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INTRODUÇÃO 
 
MTO 2019 
 
Em decorrência da necessidade de garantir o cumprimento dos 
resultados fiscais estabelecidos na LDO e de obter maior controle 
sobre os gastos, a Administração Pública, em atendimento aos 
arts. 8º, 9º e 13 da LRF, faz a programação orçamentária e 
financeira da execução das despesas públicas, bem como o 
monitoramento do cumprimento das metas de superávit primário. 
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A preocupação de manter o equilíbrio entre receitas e despesas no 
momento da execução orçamentária já constava na Lei nº 4.320, 
de 1964, prevendo a necessidade de estipular cotas trimestrais das 
despesas que cada UO ficava autorizada a utilizar. 
 
Esse mecanismo foi aperfeiçoado na LRF, que determina a 
elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de 
desembolso, bem como a fixação das metas bimestrais de 
arrecadação, no prazo de 30 dias após a publicação dos 
orçamentos. 
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Verificada a frustração na arrecadação da receita prevista ou o 
aumento das despesas obrigatórias, que venham a comprometer o 
alcance das metas fiscais, torna-se necessária a adoção de 
mecanismos de ajuste entre receita e despesa. 
 
A limitação dos gastos públicos é feita por decreto do Poder 
Executivo e por ato próprio dos demais Poderes, de acordo com as 
regras fixadas pela LDO 2019 (arts. 58 e 59). No âmbito do Poder 
Executivo, esse decreto ficou conhecido como Decreto de 
Contingenciamento, que, normalmente, é detalhado por portaria 
interministerial (MP e MF), evidenciados os valores autorizados 
para movimentação e empenho e para pagamentos no decorrer do 
exercício. 
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Em resumo, os objetivos desse mecanismo são: 
 
1. estabelecer normas específicas de execução orçamentária e 
financeira para o exercício; 
2. estabelecer um cronograma de compromissos (empenhos) e de 
liberação (pagamento) dos recursos financeiros para o Governo; 
3. cumprir a legislação orçamentária (LRF, LDO etc.); e 
4. assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do 
exercício financeiro e proporcionar o cumprimento da meta de 
resultado primário. 
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Competências: 
 
Arts. 47 a 50, Lei 4.320/64 – Cotas Trimestrais 
Art. 8, LRF + Art. 58, LDO/2019 – Responsáveis pela Programação 
Financeira 
Arts. 9, Decreto 93.872/86 – Programação Financeira 
Art. 168, CF/88 – Repasse dos Recursos 
Art. 13, LRF – Metas Bimestrais de Arrecadação 
Art. 165, §3º, CF/88 e Art. 52, LRF – RREO 
Art. 9, LRF + Art. 59, LDO/2019 – Contingenciamento 
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