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Lei n° 4.320-1964 – Parte 2 

  
 Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço 

Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na 

Demonstração das Variações Patrimoniais e os quadros demonstrativos. 

 O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas 

previstas em confronto com as realizadas. 

 O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa 

orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza 

extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes 

do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 

 Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-

orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 
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 A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as 

alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da 

execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. 

 O Balanço Patrimonial demonstrará: 

  I - O Ativo Financeiro; 

  II - O Ativo Permanente; 

  III - O Passivo Financeiro; 

  IV - O Passivo Permanente; 

  V - O Saldo Patrimonial; 

  VI - As Contas de Compensação. 
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 O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis 

independentemente de autorização orçamentária e os valores 

numerários. 

 O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja 

mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. 

 O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras 

pagamento independa de autorização orçamentária. 

 O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras 

que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. 

 Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, 

obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e 

que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. 
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 A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá as normas 

seguintes: 

 - Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor 

nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de 

câmbio vigente na data do balanço; 

 - Os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de 

produção ou de construção; 

 - Os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das 

compras. 

 - Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. 
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 A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará 
ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e 
nas Leis Orgânicas dos Municípios, compor-se-á: 
 - Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da 
situação econômico-financeira, documentada com demonstração 
da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos 
a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e 
justificação da política econômica-financeira do Governo; 
justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao 
orçamento de capital; 
 - Projeto de Lei de Orçamento; 
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 - Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de 
receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de 
comparação: 
  a) A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores 
àquele em que se elaborou a proposta; 
  b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a 
proposta; 
  c) A receita prevista para o exercício a que se refere a 
proposta; 
  d) A despesa realizada no exercício imediatamente anterior; 
  e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a 
proposta; e 
  f) A despesa prevista para o exercício a que se refere a 
proposta.  
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 Especificação dos programas especiais de trabalho custeados 
por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas 
em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a 
prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, 
social e administrativa. 
 Constará da proposta orçamentária, para cada unidade 
administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, 
com indicação da respectiva legislação. 
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 As receitas e despesas de capital serão objeto de um Quadro 
de Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado por decreto do 
Poder Executivo, abrangendo, no mínimo um triênio. 
 O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital será 
anualmente reajustado acrescentando-se-lhe as previsões de 
mais um ano, de modo a assegurar a projeção contínua dos 
períodos. 
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 O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital abrangerá: 
  - As despesas e, como couber, também as receitas 
previstas em planos especiais aprovados em lei e destinados a 
atender a regiões ou a setores da administração ou da economia; 
  - As despesas à conta de fundos especiais e, como couber, 
as receitas que os constituam; 
  - Em anexos, as despesas de capital das entidades 
referidas no Título X desta lei, com indicação das respectivas 
receitas, para as quais forem previstas transferências de capital. 
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 Os programas constantes do Quadro de Recursos e de 
Aplicação de Capital sempre que possível serão correlacionados a 
metas objetivas em termos de realização de obras e de prestação 
de serviços. 
 Consideram-se metas os resultados que se pretendem obter 
com a realização de cada programa. 
 A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado 
dos investimentos, inversões financeiras e transferências previstos 
no Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital. 
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 Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas 
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder 
Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento 
vigente. 
  
 Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento 
que visem a: 
 a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo 
quando provada, nesse ponto a inexatidão da proposta; 
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 b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não 
esteja aprovado pelos órgãos competentes; 
 c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de 
serviço que não esteja anteriormente criado; 
 d) conceder dotação superior aos quantitativos prèviamente 
fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de 
auxílios e subvenções. 
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 O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 
 Pertencem ao exercício financeiro: 
  I - as receitas nêle arrecadadas; 
  II - as despesas nêle legalmente empenhadas. 
 
 Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas 
não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as 
processadas das não processadas. 
 Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência 
plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão computados 
como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito. 
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 As despesas de exercícios encerrados, para as quais o 
orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo 
suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na 
época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição 
interrompida e os compromissos reconhecidos após o 
encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à 
conta de dotação específica consignada no orçamento, 
discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a 
ordem cronológica.  

 Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício; 

quando a anulação ocorrer após o encerramento deste considerar-se-á 

receita do ano em que se efetivar. 
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 Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.      

 Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do 

prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, 

como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e 

certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.      

 A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional.           
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 Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa 

natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos 

adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos 

da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos 

compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer 

origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou 

taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados 

por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, 

alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os 

créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais.         
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QUESTÃO: Técnico em Contabilidade – IF-TO – 2015 - Pedro é 
contador público. Constantemente analisa as contas públicas do 
órgão no qual trabalha. Marque a alternativa correta referente aos 
demonstrativos contábeis que Pedro deve utilizar para análise das 
contas públicas, segundo a lei 4.320/64:  
 a) Balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro 
e demonstração das variações patrimoniais. 
 b) Balanço patrimonial e demonstração do resultado do 
exercício.  
Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e fluxo 
de caixa. 
 c) Fluxo de caixa e balanço orçamentário. 
 d) Balanço financeiro, balanço orçamentário, fluxo de caixa e 
balanço patrimonial.  

 


