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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM Nº 001/2015 

Orienta os órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal a respeito do monitoramento 

da origem/destinação/saldo de recursos durante 

a execução orçamentária.  

A Controladoria-Geral do Município, com fulcro no que estabelece Lei Complementar 

nº 142/2013 e o Decreto Municipal n° 089/2013, orienta os Órgãos e Entidades, quanto 

aos procedimentos a serem adotados, no tocante à gestão de recursos vinculados ao 

longo da execução orçamentária e a necessidade de observância do equilíbrio financeiro 

das contas públicas, considerando: 

 as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, assim como das regras exigidas pelas 

validações dos dados pelo Sistema de Contas dos Municípios – 

SICOM/TCEMG;  

 a constatação de desequilíbrios entre a arrecadação e o empenhamento de 

recursos vinculados às finalidades específicas ao longo do exercício de 2014; e, 

 a importância de propiciar aos gestores públicos, de forma sintetizada e objetiva, 

orientações de caráter preventivo acerca da manutenção do controle financeiro 

da origem/destinação dos recursos administrados. 

a) Equilíbrio orçamentário e financeiro 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000 – traz regulação para as finanças públicas com o objetivo de equilibrar receitas e 

despesas, de forma que o Estado tenha uma atuação mais eficaz em benefício dos 

interesses sociais. Eis o teor da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre o tema: 

 “Art. 8
o
 [...]  

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade 

específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua 

vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o 

ingresso. 
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Art. 9º  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 subsequentes, limitação de 

empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela 

lei de diretrizes orçamentárias”. 

.... 

“Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, 

a escrituração das contas públicas observará as seguintes: 

I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que 

os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem 

identificados e escriturados de forma individualizada.” 

Ante as limitações expressas na LRF, todos os gestores terão que administrar as contas 

públicas de maneira frequente e equilibrada, eis que a responsabilidade na gestão 

pressupõe a ação planejada, 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. 

Na concepção de Nóbrega
1
 o grande princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal é o 

princípio do equilíbrio fiscal. Esse princípio é mais amplo e transcende o mero 

equilíbrio orçamentário. Equilíbrio fiscal significa que o Estado deverá pautar sua 

gestão pelo equilíbrio entre receitas e despesas. Dessa forma, toda vez que ações ou 

fatos venham a desviar a gestão da equalização, medidas devem ser tomadas para que a 

trajetória de equilíbrio seja retomada. 

A realização da despesa pública deve ser sempre precedida de empenho prévio para 

viabilizar o cumprimento do art. 167 da Constituição Federal e art. 58 da Lei n° 

4320/64. Nos casos de criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental que 

acarreta aumento de despesa, a Lei exige estimativa do impacto orçamentário-financeiro 

e declaração do ordenador de despesa de que o aumento possui adequação orçamentária 

e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO e, ainda, que tais 

normas constituam condição prévia para empenho e licitação de serviços, fornecimento 

de bens ou execução de obras.  

                                                 
1
 NÓBREGA, M. A. R. da; FIGUEIREDO, C. M. C. Lei de Responsabilidade Fiscal: aspectos gerais. 

2000. Disponível em: <http://www.federativo.bndes.gov.br> 
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Tem-se que em cada exercício financeiro as despesas são autorizadas tendo por base a 

estimativa de arrecadação das receitas. Ao longo de sua execução os valores da lei 

orçamentária podem ser modificados com a abertura de créditos adicionais e ainda, de 

forma indireta, com os contingenciamentos de créditos e a inscrição em restos a pagar 

não processados, quando transfere para outro exercício a execução financeira.  

Cabe ressaltar que a execução orçamentária da despesa deve obedecer aos estágios do 

empenho, liquidação e pagamento. O empenho precede a realização da despesa e está 

adstrito ao limite do crédito orçamentário disponível. A liquidação consiste na 

verificação do direito adquirido pelo contratado, com base nos documentos que 

comprovem o crédito, a fim de apurar a origem, o objeto, o credor, e a importância do 

que se deve pagar. 

Destaca-se que o inciso II do art. 35 da Lei nº 4.320/64 estabelece que pertencem ao 

exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas. Em obediência ao que 

determina o referido inciso os valores empenhados e não cancelados serão registrados 

como despesa orçamentária no exercício a que se referir os empenhos, caracterizando o 

registro pelo princípio da competência orçamentária.  

Giacomoni
2
 expõe, entretanto, que “a fase do empenho certamente não configura 

adequadamente a competência do exercício, que é caracterizado quando da realização 

efetiva da despesa”. 

