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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM Nº 003/2016 

Orienta os órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal para fins de cumprimento do 

artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

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

nº 142/2013 e o Decreto Municipal n° 089/2013, em conjunto com a Secretaria de 

Fazenda do Município, orienta os Órgãos e Entidades quanto às limitações e vedações à 

realização de despesas, considerando: 

 as determinações contidas na Lei  Complementar 101 de 2.000, “Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF” e Resolução nº 40 de 2001, do Senado Federal; 

 e a importância de orientar os agentes públicos de forma clara e objetiva, no 

intuito de resguardar e respaldar a Administração Municipal nas suas tomadas de 

decisão. 

 

A rubrica Restos a Pagar, na sua origem, destinava-se a compatibilizar o término do 

exercício financeiro com a continuidade da administração pública. Isto porque nem 

todos os pagamentos de despesas coincidem com o término do exercício financeiro e é 

natural que algumas despesas que pertencem a um exercício venham a ser pagas no 

exercício seguinte (NUNES, 2003)
1
. 

 

Após a LRF, esse tipo de rolagem de dívidas fica vedado no último ano de mandato. O 

art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi concebido com o espírito de, por um lado, 

evitar que, em último ano da administração, sejam irresponsavelmente contraídas novas 

despesas que não possam ser pagas no mesmo exercício, sob pressão do próprio pleito. 

 

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 

20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair 

obrigação de despesa que não possa ser cumprida 

integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas 

no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de 

caixa para este efeito. 

 

                                                 
1
 NUNES, Selene Perez Perez. Manual de Treinamento Municipal. BNDES, 2003. 
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Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa 

serão considerados os encargos e despesas compromissadas a 

pagar até o final do exercício. 

 
 

Diante do dispositivo legal, analisa Cruz
2
 (2002): O parágrafo único desse artigo alerta 

para a necessidade de, antes de serem assumidos novos compromissos, serem 

considerados os encargos e despesas já compromissadas a pagar até o final do ano, 

pois estas consumirão parte das receitas futuras, dentro do exercício, que poderiam vir 

a se constituir em disponibilidade de caixa ao final do ano. 
 

 

Posteriormente, a Lei n. 10.028, de 19 de outubro de 2000, denominada Lei de Crimes 

Fiscais, caracterizou como crime ordenar ou autorizar a assunção de obrigação em 

desacordo com a determinação do referido art. 42 da LRF. 

 

Muito embora o artigo acima não mencione os restos a pagar assumidos anteriormente 

ao terceiro quadrimestre, os Tribunais de Contas têm entendido que a vedação à 

existência de restos a pagar além do saldo em caixa é uma decorrência da interpretação 

da Lei 4.320/64, que disciplina as normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. 

 

Não obstante a regra do art. 42
3
 da LRF aplicar-se apenas às despesas contraídas nos 

últimos oito meses do último ano de mandato, não deverá ser dada prioridade à 

liquidação desses débitos em detrimento dos assumidos em meses anteriores. Isso 

porque, primeiro, a Lei n. 8.666/93 veda tal conduta, in verbis: 

 

Art. 5º Devendo cada unidade da Administração [...] obedecer, 

para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem 

cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando 

relevantes razões de interesse público e mediante prévia 

justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.  

 

Veja-se que o caput do art. 42 da LRF refere-se à obrigação de despesa; contudo, o seu 

parágrafo único, ao regulamentar o caput, esclarece que, na determinação das 

disponibilidades de caixa, deverão ser consideradas as despesas compromissadas até o 

final do exercício
4
.  

 

                                                 
2
 (CRUZ, 2002, p.170). 

 
3
 http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/1163.pdf 

4
 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/445678/CPU_M%C3%B3dulo+13+-

+Disponibilidade+de+Caixa+e+Restos+a+Pagar,%20e+Demonstrativos+Fiscais+dos+Entes.pdf/3d11289

8-8e67-43a1-a881-ec06226f53ef 
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As despesas compromissadas são aquelas que foram ou irão ultrapassar a fase da 

liquidação do empenho até o final do exercício; logo, do total da obrigação de despesa 

contraída nos dois últimos quadrimestres, que ultrapassassem aquele exercício. 

 
Conforme estabelece o Manual de Contabilidade Aplicável ao Setor Público – MCASP, 

elaborado pela Secretária do Tesouro Nacional – STN, órgão central do Sistema de 

Contabilidade Federal, o controle das disponibilidades financeiras por fonte/destinação de 

recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução.  

 

Por ocasião do encerramento do exercício, deverão estar devidamente conciliadas com 

as contas de caixa e equivalentes de caixa para fins de inscrição dos Restos a Pagar por 

fonte de recursos, com fulcro no artigo 42 da Lei Complementar supracitada. 

 

Nota-se, portanto, que o controle pela Administração Pública sobre a contração de 

despesas sem suficiente disponibilidade de caixa não é necessária somente no último 

ano de mandato, em vista do cumprimento do artigo 42 da LRF, mas em todos os 

exercícios da gestão, pois, caso não haja arrecadação suficiente para cumprir as metas 

de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, esta deve determinar que o gestor estabeleça critérios para a 

limitação de empenhos e movimentação financeira nos 30 dias subseqüentes ao 

bimestre em que se constatar o desequilíbrio. 

As orientações contidas neste documento técnico devem ser consideradas em sua 

plenitude pelos agentes políticos e públicos de Contagem, com o objetivo de subsidiar 

as tomadas de decisão relativas a execução de determinadas despesas, em virtude das 

restrições, proibições e vedações legais em ano eleitoral. 

Contagem, 31 de março de 2016. 
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