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Noções de Orçamento Público 

63. Em uma situação de crise fiscal, um dos efeitos mais sentidos é a queda da arrecadação tributária, 

fato que atinge todas as esferas de poder dos entes federativos. Diante dessa situação, a Administração 

promoveu a alteração da legislação tributária por meio da lei orçamentária anual. Essa medida 

contrariou formalmente a Constituição Federal que determina que  

• o instrumento de planejamento correto para dispor acerca dessa espécie de alteração é o 

Demonstrativo da Execução Orçamentária.  

• o instrumento de planejamento correto para dispor acerca dessa espécie de alteração é o Plano 

Plurianual.  

• déficit de arrecadação não é fundamento legal para essa alteração.  

• o instrumento de planejamento correto para dispor acerca dessa espécie de alteração é a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias.  

• a alteração na legislação tributária somente seria possível no caso de criação de novo tributo.  

GABARITO: D 

COMENTÁRIO: A LDO disporá, dentre outros assuntos, sobre a alteração na Legislação Tributária. 

Art. 165, § 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. 

64. O Governo da União promoveu isenção, anistia, remissão e subsídios para estimular a economia. 

Nesse caso, a Constituição Federal estabelece como condição prévia  

• o limite de 1000 salários mínimos nacionais para a concessão dos benefícios.  

• elaboração de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, que deve 

acompanhar o projeto da Lei Orçamentária Anual.  

• o limite de 0,5% da receita corrente líquida para isenção e anistia e de 1% para remissão e 

subsídios.  

• a espera de 180 dias para a entrada em vigor dessa medida.  

• ter como beneficiários imediatos micro e pequenas empresas.  



GABARITO: B 

COMENTÁRIO: Por ser uma renúncia de receita o Gestor deve demonstrar que essa isenção não irá 

comprometer o orçamento e deverá compensá-la. Esse incentivo deverá estar acompanhado do 

impacto orçamentário, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 

renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 

orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:           

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 

orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 

anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do 

aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo ou contribuição. 

65. Considere:  

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.  

 Conforme estabelecido na Constituição Federal, uma das funções desses orçamentos, compatibilizados 

com o Plano Plurianual, é  

• reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.  

• estabelecer benefícios fiscais aos entes federativos com menor arrecadação.  

• promover o orçamento sustentável dos órgãos da Administração direta e indireta da União.  

• priorizar a alocação de verbas a fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.  

• indicar parâmetros para o estabelecimento de metas fiscais. 

GABARITO: A 

COMENTÁRIO: Compete aos orçamentos Fiscal e Investimento a redução da desigualdade regional 

segundo critérios populacionais. Texto extraído da Constituição Federal. O único orçamento que não 

reduz desigualdade é o de Seguridade Social por contemplar despesas de Saúde, Previdência e 

Assistência Social. 



Art. 165, § 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. 

 

66.  O princípio orçamentário da exclusividade determina que a Lei Orçamentária Anual não conterá 

dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa. Todavia, a Constituição Federal 

estabelece que são EXCEÇÕES a esse princípio:  

• medidas para o alcance dos resultados primário e nominal.  

• os conteúdos dos anexos de metas e riscos fiscais.  

• autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares e contratação de operação de 

crédito.  

• as regras de contingenciamento da despesa pública e as despesas consideradas irrisórias.  

• medidas para a evolução do patrimônio líquido e a reestruturação da previdência social.  

GABARITO: C 

COMENTÁRIO: Conforme o princípio da Exclusividade a LOA terá assunto orçamentário: receita, 

despesa, crédito adicional e operação de crédito. 

Art. 165, § 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. 

67.  Ao regular o exercício financeiro, a Lei nº 4.320/1964 estabelece que  

• os débitos da fazenda pública de natureza tributária e não tributária serão inscritos como dívida 

ativa.  

• coincidirá com o ano civil ou conforme definido em Decreto Executivo.  

• pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente pagas.  

• os restos a pagar são as despesas empenhadas até 31/12 e se distinguem em não pagos e não 

liquidados.  

