
• Operação de Crédito
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Anulação de Dotação

• É a forma mais comum de financiamento de crédito
• É desejável que própria unidade indique a fonte de cancelamento
• Caso não indique, necessitará de autorização superior, com base 

no parecer do órgão central de orçamento
• Crédito sem fonte x obediência ao teto-orçamentário*
• Em regra, incide o saldo-limite

 

Superávit financeiro

• Incorporação no orçamento vigente de recursos ingressados em 
exercício anterior

• Necessidade de parecer do órgão central de contabilidade
• E se a unidade não solicitar a incorporação do superávit em seu 

orçamento?
• Aplica-se a Lei Complementar 925/2017
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Lei Complementar nº 925/2017

• Art. 2º O superávit financeiro de órgãos e entidades da administração 
direta e indireta integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social 
do Distrito Federal apurado no balanço patrimonial ao final do exercício 
financeiro fica revertido ao Tesouro do Distrito Federal.

• Solicitação alocação do recursos revertidos

Necessidade de autorização legislativa

 

Lei Complementar nº 925/2017 
Exceções
• Excetuam-se das disposições do caput os fundos, que observam legislação 

própria, e eventual superávit financeiro:
• I - vinculado ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Distrito Federal - IPREV/DF;
• II - decorrente de recursos transferidos pela União;
• III - decorrente de recursos de convênios;
• IV - decorrente de operações de crédito;
• V - relacionado a receitas destinadas a ações e aos serviços públicos de 

saúde, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino e às demais 
vinculações compulsórias previstas na Constituição Federal e na Lei 
Orgânica do Distrito Federal;
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Lei Complementar nº 925/2017 
Exceções
• VI - de fundo constituído para custeio de:
• a) ações e programas voltados para apoio à cultura;
• b) assistência à saúde da Câmara Legislativa;
• c) assistência à saúde da Polícia Militar;
• d) assistência à saúde do Corpo de Bombeiros Militar;
• VII - vinculado ao Poder Legislativo.
• VIII – decorrente de recursos provenientes e destinados à política 

habitacional de interesse social do Distrito Federal, administrados pela 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal; (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 997 de 05/01/2022)

 

Excesso de arrecadação

• Incorporação no orçamento vigente de recursos ingressados no 
exercício corrente

• Unidade tem que demonstra, por meio do processo SEI, documentos 
comprobatórios que comprovem o excesso.

• Considera-se a tendência do exercício
• Em regra, incide o saldo-limite
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Convênios

• Incorporação de convênios no orçamento da unidade firmados ao 
longo do exercício e não previstos inicialmente na LOA

• Transferência voluntária
• Fontes 131, 132, 732  
• Na essência, é um excesso de arrecadação
• A unidade é responsável pela alocação de contrapartida
• Detalhamento de fonte

 

Convênios – Detalhamento de fonte
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Operação de crédito

• Fontes 135 e 136
• Na administração direta e autárquica, as operações de crédito são 

geridas pela Sucap – Subsecretaria de Captação de Recursos
• Regra geral apenas para investimentos (GND 4) – art. 44 LRF
• A unidade é responsável pela alocação de contrapartida

 

Saldo-Limite
• Nos casos de anulação de dotações e incorporação por excesso de

arrecadação, a unidade tem limite de 25% de seu orçamento para
solicitar alterações de crédito por Decreto.

• Ultrapassando esse percentual, as referidas alterações terão de
ser processadas por Projeto de Lei

• OBS: Essa regra não se aplica para operações de crédito e
superávit financeiro
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Saldo-limite
Exceções para ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

• para suprir insuficiências nas dotações orçamentárias com
pessoal e encargos sociais

• para cobrir despesas de concessão de benefícios a servidores
para atender a despesas obrigatórias de caráter continuado
(DOCC), constantes do Anexo VI da LDO

• da Reserva de Contingência;
• constantes do Anexo I da LDO (METAS E PRIORIDADES)
• destinadas à contrapartida de convênios, operações de crédito

e congêneres

 

