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-Caso o Anexo de Metas fiscais não possa ser cumprido, suas 
despesas serão limitadas nos próximos 30 dias, salvo despesas 
obrigatórias previstas em lei ou na CF/1988. 
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, 
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
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§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que 
parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram 
limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam 
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas 
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas 
pela lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério 
Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no 
caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores 
financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias. (Vide ADIN 2.238-5) 
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Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da 
ADIN 2238, trata-se de situação de “interferência indevida do 
Poder Executivo nos demais Poderes e no Ministério Público”, o 
que justificou, assim, o reconhecimento da inconstitucionalidade 
por vício material. 
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3)LOA (art. 165, III, §5º e 6º, CF + Art. 5ºLRF) 
 
Art. 165, § 5º A lei orçamentária anual compreenderá:  
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou 
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos 
pelo Poder Público. 
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§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia.  
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, 
compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a 
de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério 
populacional.  
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na 
proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de 
receita, nos termos da lei.  
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Art. 5o LRF O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de 
forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 
orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 
    I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da 
programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes 
do documento de que trata o § 1o do art. 4o; 
    II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do 
art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação 
a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de 
caráter continuado; 
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III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e 
montante, definido com base na receita corrente líquida, serão 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: 
a)  (VETADO) 
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos. 
§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade 
imprecisa ou com dotação ilimitada. 
 § 5o A lei orçamentária não consignará dotação para investimento 
com duração superior a um exercício financeiro que não esteja 
previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, 
conforme disposto no § 1o do art. 167 da Constituição. 
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CF de 1988 LRF (LC 101/2000) 

Art. 165, § 6º Art. 5º 

Demonstrativo regionalizado dos efeitos das 
remissões e renuncias de receitas. 

-Demonstrativo de compatibilidade com o 
Anexo de Metas Fiscais 
-Medidas de Compensação para renuncias 
de receitas e aumento de despesas 
obrigatórias de caráter continuado 
(Equilíbrio) 
-Reserva de contingencia  (Compatibilidade 
com o nexo de Riscos Fiscais) 
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LEIS PPA LDO LOA 

Papel Fundamental -Orçamento Programa -Define metas e 
prioridades para 
execução do PPA e 
define orientações para 
elaboração da LOA 

Define todas as receitas 
e despesas e prevê uma 
única peca 
orçamentária que se 
subdivide em 3 
orçamentos 

Objetivos -Programação para os 
próximos 4 anos 
-Despesas de capital e 
de duração continuada 
-Investimentos 
superiores a 1 ano 
devem estar presentes 
no PPA 

-Estabelece o Anexo de 
Metas Fiscais e o Anexo 
de Riscos Fiscais 

-Preve demonstrativo 
regionalizado que deve 
ser compatível com a 
LDO e seus respectivos 
Anexos.  


