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Afonso Cláudio, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Considerando a presente reunião, a Controladoria Municipal, que possui atribuições finalísticas,  

no intuito de contribuir, prestando apoio técnico no processo de elaboração do PLDO – Projeto 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias, vem apresentar as seguintes orientações: 

 

1) Considerando o acompanhamento das determinações do TCE-ES, anualmente nas Prestações de 

Contas - PCA, verificamos que recomendam recorrentemente: 

 

 1.4.12 

Despesas com pessoal — 

expansão de despesas — 

existência de dotação 

orçamentária — 

autorização na LDO 

CRFB/88, 

art. 169, § 

1º. 

Quando ocorrer concessão de qualquer vantagem ou aumento 

de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou 

alteração de estrutura de carreiras, bem como  admissão  ou  

contratação  de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e 

entidades  da  administração  direta  ou indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas  pelo  poder  público, deverá 

observar a existência: 

I  —  de  prévia  dotação  orçamentária suficiente para atender às 

projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 

decorrentes; 

II — de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista. 

2.1.1 
LDO – compatibilidade 

com Plano Plurianual. 

CRFB/88, 

art. 165, § 

1º. 

As diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO devem ser 

compatíveis com o PPA aprovado para o exercício. 

2.1.2 
LDO – limitação de 

empenho. 

LC 

101/2000, 

art. 4º, 

inciso I, 

alínea “b”. 

A LDO deve conter dispositivo estabelecendo critérios e forma de 

limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na 

alínea b do inciso II do artigo 4º, no art. 9º e no inciso II do § 1º 

do art. 31, todos da LRF. 

2.1.3 
LDO – controle de custos 

e avaliação de resultados 

de programas. 

LC 

101/2000, 

art. 4º, 

inciso I, 

alínea “e”. 

A LDO deve conter dispositivo estabelecendo normas relativas ao 

controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos. 

2.1.4 

LDO – condições para 

transferências de 

recursos a entidades 

privadas. 

LC 

101/2000, 

art. 4º, 

inciso I, 

alínea “f”. 

A LDO deve conter dispositivo estabelecendo condições e 

exigências para transferências de recursos a entidades públicas e 

privadas. 
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2.1.5 
LDO – Anexo de Metas 

Fiscais – abrangência 

LC 

101/2000, 

art. 4º, §§ 

1º e 2º. 

A LDO deve conter Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas 

anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e 

primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, 

na forma estabelecida pela LRF. 

2.1.6 
LDO – Anexo de Metas 

Fiscais – conteúdo 

Portaria 

STN nº 

637/2012. 

Os demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais da 

LDO devem ser elaborados em observância ao Manual de 

Demonstrativos Fiscais editado pela STN. 

2.1.7 
LDO – Anexo de Riscos 

Fiscais – abrangência 

LC 

101/2000, 

art. 4º, § 

3º. 

A LDO deve conter Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos 

contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, 

informando as providências a serem tomadas, caso esses 

passivos e riscos se concretizassem. 

2.1.8 
LDO – Anexo de Riscos 

Fiscais – conteúdo 

Portaria 

STN nº 

637/2012. 

O Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências integrante da 
LDO deve ser elaborado em observância ao Manual de 

Demonstrativos Fiscais editado pela STN 

2.1.10 
LOA – compatibilidade 

com a LDO e com o 

Plano Plurianual. 

CRFB/88, 

art. 165, § 

7º. 

Os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA 

devem ser compatíveis com a LDO e PPA. 

2.1.11 

LOA – demonstrativo da 

compatibilidade dos 

orçamentos com 

objetivos e metas da LRF 

LC 

101/2000, 

art. 5º, 

inciso I. 

O demonstrativo de compatibilidade da programação 

orçamentária com os objetivos e metas estabelecidos no Anexo 

de Metas Fiscais, parte integrante da LDO, deve integrar a LOA. 

2.1.13 
LOA – reserva de 

contingência 

LC 

101/2000, 

art. 5º, 

inciso II. I 

A LOA contemplará dotação orçamentária para reserva de 

contingência, com forma de utilização e montante definidos e 

compatíveis com a LDO. 

2.1.14 

LOA – previsão de 

recursos para 

pagamento de 

precatórios 

CRFB/88, 

art. 100, § 

5º. 

Deve ocorrer previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação 

necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças 

transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários 

apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da 

CRFB/88. 

2.1.17 Transparência na gestão 

LC 

101/2000, 

art. 48, 

parágrafo 

único. 

Realização de audiências públicas durante o processo de 

elaboração e discussão dos projetos de lei do PPA, da LDO e da 

LOA. 

2.2.8 

Despesa pública – 

criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de 

ação governamental que 

acarrete aumento da 

despesa – estimativa de 

impacto orçamentário-

LC 

101/2000, 

art. 16. 

Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental com consequente aumento da despesa, os atos 

devem ser acompanhados de estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício e nos dois subsequentes e 

declaração do ordenador de despesas de que o aumento 

acarretado teve adequação e compatibilidade orçamentária e 

financeira com a LOA, com o PPA e com a LDO. 
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financeiro. 

2.2.21 

Transparência na gestão 

– instrumentos de 

planejamento e 

demonstrativos fiscais 

LC 

101/2000, 

art. 48 e 

arts. 52 a 

58 da LRF. 

Deve ser dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos 

de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, 

Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, dentre 

outros.  

2.3.4 
Dívida ativa e demais 

créditos tributários – 

cancelamento  

CRFB/88, 

art. 37 c/c 

LC 

101/2000, 

art. 11.  

Deve ter comprovação do fato motivador para o cancelamento 

de dívida ativa e/ou demais créditos tributários, bem como 

previsão legal para a prática desses atos e se o impacto 

econômico-financeiro não comprometeu metas de resultados 

previstas na LDO.  

 

 

2) Há Instrução Normativa Municipal 002 do Sistema de Planejamento, com procedimentos 

disciplinando a elaboração da LDO (anexo). 

 

Ressaltamos que estes itens já foram objeto de recomendações nos exercícios anteriores (OF. 

UCCI N° 258/2018; OF. UCCI N°047/2019; OF. UCCI N° 029/2020 e que ocorria a 

incompatibilidade entre LDO e PPA. 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Controladora Interna Municipal 

 
 

 