Saldo-limite
Exceções para EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
• para incorporar à LOA os recursos referentes às transferências 

concedidas pela União oriundos de convênios.
• Ex. Fontes 132 e 732
• OBS – incidirá o limite:
• para outras transferências das União (p. ex. Fonte 101, 102 e 188) 
• para convênios entre órgãos do Distrito Federal (fonte 131)

• para incorporar excesso destinados a pagamento de pessoal, 
encargos sociais, concessão de benefícios e serviço da dívida.
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Saldo-limite
Exceções para EXCESSO DE ARRECADAÇÃO e ANULAÇÃO DE 
DOTAÇÃO
• para o atendimento de despesas com dotação mínima estabelecida 

em lei

 

Instrumentos de alteração

• Regra geral – Decreto do Governador
• Projeto de lei

• Crédito Especial

• Quando a unidade ultrapassar o saldo-limite de 25% do orçamento

• Situações específicas exigidas pela LODF e LDO
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Instrumentos de alteração
Casos Especiais – LDO
• As despesas com pagamento de Precatórios Judiciais e Requisições de 

Pequeno Valor – RPV não podem ser canceladas por meio de decreto 
para abertura de créditos adicionais com outras ações, exceto 
cancelamento  que  atenda  DOCC (Ação 9001).

• As despesas com publicidade e propaganda somente podem ser 
suplementadas ou  criadas por  meio  de  lei  específica,  exceto  os  
subtítulos  destinados  à Publicidade e Propaganda Institucional, 
quando destinadas à publicação de atos  oficiais,  assinatura  e  
aquisição  de  periódicos,  utilizando-se  a Modalidade de Aplicação 91 
(Ação 8505).

 

Instrumentos de alteração
Casos Especiais – LODF

• As proposições de créditos adicionais que envolvam anulação de 
dotações de pessoal e encargos sociais somente poderão ser 
apresentadas à Câmara Legislativa no último trimestre do exercício 
financeiro relativo à lei orçamentária (GND 1).
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Outras formas de alteração orçamentária

• Alteração de QDD
• Nota de Remanejamento
• Antecipação de cota*
• Descentralização de crédito
• Transposição
• Reabertura de Crédito Especial
• Nenhuma afeta o saldo-limite de 25%

 

Alteração de QDD

• Processo SEI
• Processadas por Portaria SEEC
• Execução direta (não precisam de parecer do órgão central de

orçamento)
• Utilizada para:

• Alterações de IDUSO e MODALIDADE DE APLICAÇÃO
• Acréscimos dos ELEMENTOS 51 E 92
• Permuta entre FONTE DE RECURSOS
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Alteração de QDD
Permuta entre fonte de recursos
• Não é permitida a troca de fonte, apenas a permuta.
• É necessário respeitar a arrecadação aprovada na LOA durante

todo exercício.

PT 1
S – 1.000 - fonte 100
C – 1.000 – fonte 120

PT 2
S – 1.000 - fonte 120
C – 1.000 – fonte 100

 

• COLOCAR PRINT PERMUTA

Alteração de QDD – permuta de fonte 
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Nota de Remanejamento

• Não tramita pelo órgão central de orçamento
• Própria unidade executa por meio de ND (SIAC)

• Redução evento 200250

• Acréscimo evento 200251

• Para troca de ELEMENTO DE DESPESA, exceto para acréscimos 
dos ELEMENTOS 51 E 92

 

Nota de Remanejamento - Exemplo
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Antecipação de COTA

• COTA
• Compatibilizar a DESPESA com arrecadação prevista
• Anexo I Decreto de programação Financeira
• Decreto de programação financeira (Geralmente trimestral ou quadrimestral)
• Pode ser solicitada a antecipação

• CONTINGENCIADO
• Ocorre quando há frustração de RECEITA
• Há programas de trabalho que não podem ser contingenciados
• O descontingenciamento ocorre quando há o reestabelecimento da receita

 

Antecipação de COTA
Solicitações
• Executadas pelo órgão central de orçamento
• Mensagem SIGGO WEB

• Antecipação de cota/contingenciado (COM FONTE DE COMPENSAÇÃO)

