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Lei n° 4.320-1964 – Parte 4 

  

 A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a 
situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem 
receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela 
pertencentes ou confiados. 
 Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por 
bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos 
serviços de contabilidade. 
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 Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a 
permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o 
conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos 
custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços 
gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e 
financeiros. 



 
Lei n° 4.320-1964 – Parte 4 

  

 A escrituração sintética das operações financeiras e 
patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. 
 Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de 
ajustes ou contratos em que a administração pública fôr parte. 
  Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do 
devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e 
data do vencimento, quando fixada. 
 A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração 
orçamentária, financeira patrimonial e industrial. 
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 A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o 
montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa 
empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, 
e as dotações disponíveis. 
 O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo 
com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos 
créditos adicionais. 
 A dívida flutuante compreende: 
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; 
II - os serviços da dívida a pagar; 
III - os depósitos; 
IV - os débitos de tesouraria. 
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 O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por 
credor distinguindo-se as despesas processadas das não 
processadas. 
 Todas as operações de que resultem débitos e créditos de 
natureza financeira, não compreendidas na execução 
orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e 
controle contábil. 
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 Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter 
permanente, com indicação dos elementos necessários para a 
perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes 
responsáveis pela sua guarda e administração. 
 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e 
imóveis. 
 O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por 
base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os 
elementos da escrituração sintética na contabilidade. 
  



 
Lei n° 4.320-1964 – Parte 4 

  

 Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-
se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se 
sua efetivação. 
 A divida fundada compreende os compromissos de 
exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a 
desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços 
públicos.   
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 A dívida fundada será escriturada com individuação e 
especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a 
posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de 
amortização e juros. 
 Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados 
como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade 
especial para determinação dos custos, ingressos e resultados, 
sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum. 
 As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem 
os resultados da execução orçamentária, bem como as variações 
independentes dessa execução e as superveniências e 
insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da conta 
patrimonial. 
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 As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de 
previdência social ou investidas de delegação para arrecadação de 
contribuições parafiscais da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal terão seus orçamentos aprovados por decreto 
do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar 
que o sejam pelo Poder Legislativo.         
 Compreendem-se nesta disposição as empresas com 
autonomia financeira e administrativa cujo capital pertencer, 
integralmente, ao Poder Público. 



 
Lei n° 4.320-1964 – Parte 4 

  

 Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior 
vincular-se-ão ao orçamento da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, pela inclusão: 
  I - como receita, salvo disposição legal em contrário, de 
saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas; 
  II - como subvenção econômica, na receita do orçamento 
da beneficiária, salvo disposição legal em contrário, do saldo 
negativo previsto entre os totais das receitas e despesas. 
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 Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, realizados por 
intermédio das entidades aludidas no artigo anterior, serão 
classificados como receita de capital destas e despesa de 
transferência de capital daqueles. 
 As previsões para depreciação serão computadas para efeito 
de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. 
 Os orçamentos e balanços das entidades públicas serão 
publicados como complemento dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal a que 
estejam vinculados. 
  



 
Lei n° 4.320-1964 – Parte 4 

  

 Os orçamentos e balanços das entidades já referidas, 
obedecerão aos padrões e normas instituídas por esta lei, 
ajustados às respectivas peculiaridades. 
 Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão 
remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para fins de 
incorporação dos resultados, salvo disposição legal em contrário. 
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 O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da 
Fazenda, além de outras apurações, para fins estatísticos, de 
interesse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado 
das contas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas 
autarquias e outras entidades, bem como um quadro 
estruturalmente idêntico, baseado em dados orçamentários. 
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QUESTÃO: Técnico de Controle Externo – Administração – 
FCC – TCE-CE – 2015 - As contas relativas ao passivo financeiro, 
ativo financeiro e saldo do exercício anterior pertencem, 
respectivamente, aos balanços  
 
 a) patrimonial, financeiro e financeiro.  
 b) financeiro, financeiro e financeiro.  
 c) patrimonial, patrimonial e patrimonial.  
 d) patrimonial, patrimonial e financeiro.  
 e) financeiro, financeiro e patrimonial.  

 
  
    
 