Neste contexto, o tema restos a pagar não processados vem tendo atenção crescente nos 

relatórios apresentados pelo Tribunal de Contas quando da apreciação prévia da 

prestação de contas do chefe do executivo, principalmente pelo volume expressivo e 

crescente que pode comprometer a programação financeira e o planejamento 

governamental nos anos seguintes. 

b) Convênios e Contratos de Repasse 

Compõe o orçamento do ente público as transferências voluntárias de recursos federais 

e estaduais, por meio de Programas e Ações aprovadas no Congresso Nacional e 

Assembleia Legislativa. A LOA autoriza a aplicação dos recursos nos Estados e 

Municípios e a seleção das propostas específicas é realizada pelos Ministérios Gestores 

dos Recursos. Como Mandatária, a Caixa Econômica
3 

representa a União em diversos 

                                                 
2
 GIACOMONI, James. Orçamento Público. 2007 

3
 http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_de_repasse_do_OGU/saibamais.asp 
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desses Programas e Ações, relacionando-se com Estados, Municípios e Entidades por 

meio de contratos de repasse. 

 

Os Decretos nº 1.819/1996 e 6.170/2007 e a Portaria Interministerial nº 507/2011, que 

disciplinam as transferências de recursos da União por intermédio de instituições e 

agências financeiras oficiais federais, determinam que na execução de Contratos de 

Repasse os recursos deverão ser mantidos bloqueados em conta específica, somente 

sendo liberados, na forma ajustada, após verificação de regular execução do objeto pela 

mandatária. 

Desta feita, os recursos provenientes da União para a execução dos contratos de repasse 

são liberados, sob bloqueio, na conta corrente vinculada ao contrato, conforme a 

disponibilidade financeira do gestor do programa e desde que o contratado atenda às 

exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

c) Classificação orçamentária/fontes 

Com base nas conceituações do Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, da 

Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a classificação orçamentária por 

fontes/destinações de recursos tem como objetivo identificar as fontes de financiamento 

dos gastos públicos, assegurando que receitas vinculadas por lei a finalidade específica 

sejam exclusivamente aplicadas em programas e ações que visem à consecução de 

despesas ou políticas públicas associadas a esse objetivo legal. 

Como mecanismo de integração entre receitas e despesas, o código de fonte/destinação 

de recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário. Para a receita 

orçamentária esse código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a 
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realização de determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa orçamentária 

identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados. 

A vinculação entre receitas e despesas deve ser pautada em mandamentos legais que 

regulamentam a aplicação de recursos, seja para funções essenciais seja para entes, 

órgãos, entidades e fundos. Outro tipo de vinculação é aquela derivada de convênios e 

contratos de empréstimos e financiamentos, cujos recursos são obtidos com finalidade 

específica. 

O sistema informatizado utilizado pela Prefeitura de Contagem, Sistema de 

Administração Financeira e Controle Interno – SAFCI/SGP, responsável pela gestão 

administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial do Município, possui tabelas com 

os códigos das fontes de origem/aplicação dos recursos.  

Os referidos códigos de fontes das origens/aplicações de recursos são definidos nos 

orçamentos do Município de Contagem através da utilização de códigos com 6 dígitos, 

podendo ser visualizados nas rotinas de cadastro (Tabelas de uso geral / Tabelas de 

cadastros / Grupo de fonte de recursos) por meio dos relatórios de acompanhamento da 

execução de receitas e despesas por fonte de recursos ou, ainda, nos últimos 6 dígitos da 

classificação orçamentária da despesa. Para o exercício de 2015, a Lei nº 4.712, de 

29/12/2014, prevê a gestão de 292 fontes. 

O controle das disponibilidades financeiras, por fonte/destinação de recursos, deve ser 

feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o 

comprometimento e a saída dos recursos orçamentários. A destinação de recursos 

vinculados às destinações específicas, conforme inicialmente prevista nas leis 

orçamentárias, deve ser monitorada ao longo da execução da receita e despesa. A 

contabilidade pública possui contas para o controle da destinação de recursos através do 

sistema de compensação, classes 7 e 8 do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público. 

Os sistemas informatizados operacionalizam os lançamentos contábeis, 

automaticamente, ao longo dos registros da execução do orçamento. Entretanto, há 

necessidade do acompanhamento da evolução de receitas e despesas vinculadas a 

finalidades específicas. 

Na arrecadação, além do registro da receita orçamentária (sistema orçamentário) e do 

respectivo ingresso dos recursos financeiros (sistema patrimonial), deverá ser lançado, 

em contas de controle, o valor classificado na fonte/destinação correspondente 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200 – Bairro Camilo Alves – Contagem/MG – CEP 32.017-
900 - Telefone: (31) 3398-2271– E-mail: controladoria.geral@contagem.mg.gov.br 

(disponibilidade a utilizar), bem como o registro da realização da receita orçamentária 

por fonte/destinação (sistema de compensação). 

Na execução orçamentária da despesa, no momento do empenho, deve haver a baixa do 

crédito disponível conforme a fonte/destinação (sistema orçamentário) e o registro da 

transferência da disponibilidade de recursos para a disponibilidade de recursos 

comprometida (sistema de compensação). No pagamento da despesa, ocorre 

procedimento semelhante, com o registro de baixa do saldo da conta de fonte/destinação 

comprometida e lançamento na de fonte/destinação utilizada. 