• Antecipação para atender folha de pagamento do MÊS (COM OU SEM
FONTE DE COMPENSAÇÃO)

• PROCESSO SEI
• Antecipação de cota/contingenciado (SEM FONTE DE COMPENSAÇÃO)
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Antecipação de COTA

 

Descentralização de crédito

• É a transferência  de  créditos  orçamentários  entre  unidades  orçamentárias 
distintas

• Depende de  prévia formalização,  por  meio  de  portaria  conjunta,  firmada  pelos 
dirigentes das unidades envolvidas

• Devem ser utilizados obrigatoriamente na  consecução do objeto previsto no 
programa de trabalho original

• A unidade gestora que recebe os recursos descentralizados não pode alterar 
qualquer elemento que compõe o programa de trabalho original. 

• Caso  haja  necessidade  de  alteração  do  crédito  descentralizado,  o crédito deverá ser 
revertido à Unidade Gestora Concedente – UGC, que fará as  modificações  pertinentes  e  
posterior  descentralização  do  crédito orçamentário. 

• Não há envolvimento do órgão central de orçamento na descentralização.
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Descentralização de crédito - Exemplo

 

Transposição

• Ocorre quando há fusão, incorporação, cisão de órgãos e entidades
• Também pode ocorrer também a transposição de apenas um programa 

de trabalho
• Devem ser mantidas todas as classificações orçamentárias e os valores 

(podendo  haver adequação  da  classificação  funcional  e  da  estrutura 
programática)

• Executado pelo órgão central de orçamento, nos termos do Decreto do 
Governador previamente publicado.
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Reabertura de crédito especial

• Se autorizados nos  últimos  quatro  meses  do  exercício  de  
anterior o crédito especial pode ser reaberto no limite de seus 
saldos financeiros

• Na essência, trata-se de superávit financeiro
• Parecer SUCON

 

DICA - Nota de Crédito Adicional – Regra Geral

PORTARIADECRETO OU PL
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Equipe UPROG
UPROG

COORDENAÇÕES ASSEC

• Análise das solicitações
• Emissão de pareceres
• Execução no SiGGo, 

incluindo a classificação do 
crédito.

• Consolidação dos créditos 
após a execução

• Publicação
• Efetiva contabilização após 

publicação

 

Situação NA

• 1 – Em digitação
• 2 – Liberada
• 3 – Cancelada
• 4 – Classificada
• 5 - Parecer Técnico
• 6 – Selecionada
• 7 - Publicada

REFLEXO CONTÁBIL
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Classificação e contabilização
Exemplo hipotético
• Unidade irá fazer crédito suplementar por anulação de dotação
• no valor de R$ 10.000
• Cancelando do PT 2426.8542 (FUNAP)
• Suplementando PT 4088.5824 (Capacitação de Servidores)

 

Classificação e contabilização

1ª ETAPA - CLASSIFICAÇÃO

2ª ETAPA - CONTABILIZAÇÃO

-10.000+10.000
-10.000

+10.000
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Detalha Conta Contábil - SIAC

CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL

622120101 CRÉDITO BLOQUEADO
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.DESPESA

622120105 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ-.RECEITA

622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA

 

Curiosidades
Notas de Crédito Adicional processadas em 2021

1791 por Projeto de LEI 

2044 por Decreto

328 por Portaria
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Acréscimos com Despesa de 
Pessoal

 

Acréscimos com Despesa de Pessoal

• Conceitos Iniciais
• Trâmite
• Campo de aplicação
• Competências do órgão central de orçamento
• Parecer do órgão central de orçamento
• Declaração do Ordenador de despesa
• Impacto orçamentário
• Anexo IV LDO
• Art. 16 e 17 da LRF
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Acréscimos com Despesa de Pessoal
Conceitos iniciais
• Principal legislação de regência

• Decreto nº 40.467

• LDO

• LRF

• O processo de pessoal é apartadado do processo de
suplementação de crédito!

