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PARECER JURÍDICO 
 
 
EMENTA: OBRIGAÇÕES DO GESTOR – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - SANÇÕES  
 
 
INTERESSADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPATINGA 
 
 
 
 

1. RELATÓRIO: 
 
Trata-se de consulta formulada pelo Secretário Municipal de Saúde de Ipatinga, a respeito das 

punições aplicáveis ao próprio no caso de descumprimento do planejamento orçamentário municipal. 
 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO: 
 
 

A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000 -   foi estabelecida com a 
pretensão de reforçar os mecanismos de responsabilidade na gestão administrativa do "dinheiro público", 
aumentando em quantidade e qualidade o controle financeiro de bens, recursos e dispêndios públicos. 

 
Ademais, a Constituição de 1988 traz em seu bojo normas de controle dos gastos municipais pelos 

Tribunais de Contas e Ministério Público, consagrando assim  a grande responsabilidade na gestão dos 
gastos públicos, os quais são passíveis de fiscalização por órgãos específicos. 

 
Diante disso, dois conceitos fundamentais da lei de responsabilidade fiscal devem ser observados: o 

planejamento e a transparência. 
 Vejamos o disposto no artigo 1º, inciso I, da referida Lei: 

“Art.1º ......................... 
 
§ 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar".   

 
Assim, verificamos que o artigo transcrito explicita condutas que devem ser seguidas pelos gestores 

do dinheiro público. 
A lei em várias passagens frisa a necessidade do administrador PLANEJAR, no sentido de prever 

ações, projetar situações, diagnosticar com precisão o que deseja, o que dispõe, inclusive em termos de 
recursos públicos, e como deverá concretamente alcançar as metas delineadas. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal institui diversos instrumentos com a finalidade de conseguir o 
planejamento responsável. 

Não é por acaso que o denominado "Relatório de Gestão Fiscal" é um dos mais importantes 
descritos na Lei, haja vista que se trata de um instrumento de acompanhamento contínuo do 
gerenciamento dos recursos públicos. 
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Nesse diapasão, não será concebida a hipótese de PLANEJAMENTO, sem a estrita observância de 
três instrumentos legais previstos na Constituição Federal,  o plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual. 

 
O art. 165 da Constituição determina: 

 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
 
        I - o plano plurianual; 
 
        II - as diretrizes orçamentárias; 
 
        III - os orçamentos anuais. 
 
        § 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
 
        § 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações 
na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais 
de fomento. 
 
        § 3º - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, 
relatório resumido da execução orçamentária. 
 
        § 4º - Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição 
serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso 
Nacional. 
 
        § 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 
 
        I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
 
        II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
 
        III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e 
mantidos pelo Poder Público. 
 
        § 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado 
do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e 
benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 
 
        § 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano 
plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo 
critério populacional. 
 
        § 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 
fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos 
suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, 
nos termos da lei. 
 
        § 9º - Cabe à lei complementar: 
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        I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização 
do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual; 
 
        II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e 
indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. 

 
 
 E mais: 
 

 
   Art. 167. São vedados: 
 
        I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 
 
        II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais; 
 
        III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com 
finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 
 
        IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 
repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a 
destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e 
desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como 
determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de 
garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem 
como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
 
        V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e 
sem indicação dos recursos correspondentes; 
 
        VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa; 
 
        VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 
 
        VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações 
e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º; 
 
        IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 
 
       X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por 
antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, 
para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
        XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 
195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime 
geral de previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998) 
 
        § 1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser 
iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena 
de crime de responsabilidade. 
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        § 2º - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em 
que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro 
meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão 
incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente. 
 
        § 3º - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a 
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 
 
        § 4.º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se 
referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, 
para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para 
com esta. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

 

 
No que tange as despesas com pessoal, dispõe a Constituição: 
 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 
 
        § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a 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, só poderão ser 
feitas:  (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
        I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
 
        II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
 
        § 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a 
adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses 
de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não 
observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
        § 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o 
prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios adotarão as seguintes providências:  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 
 
        I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e 
funções de confiança;  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
        II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 
 
        § 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para 
assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o 
servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos 
Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da 
redução de pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
        § 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização 
correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
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        § 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado 
extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou 
assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
 
        § 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do 
disposto no § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

Nesse sentido, a lei estabelece mecanismos concretos de uma gestão fiscal responsável, como por 
exemplo a obrigatoriedade da formulação de uma política de planejamento concretizada nas principais 
peças orçamentárias acima enunciadas.  
 

ADEMAIS, SE VERIFICADO QUE A ARRECADAÇÃO É INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DAS 
METAS TRAÇADAS, CUMPRE AO GESTOR, RAPIDAMENTE, AJUSTAR O ORÇAMENTO, LIMITAR 
EMPENHOS, REDESENHAR AS PREVISÕES E PRIORIDADES. 
 

Não será possível realizar despesas sem a correspondente receita. A queda da arrecadação que 
possa comprometer os resultados esperados deve ser compensada com aumento da arrecadação ou corte 
em programas ou investimentos. 
 

O artigo 11 da LRF estabelece: 
 

"Art.11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente 
da Federação. 
Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não 
observe o disposto no caput no que se refere aos impostos". 

 
Em tese, portanto, o ordenador de despesa, a autoridade federal, estadual ou municipal, ficará 

sujeito às infrações anunciadas no artigo 73 da LRF que por sua vez, remete a matéria a diversas leis, tais 
como o Código Penal; a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 
1967; e a Lei 8.429/92, a lei de improbidade. 
 

Nesse particular, a lei de improbidade - Lei 8.429/92 -  que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos ou equiparados nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na Administração Pública direta, indireta ou fundacional contempla algumas figuras 
que podem muito bem ser invocadas no caso de irresponsabilidade fiscal. 
 

O artigo 10 dispõe:  
"Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta 
Lei e notadamente: ..  
VI- realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou 
aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 
 VII- conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 
IX- ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;  
X- agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à 
conservação do patrimônio público;  
XI- liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular. 
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Constituem ainda, atos de improbidade administrativa, conforme art. 11 da mesma lei: 
 
“Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
Administração Pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 
 ... II- retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
... 
VI- deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 
 

 
 

E para finalizar, descrevemos as sanções previstas na lei de improbidade administrativa,que são 
aplicáveis ao gestor, além daquelas já citadas: 
 

a) ressarcimento integral do dano; 
b) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio- se 
concorrer esta circunstância; 
c) perda da função pública; 
d) suspensão dos direitos políticos ( período variável- de 5 a 10 anos); 
e) pagamento de multa civil de até (3-2) vezes o valor do dano ; 
f) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos. 

 
3. CONCLUSÃO 

 
De todo o exposto, concluímos que o gestor municipal deve se ater ao Planejamento Orçamentário 
Municipal, observando sempre: O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o 
Orçamento Anual. 
No caso de verificação de inconformidades, deve imediatamente corrigi-las, e instaurar 
procedimento administrativo para verificar o que, ou quem deu causa ao dano, e aplicar, as 
penalidades cabíveis, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012. 
 
 
 
 

 
 
 


