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 Carimbo e Assinatura do Controlador (a) Geral do 
Município 

1. Finalidade: 

1.1 Estabelecer as normas e procedimentos a serem observados por toda a administração visando disciplinar 
a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

2. Abrangência:  

2.1 Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo, Administração Indireta e Legislativa. 

3. Base Legal e Regulamentar Normas e Procedimentos para Elaboração da LDO 

3.1 Manuais de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional e; Portarias Nº 553, de 22 de Setembro de 
2014 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

3.2 Constituição Federal; 

3.3 Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

3.4 Lei 4.320 de 17 de março de 1964; 

3.5 Lei Orgânica do Município; 

4. Conceitos: 

4. 1 Plano Plurianual – PPA: Instrumento de médio prazo para planejar, estrategicamente, as ações do 

Governo, pelo período de quatro de anos. Tem por objetivo estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, 

os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.  

4.2 Programa: É o instrumento que articula um conjunto de ações (orçamentárias e não orçamentárias) 

voltadas para o atendimento de uma demanda social, para a solução de um problema ou para o 



                                                                                                                                    
 

aproveitamento de uma oportunidade de investimento, previsto no plano de governo e expresso nas diretrizes 

estratégicas. 

4.3 Ação: São operações das quais resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender ao 

objetivo de um programa.  São incluídas também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou 

voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, 

auxílios, contribuições, doações, etc. 

4.4 Diretriz: Diretrizes são os objetivos gerais do Plano Plurianual, devendo apresentar os resultados gerais 

que a administração deseja alcançar em prol da população, ressaltando que cada diretriz é composta por um 

ou mais programas. 

4.5 Meta: Especificação da quantificação física dos objetivos e respectivos prazos. 

4.6 Objetivo: Os objetivos expressam a vontade de solucionar demandas, carências ou problemas do 

município. A cada objetivo corresponde um programa de governo e a cada programa corresponde uma ou 

mais ações governamentais. 

4.7 Projeto: Instrumento de programação orçamentária para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo 

um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta a um produto que concorre para a expansão 

ou aperfeiçoamento da ação de governo. 

4.8 Público Alvo: Explicita para quais segmentos da sociedade (pessoas, famílias, comunidades, instituições 

ou setores) as ações e resultados do programa estão direcionados.  

4.9 Escopo: É o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. 

4.10 Unidades Executora- Equipe de Governo (Secretariado): É aquela unidade administrativa que detém 

competência para praticar toda de gestão, o que significa dizer que são unidades administrativas autorizadas 

a gerir recursos orçamentários e financeiros. 

4.11 – Divida Pública Consolidada - é o montante total apurado:  

a) das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, 

assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;  

b) das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude da realização de operações de 

crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, 

tenham constado como receitas no orçamento;  

c) dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do 

orçamento em que houverem sido incluídos.  

4.12 – Divida Consolidada Líquida - correspondem à dívida pública consolidada deduzida as 

disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. 

4.13 - Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO  

Compreende as metas e as prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subseqüente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações 

na legislação tributária. Tem como principal finalidade orientar a elaboração do orçamento fiscal e da 

seguridade social e de investimentos do Poder Público, incluindo, no caso dos municípios, os poderes 

Executivo e Legislativo, bem como as empresas e autarquias. Sua finalidade é interligar a Lei Orçamentária 



                                                                                                                                    
 

Anual - LOA, com o Plano  Plurianual, de modo a proporcionar o atendimento das diretrizes, dos objetivos e 

das metas da Administração Pública anteriormente planejadas.  

Conforme o art. 169, inciso II, parágrafo 1º da Constituição Federal, a LDO também tem como atribuição 

autorizar a concessão de vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, alteração da estrutura de 

carreira, admissão e contratação de pessoal por qualquer das entidades da administração Pública direta e 

indireta, as despesas que deverão ter dotação orçamentária suficiente.  

O Anexo de Prioridades e Metas especifica as despesas que terão precedência na alocação dos recursos e 

na Lei Orçamentária do exercício subsequente, bem como em sua execução.  

O Projeto de Lei deve ser encaminhado pelo Executivo ao Legislativo até 15 de abril de cada ano. 

Com a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), além do disposto na 

Constituição, a LDO passou a dispor sobre:  

 Equilíbrio entre receitas e despesas;  

 Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas seguintes hipóteses:  

 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; ou enquanto 

perdurar o excesso de dívida consolidada de ente da Federação que tenha ultrapassado o respectivo limite 

ao final de um quadrimestre.  

 Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com 

recursos dos orçamentos; 

 Demais condições e exigências para a transferência de recursos às entidades públicas e privadas;   

 Condições para autorizar o município a auxiliar no custeio de despesas próprias dos Estados ou União;  

 Critérios para início de novos projetos, após o adequado atendimento dos que estão em andamento;  

 Dispor sobre critérios de Programação Financeira mensal para todo o Município e a Câmara;  

 Percentual sobre a RCL retida para reserva de contingência;  

 Concessão a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra de renúncia de 

receitas.  

 

4.14 – Anexos de Riscos Fiscais podem ser conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos 

que venham a impactar negativamente as contas públicas, eventos estes resultantes da realização das ações 

previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de resultados, correspondendo, 

assim, aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo. Logo o anexo de Riscos Fiscais, como 

parte da gestão de riscos fiscais no setor público, é o documento que identifica e estima os riscos fiscais, 

além de informar sobre as opções estrategicamente escolhidas para enfrentar os riscos. 

4.15 - Anexo de Metas Fiscais O Anexo de Metas Fiscais abrangerá os órgãos da Administração Direta dos 

Poderes, e entidades da Administração Indireta, constituídas pelas autarquias, fundações, fundos especiais, 

empresas públicas e sociedades de economia mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social, inclusive sob a forma de subvenções para pagamento de pessoal e custeio, ou de auxílios 



                                                                                                                                    
 

para pagamento de despesas de capital, excluídas, neste caso, aquelas empresas lucrativas que recebam 

recursos para aumento de capital. 