 

Acréscimos com Despesa de Pessoal
Trâmite

UO SUGEP SUOP SUTES

CIGP GAB
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Acréscimos com Despesa de Pessoal
Campo de Aplicação

• Administração direta e indireta, exceto estatais não-dependentes.
• pedidos para a realização de concurso público;
• nomeação de concursados;
• criação de cargos efetivos;
• criação de cargos comissionados ou funções de confiança, bem como o

aumento da remuneração desses;
• alteração de estrutura de carreiras;

ATÉ 30 MARÇO

 

Acréscimos com Despesa de Pessoal
Campo de Aplicação

• revisão geral anual de remunerações;
• concessão de hora-extra, serviço voluntário e trabalho em período definido;
• ampliação de jornada de trabalho;
• gratificações, indenizações, vantagens e benefícios;
• Plano de Cargos e Salários, Acordos Coletivos e outros atos de pessoal de

empresas estatais dependentes, definidas nos termos do inciso III do art. 2º
da LRF.

• quaisquer outras demandas que impliquem aumento de despesas de pessoal,
encargos sociais ou benefícios.

A QUALQUER TEMPO
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Acréscimos com Despesa de Pessoal
Competências do órgão central de orçamento

• Emitir parecer sobre a compatibilidade do pleito com a LDO e a
LOA;

• Providenciar, caso haja deliberação pelo atendimento da
demanda, a inclusão das autorizações necessárias na LDO e de
dotação na LOA.

 

Acréscimos com Despesa de Pessoal
Parecer do órgão central de orçamento

• Impacto orçamentário
• Anexo IV da LDO
• Art. 16 e 17 da LRF
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Acréscimos com Despesa de Pessoal
Impacto Orçamentário

• Feita pela própria UO e verificada pela SUGEP

• Disponibilidade orçamentária da UO
• Considerar projeção

• Total da folha x Impacto orçamentário

• Órgão central irá verificar a situação orçamentária da UO, avaliando
histórico e projeções

 

Acréscimos com Despesa de Pessoal
Anexo IV

• Órgão Central verifica se a demanda consta no Anexo IV.
• Em não constando, sugerimos o encaminhamento do processo à UPROMO para

análise do pleito.
• pedidos para a realização de concurso público;
• nomeação de concursados;
• criação de cargos efetivos;
• criação de cargos comissionados ou funções de confiança, bem como o aumento da

remuneração desses;
• alteração de estrutura de carreiras;
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Acréscimos com Despesa de Pessoal
Art. 16 da LRF

• Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental
que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

• I- Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar
em vigor e nos dois subsequentes.

• II- Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO.

• A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das
premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

 

Acréscimos com Despesa de Pessoal
Art. 17 da LRF

• Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo
que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios

• Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata
o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I
do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
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Base legal

• Constituição Federal de 1988;
• Lei Orgânica do Distrito Federal;
• Lei Complementar n º 101, de 4 de maio de 2000 - LRF (Estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências.);

• Lei n° 4.320, de 17 de março 1964 (Estatui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.);

• Lei nº 6.934, de 5 de agosto de 2021 - LDO/2022 (Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e dá outras 
providências.);

• Lei nº 7.061, de 7 de janeiro de 2022 - LOA/2022 (Estima a receita e fixa a 
despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2022.);

 

Base legal

• Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro 2010 (Aprova as Normas de 
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito 
Federal, e dá outras providências.);

• Decreto Nº 40.467, de 20 de fevereiro de 2020 (Estabelece  normas  para  
controle  da  despesa  de  pessoal,  no  âmbito  do  PoderExecutivo do Distrito 
Federal, e dá outras providências)

• Decreto Nº 42.959, DE 28 DE JANEIRO DE 2022 (Dispõe  sobre  a  
programação  orçamentária  e  financeira,  estabelece  o  cronograma  mensal 
de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2022, e dá outras 
providências.

• Portaria nº 168, de 20 de maio de 2022 (Estabelece os procedimentos para a 
solicitação de alterações orçamentárias no âmbito das Unidades 
Orçamentárias integrantes do Orçamento do Distrito Federal e dá outras 
providências).
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Obrigado! 

 

http://egov.df.gov.br

 

 