Dessa maneira, é realizado o acompanhamento do valor orçado que foi realizado por 

fonte/destinação de recursos, pois as disponibilidades de recursos estarão controladas e 

detalhadas nas contas de controle dos credores. 

Em outubro de 2014, o Grupo de Trabalho de Padronização de Procedimentos 

Contábeis da Secretaria do Tesouro Nacional – GTCON alterou a natureza do saldo das 

contas de execução de disponibilidade por destinação de recursos do PCASP de 

“credor” para “devedor/credor”, reconhecendo a possibilidade do comprometimento de 

fontes de recursos por empenhos de despesas em valores superiores aos efetivamente 

arrecadados. 

Tais situações devem ser acompanhadas pela administração, monitorando 

permanentemente o fluxo de caixa dos recursos vinculados, com o propósito de impedir 

que ocorra um desequilíbrio entre a arrecadação do recurso em sua origem e a efetiva 

aplicação através da execução da despesa, ressaltando-se que a conta “disponibilidade 

por destinação de recursos utilizada”, por sua vez, deverá iniciar cada exercício com 

seu saldo zerado.  

Na execução orçamentária, a conta “disponibilidade por destinação de recursos” 

deverá ser creditada por ocasião da classificação da receita orçamentária e debitada pelo 

empenho da despesa orçamentária. O saldo credor, positivo, representará a 

disponibilidade financeira para a realização de despesa, porém o saldo devedor, 

negativo, corresponderá à insuficiência de recurso para atender a despesa contraída.  

A insuficiência de caixa relacionada a fontes de recursos vinculados a destinações 

específicas revela a falta de planejamento e controle entre a previsão orçamentária e a 

execução financeira, causando desequilíbrio para o cumprimento das obrigações 

contraídas. Tais situações podem extrapolar as diretrizes legais, nos termos do art. 42 da 
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LRF, nas hipóteses em que são contraídas despesas nos últimos dois quadrimestres do 

mandato sem a existência de disponibilidade de caixa para o seu adimplemento. 

Cláudio Manuel Albuquerque afirma que: 

Com a LRF a programação anual da execução orçamentária e 

dos desembolsos financeiros passou a ter por finalidade não só 

evitar déficits de caixa, mas, principalmente, prevenir a 

ocorrência de déficits que possam acarretar a acumulação de 

restos a pagar e conseqüentemente comprometimento de receitas 

futuras
4
. 

Neste sentido, ressalta-se a importância dos acompanhamentos de fluxo de caixa de 

recursos públicos, monitorando a efetiva arrecadação nos cofres públicos, planejando e 

distribuindo-os mensalmente ou bimestralmente, às unidades orçamentárias gestoras, 

além das definições de impacto orçamentário-financeiro de cada despesa. 

No que diz respeito à gestão fiscal, nos termos da LRF, é fundamental atenção no 

controle dos recursos públicos, principalmente com os mais líquidos da entidade (maior 

quantidade de entradas e saídas).  

Segundo Nilton de Aquino Andrade
5
: 

O processo de planejamento econômico e financeiro das 

entidades públicas passa invariavelmente pela gestão das contas 

Caixa e Bancos. É notório que essas duas contas têm evidentes 

provas de liqüidez, estando por isso no rol das mais importantes 

para a entidade pública, figurando, inclusive, no ápice do plano 

de contas governamental. 

O autor ainda aponta características específicas no fluxo de caixa da gestão de recursos 

públicos como sazonalidades na arrecadação; inadimplência de contribuintes; variações 

no potencial de investimento; vinculação de recursos; projeção para futuro a curto, 

médio e longo prazo; demonstração em valores constantes e valores correntes; 

vencimentos por ordem cronológica dos desembolsos; visão geral da situação das 

finanças públicas, entre outros. 

                                                 
4
 ALBUQUERQUE, Cláudio Manoel. Manual básico de treinamento para municípios: a execução 

orçamentária e financeira e o cumprimento das metas. 2.ed. Brasília: MP, BNDES, CEF, 2002, p. 98. 
5
 ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade pública na gestão municipal. São Paulo: Atlas, 2002, 

p. 128. 
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Diante da necessidade de monitoramento da gestão financeira de recursos vinculados a 

finalidades específicas, destaca-se a necessidade de acompanhamento dos seus fluxos de 

caixa, utilizando-se de métodos criteriosos, com base no confronto de saldos bancários, 

estimativas de recebimento e cronogramas de desembolso. 

As recomendações buscam uma execução orçamentária e financeira equilibrada dos 

recursos públicos, assegurar a existência de saldo financeiro em disponibilidade para a 

execução regular da despesa pública, mesmo através da previsibilidade de ingressos 

futuros, garantir uma gestão eficiente do fluxo de caixa e evitar o desajuste financeiro. 

É a orientação. 

Palácio do Registro, em Contagem, 13 de janeiro de 2015.  

 

 

Nicolle Ferreira Bleme 
Auditora-Geral do Município 

 

 

Vanderlei Daniel da Silva 

Controlador-Geral do Município 
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