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Controle da execução orçamentária 

-Transparência da Gestão Fiscal 
 
        Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, 
aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de 
diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo 
parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e 
o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos. 
        Parágrafo único.  A transparência será assegurada também 

mediante:   
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I – incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;   
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 
acesso público;  
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e 
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido 
pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.        
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Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo 
único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer 
pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:   
I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades 
gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao 
número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao 
serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do 
pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório 

realizado;         
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II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a 
receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos 
extraordinários.  
 
Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo 
ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder 
Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, 
para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da 
sociedade. 
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Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá 
demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras 
oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, especificando os empréstimos e 
financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, 
avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no 
exercício. 
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-Prazo para encaminhamento das contas 
 
Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia 30 de 
junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas 
dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua 
divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. 
§ 1o Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao 
Poder Executivo da União nos seguintes prazos: 
I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo 
Estado, até 30 de abril; 
II - Estados, até 31 de maio. 
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-Sanção pelo descumprimento dos prazos para o envio de contas 
 
 
§ 2o O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, 
até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação 
receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, 
exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da 
dívida mobiliária. 
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-Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
 
 
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) tem 
previsão constitucional no artigo 165, §3º, e é regulamentado pela 
LRF nos artigos 52 e 53. 
Trata-se de importante instrumento de transparência da gestão 
fiscal (artigo 48 da LC 131/2009).  
O RREO torna público como a atividade financeira do Estado está 
se desenvolvendo, ou seja, o que realmente foi arrecadado e gasto 
em relação ao que fora previsto. 
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Tem por finalidade evidenciar a situação fiscal do Ente, de forma 
especial da execução orçamentária da receita e despesa sob 
diversos enfoques, propiciando desta forma à sociedade, órgãos de 
controle interno e externo e ao usuário da informação pública em 
geral, conhecer, acompanhar e analisar o desempenho das ações 
governamentais estabelecidas na Lei de Diretrizes orçamentárias – 
LDO  e na Lei Orçamentária. 
Os demonstrativos que compõem este relatório abrangem os 
órgãos/entidades da Administração Direta, Autarquias, Fundações, 
Fundos Especiais e Empresas Estatais Dependentes, mediante 
consolidação de suas informações. 
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Art. 165. § 3º, CF O Poder Executivo publicará, até trinta dias após 
o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução 
orçamentária. 

 
  Art. 52. LRF O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da 
Constituição abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público, 
será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre e 
composto de: 

 
  I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria 
econômica, as: 
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a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem 
como a previsão atualizada; 
b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o 
exercício, a despesa liquidada e o saldo; 

 
  II - demonstrativos da execução das: 

 
a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a 
previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita 
realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a 
realizar; 
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b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da 
despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, 
despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício; 
c) despesas, por função e subfunção. 
§ 1o Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária 
constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e 
nas despesas com amortização da dívida. 
§ 2o O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o 
ente às sanções previstas no § 2o do art. 51. 
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RELATÓRIO RESUMIDO, acompanhado demonstrativos relativos a: 
 
I - apuração receita corrente líquida 
II - receitas e despesas previdenciárias 
III - resultados nominal e primário 
IV - despesas com juros 
V - Restos a Pagar 
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§ 2o Quando for o caso, serão apresentadas justificativas: 
        I - da limitação de empenho; 
        II - da frustração de receitas, especificando as medidas de 
combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as 
ações de fiscalização e cobrança.  
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-Relatório de Gestão Fiscal 
 
- Quadrimestral  
- Contem:  CID 
*Comparativo dos limites (pessoal/dívida consolidada, mobiliária/ 
garantias/ operações de crédito) 
*Indicação de medidas corretivas  
*Demonstrativo no ultimo quadrimestre 
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Art. 54.LRF Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos 
titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de 
Gestão Fiscal, assinado pelo: 
I - Chefe do Poder Executivo; 
II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão 
decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do 
Poder Legislativo; 
III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de 
Administração ou órgão decisório equivalente, conforme 
regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário; 
IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 
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Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas 
autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo 
controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de 
cada Poder ou órgão referido no art. 20. 
Art. 55. O relatório conterá: 
I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, 
dos seguintes montantes: 
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e 
pensionistas; 
b) dívidas consolidada e mobiliária; 
c) concessão de garantias; 
d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; 
e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o; 
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II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se 
ultrapassado qualquer dos limites; 
III - demonstrativos, no último quadrimestre: 
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de 
dezembro; 
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 
1) liquidadas; 
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma 
das condições do inciso II do art. 41; 
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da 
disponibilidade de caixa; 
4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos 
empenhos foram cancelados; 
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c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso 
IV do art. 38. (operação de crédito deverá ser liquidada até o dia 31/12 de cada ano/ 

operação de crédito estará proibida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou 
Prefeito Municipal.) 

§ 1o O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos 
II, III e IV do art. 54 conterá apenas as informações relativas à 
alínea a do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e III. 
§ 2o O relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do 
período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive 
por meio eletrônico. 
§ 3o O descumprimento do prazo a que se refere o § 2o sujeita o 
ente à sanção prevista no § 2o do art. 51. 
 

      


