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Controle da execução orçamentária 

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. 
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§ 4o Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser 
elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão 
ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67. 
 
-Relatório resumido execução orçamentária -> publicado até (30) 
dias após encerramento cada BIMESTRE 
  
-Relatório gestão fiscal -> emitido ao final cada QUADRIMESTRE 
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-Sanção por descumprimento do prazo de envio do RREO e RGF 
 
O descumprimento dos prazos previstos para entrega do RREO e do 
RGF, até que a situação seja regularizada, impede que o ente da 
Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de 
crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal 
atualizado da dívida mobiliária (Art. 51.§ 2o LRF). 
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RREO RGF 

Abrangência  Todos os Poderes e o Ministério 

Público 

Todos os Poderes e o Ministério 

Público 

Publicação  Até 30 dias após o encerramento de 

cada bimestre 

Ao final de cada quadrimestre 

Composição -Balanço orçamentário 

-Demonstrativos da execução 

-Acompanharão o Relatório Resumido 

demonstrativos relativos a: 

I - apuração da receita corrente 

líquida 

II - receitas e despesas 

previdenciárias  

III - resultados nominal e primário; 

IV - despesas com juros 

V - Restos a Pagar,  

-Comparativo dos limites 

(pessoal/dívida consolidada, 

mobiliária/ garantias/ operações de 

crédito) 

-Indicação de medidas corretivas  

-Demonstrativo no último 

quadrimestre 

Sanção por descumprimento ao prazo 

de envio 

Impede que o ente da Federação 

receba transferências voluntárias e 

contrate operações de crédito 

Impede que o ente da Federação 

receba transferências voluntárias e 

contrate operações de crédito 
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-Prestações de Contas 
 
Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo 
incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos 
dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério 
Público, referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, 
separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. 
§ 1o As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito: 
I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais; 
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II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, 
consolidando as dos demais tribunais. 
§ 2o O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será 
proferido no prazo previsto no art. 57 (60 dias) pela comissão 
mista permanente referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou 
equivalente das Casas Legislativas estaduais e municipais. 
§ 3o Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das 
contas, julgadas ou tomadas. 
Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo 
sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro não 
estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis 
orgânicas municipais. 
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§ 1o No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham 
menos de 200 mil habitantes o prazo será de 180 dias. 
§ 2o Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto 
existirem contas de Poder, ou órgão referido no art. 20, pendentes 
de parecer prévio. 
Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da 
arrecadação em relação à previsão, destacando as providências 
adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à 
sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias 
administrativa e judicial, bem como as demais medidas para 
incremento das receitas tributárias e de contribuições. 

      



Controle da execução orçamentária 

      

-Fiscalização da Gestão Fiscal 
 
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos 
Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder 
e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas 
desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a: 
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias; 
II - limites e condições para realização de operações de crédito e 
inscrição em Restos a Pagar; 
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com 
pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23; 
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IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para 
recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos 
respectivos limites; 
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, 
tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei 
Complementar; 
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos 
municipais, quando houver. 
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos 
referidos no art. 20 quando constatarem:       
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I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II 
do art. 4o e no art. 9o ; (realização da receita poderá não comportar 
o cumprimento das metas levando a limitação de empenho) 
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% 
do limite; 
III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das 
operações de crédito e da concessão de garantia se encontram 
acima de 90% dos respectivos limites; 
IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima 
do limite definido em lei; 
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V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos 
programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. 
         
§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos 
dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão 
referido no art. 20. 
§ 3o O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento 
do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do art. 39. (operações com o Banco 
Central)       
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-Controle na Lei 4320/64 
 
Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: 
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita 
ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos 
e obrigações; 
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, 
responsáveis por bens e valores públicos; 
III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 
monetários e em termos de realização de obras e prestação de 
serviços. 
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-Controle Interno (Lei 4.320/64) 
 
Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere 
o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente. 
Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será 
prévia, concomitante e subseqüente. 
Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída 
em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, 
levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis 
por bens ou valores públicos. 
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Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta 
orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle 
estabelecido no inciso III do artigo 75. (cumprimento do programa 
de trabalho) 
Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em 
termos de unidades de medida, previamente estabelecidos para 
cada atividade. 
Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos 
equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas 
trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do 
sistema que for instituído para esse fim. 
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-Do Controle Externo (Lei 4.320/64) 
 
Art. 81. O controle da execução orçamentária, pelo Poder 
Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da 
administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o 
cumprimento da Lei de Orçamento. 
Art. 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder 
Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis 
Orgânicas dos Municípios. 
§ 1º As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder 
Legislativo, com Parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente. 
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§ 2º Quando, no Município não houver Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos 
contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas 
emitirem parecer.*** 

  

      