• os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurianual, que não tenham sido 

liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito.  

GABARITO: E 



COMENTÁRIO: Questão sobre a vigência dos restos a pagar. Em casos de despesas plurianuais o restos a 

pagar passará a prescrever após o término do objeto. Essa situação é aplicada em caso de obras públicas 

com duração plurianual. 

Art. 36, Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não 

tenham sido liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito. 

68.  O Governo da União necessita abrir crédito adicional especial para despesa que não possui dotação 

orçamentária específica. Nesse caso, a Lei nº 4.320/1964 determina autorização  

• e abertura por lei e não dependerá da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa.  

• por lei, abertura por decreto do Executivo e dependerá da existência de recursos disponíveis 

para ocorrer a despesa.  

• e abertura por decreto do Executivo e dependerá da existência de recursos disponíveis para 

ocorrer a despesa.  

• e abertura por lei e dependerá da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa.  

• por lei, abertura por decreto do Executivo e não dependerá da existência de recursos 

disponíveis para ocorrer a despesa.  

GABARITO: B 

COMENTÁRIO: É vedada a abertura de crédito adicional suplementar e especial sem prévia autorização 

legislativa. Após a autorização legal o instrumento para liberação do recurso, ou seja, sua abertura, se 

dará por decreto executivo. O decreto executivo é o instrumento para movimentação, liberação, 

descentralização de recursos orçamentários. 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

69.  Uma das fases da despesa pública é o empenhamento, regulado pela Lei nº 4.320/1964, que 

estabelece que  

• o empenho da despesa pode exceder o limite dos créditos concedidos se isso constar do anexo 

de metas fiscais.  

• a despesa cujo montante não se possa determinar é exceção legal à regra do prévio empenho.  

• em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de 

empenho.  

• é permitido o empenhamento global de despesa contratual e outras, ainda que não sujeita a 

parcelamento.  



• empenho consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do respectivo crédito.  

GABARITO: C 

COMENTÁRIO: O empenho é a autorização emitida pela autoridade competente para a realização da 

despesa. Para cada empenho será emitida nota de empenho. A nota de empenho poderá ser dispensada 

em casos especiais. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. O aluno não pode confundir 

Empenho com Nota de Empenho. 

Art. 60, § 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de 

empenho. 

70.  A União realizou despesa sob o regime de adiantamento para atender necessidades do Ministério 

do Transporte, nas seguintes condições: a despesa não se subordinava ao processo normal de aplicação 

e contava com previsão legal; foi feito empenhamento prévio na dotação específica; o numerário foi 

entregue a servidor que não se encontrava em alcance e que já era responsável por outros dois 

adiantamentos. O ato praticado contrariou a Lei nº 4.320/1964, pois  

• esse tipo de despesa somente é possível para as áreas da educação, saúde, assistência social, 

meio ambiente e segurança pública.  

• no caso do adiantamento, o empenho é a posteriori.  

• não há dotação específica para despesa que não se subordina ao processo normal de aplicação.  

• é vedado fazer adiantamento a servidor responsável por dois adiantamentos.  

• não podem ser realizadas despesas que não se subordinam ao processo normal de aplicação. 

GABARITO: D 

COMENTÁRIO:  O suprimento de fundos será concedido a servidor público por meio do Cartão de 

Pagamento (regra geral), conta bancária (judiciário, legislativo, ministério público e comandos militares) 

e excepcionalmente na modalidade saque. Não será concedido suprimento a servidor responsável por 

dois suprimentos, nessa situação ele deverá prestar contas de um, ao menos, para receber outro. 

Decreto 93.872/86, Art. 45, § 3º Não se concederá suprimento de fundos: 

a) a responsável por dois suprimentos; 

b) a servidor que tenha a seu cargo e guarda ou a utilização do material a adquirir, salvo quando não 

houver na repartição outro servidor; 

c) a responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas de sua 

aplicação; e 



d) a servidor declarado em alcance. 
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