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Programação Orçamentária e Financeira 

ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 



Art. 9º, LRF 
Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos 
montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de 
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados 
pela lei de diretrizes orçamentárias. 
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§ 1º 
No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, 
a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-
se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 
 
§ 2º 
Não serão objeto de limitação as despesas que constituam 
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas 
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas 
pela lei de diretrizes orçamentárias. 
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§ 3º 
No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público 
não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o 
Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo 
os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (Vide ADIN 
2.238-5) 
 
§ 4º 
Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder 
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais 
de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida 
no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas 
Legislativas estaduais e municipais. 
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Art. 59. LDO/2019 
Se for necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação 
financeira de que trata o art. 9o da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará a 
cada órgão orçamentário dos Poderes Legislativo e Judiciário, do 
Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, até o 
vigésimo segundo dia após o encerramento do bimestre, observado 
o disposto no § 3o.  
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§ 2º - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério 
Público da União e a Defensoria Pública da União, com base na 
informação a que se refere o caput, editarão ato, até o trigésimo 
dia subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, que 
evidencie a limitação de empenho e a movimentação financeira.  
 
§ 3º - O Poder Executivo divulgará em sítio eletrônico e 
encaminhará ao Congresso Nacional e aos órgãos referidos no 
caput, no prazo nele previsto, relatório que será apreciado pela 
Comissão Mista a que se refere o § 1º do art. 166 da Constituição, 
contendo: ... 
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§ 4º 
Aplica-se somente ao Poder Executivo a limitação de empenho e 
movimentação financeira cuja necessidade tenha sido identificada 
fora da avaliação bimestral, devendo o relatório a que se refere o § 
3º ser divulgado em sítio eletrônico e encaminhado ao Congresso 
Nacional no prazo de até sete dias úteis, contado da data em que 
entrar em vigor o respectivo ato. 
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§ 5º 
O restabelecimento dos limites de empenho e movimentação 
financeira poderá ser efetuado a qualquer tempo, devendo o 
relatório a que se refere o § 3º ser divulgado em sítio eletrônico e 
encaminhado ao Congresso Nacional e aos órgãos referidos no 
caput.  
 
§ 6º O decreto de limitação de empenho e movimentação 
financeira, ou de restabelecimento desses limites, editado nas 
hipóteses previstas no caput e no § 1º do art. 9º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e nos § 4º e § 5º, conterá as informações 
relacionadas no § 1º do art. 58 . 
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§ 8º 
O Poder Executivo prestará as informações adicionais para 
apreciação do relatório de que trata o § 3º no prazo de cinco dias 
úteis, contado da data de recebimento do requerimento formulado 
pela Comissão Mista a que se refere o § 1º do art. 166 da 
Constituição.  
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QUESTÕES 
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1) (CESPE - Analista Judiciário - TRE/PI - 2016) A programação 
financeira é um instrumento que foi introduzido pela LRF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
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2) (COSEAC - Contador - UFF - 2018) O principal instrumento para 
registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial, na esfera federal de governo, é o Sistema:  
 
a) de Execução e Monitoramento dos Gastos Públicos (SEMGP).   
b) de Gestão (SIGET).   
c) Integrado de Custos (SIC).  
d) Integrado de Administração Financeira (SIAFI).  
e) Público de Escrituração Digital (SPED).  
 
GABARITO: 
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3) (CONVEST - Contador - UFAM - 2018) Em relação à 
programação e detalhamento dos créditos orçamentários, uma 
determinada unidade orçamentária recebeu o montante de 
R$11.300,00, sendo R$ 6.500,00 para pessoal e o restante a ser 
utilizado em custeio. A programação mensal CORRETA pode ser 
feita da seguinte forma:  
 
a) As cotas trimestrais, para utilização do orçamento, poderiam ser 
definidas: 1º ao 4º. Trimestre, de R$ 2.700,00, e seriam 
contingenciados R$ 2.700,00.  
b) De janeiro a novembro, a programação seria mensal de R$ 
500,00 de pessoal e R$ 400,00 mensal de custeio; em dezembro 
seria de R$ 1.000,00 para pessoal e R$ 400,00 para custeio, no 
total de R$ 11.300,00.  
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c) Com a adição da Lei da Responsabilidade Fiscal e a Lei 
Complementar n°.101/2001, a programação orçamentária é feita 
em bases mensais, em função da exigência do art. 8º.  
d) Cada órgão deverá fazer publicar ato estabelecendo a 
programação do desembolso trimestral, fato que repercute na 
programação orçamentária, sendo determinante na fixação das 
cotas orçamentárias na base trimestral. 
e) As cotas mensais para utilização do orçamento poderiam ser 
definidas: 1º ao 4º, mensal de R$ 2.700,00, e seriam 
contingenciados R$ 2.700,00. 
 
 
GABARITO: 
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