 

. Competência e Responsabilidades: 

5.1 Competem à Secretaria de Planejamento Estratégico - SEPLAE elaborar, controlar e avaliar a execução 

da presente norma de procedimento. 

5.2 Competem à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 

procedimentos de controle inerentes à presente norma de procedimento. 

6. Procedimentos: 

6.1 Secretarias de Planejamento Estratégico/Departamento de Administração Estratégica - 

SEPLAE/DAE 

6.1.1 Elabora o cronograma das atividades para estruturação da Lei, tendo em vista o prazo estabelecido 

para o encaminhamento do Projeto de Lei à Câmara.  

6.1.2 Coleta e estrutura informações sobre o cenário da economia brasileira através dos dados 

macroeconômicos conforme as informações trimestrais do Banco Central – sobre o produto interno bruto e 

índice de inflação. 

6.1.2 Elabora e envia os ofícios para SEFA, Assessoria de Captação de Recursos, IPS, PROGER e demais 

secretárias para que as mesmas repassem as informações conforme a tipicidade de cada uma para 

estruturação da Lei.  

6.2 Secretarias da Fazenda - SEFA 

6.2.1 Para consolidação da Lei elabora relatório da dívida pública consolidada e a dívida consolidada líquida 

juntamente com o ativo disponível, aplicações financeiras, haveres financeiros e o resto a pagar processado 

para os três anos anteriores e posteriores. 

6.2.2 Elabora a projeção da receita disponível e despesa para os três anos subsequentes e o cálculo do 

duodécimo de repasse a Câmara, descrevendo a metodologia de cálculo utilizada e encaminha à Secretaria 

de Planejamento Estratégico/ Departamento de Administração Estratégica. 

6.3 Assessoria Especial de Captação de Recursos e Demais Secretarias 

6.3.1 Elabora relatório de execução dos recursos vinculados com o Governo Federal, Estadual e Instituições 

Privadas e previsão de novos convênios e encaminha à Secretaria de Planejamento Estratégico/ 

Departamento de Administração Estratégica-SEPLAE/DAE. 

6.4. Instituto de Previdência da Serra - IPS 

6.4.1 Elabora relatório da projeção atuarial e a estimativa da receita e despesa para os próximos três anos e 

encaminha ao à Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento de Administração Estratégica- 

Seplae/DAE. 

6.5 Procuradoria Geral do Município - PROGER 



                                                                                                                                    
 

6.5.1 Elabora o anexo de riscos fiscais e encaminha à Secretaria de Planejamento Estratégico/ Departamento 

de Administração Estratégica- Seplae/DAE. 

6.6 Secretaria de Administração - SEAD 

6.6.1 Encaminha à Secretaria de Planejamento Estratégico previsão de contratação de pessoal para os três 

anos subsequentes. 

6.7  Secretaria de Planejamento Estratégico/Departamento de Administração Estratégica - Seplae/DAE 

6.7.1 Consolida as informações da Assessoria Especial de Captação de Recursos, Secretaria da Fazenda, 

demais secretarias e o Instituto de Previdência da Serra e para elaboração da previsão da receita do 

município.  

6.7.2 Elabora relatório do comportamento da receita e da despesa dos três anos anteriores. 

6.7.3 Elabora os quadros demonstrativos contendo todas as informações solicitadas. 

6.7.4 Elabora o anexo de metas Fiscais e os Anexos de Riscos Fiscais;  

6.7.5 Caso aprovado pela secretaria elabora a minuta de projeto de Lei e encaminha à Procuradoria Geral do 

Município 

6.8 Secretaria de Planejamento/ Gabinete do Secretário - SEPLAE/GAB 

6.8.1. Após consolidado os anexos de metas e os riscos fiscais analisa a receita e a despesa: 

6.8.2 Não aprovado rever a receita projetada junto com a Secretaria de Fazenda e a Assessoria de Captação 

de Recursos para os ajustes necessários.  

6.8.3 Aprovado, convoca a Audiência Pública para discutir as metas e diretrizes fiscais. 

6.8.4 Após a audiência pública, solicita ao DAE/SEPLAE elaboração da minuta de Lei, os anexos de metas 

fiscais e as atas da audiência pública que irão em anexo ao documento. 

6.8.5 SEPLAE/GAB encaminha a minuta de Lei junto com os anexos a PROGER para análise  

6.10 – Procuradoria Geral – PROGER  

6.10.1 Analisa a minuta de Lei junto com os anexos e encaminha ao Gabinte do Prefeito  

6.11 Gabinete do Prefeito 

6.11.1 Encaminha Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para aprovação 

6.12 - Câmara dos Vereadores 

6.12.1 Aprovada a Lei confirmada através do autógrafo de Lei encaminha ao Gabinete do Prefeito. 

6.12.2 Caso não aprovada retorna ao Gabinete do Prefeito para que a mesma seja encaminhada a Secretaria 
de Planejamento e essa fará os ajustes conforme a solicitação do Legislativo; 

6.13 – Gabinete do Prefeito 

6.13.1 Aprovada a Lei o Prefeito sanciona a Lei dando publicidade e encaminha cópia ao Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo. 

 

7. Considerações Finais: 



                                                                                                                                    
 

7.1 Todos os servidores disciplinados ou meramente envolvidos por esta Instrução Normativa deverão 

cumprir as determinações e atender aos dispositivos constantes na mesma. 

7.2 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a Secretaria de 

Planejamento e  Unidade de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de checagem 

(visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte do Poder 

Executivo Municipal. 

7.3 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

contrárias. 
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