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III - sentenças judiciais (tipo 412 - art. 4o, inciso IV, alíneas
"b" e "c", da LOA-2014); e
IV - benefícios auxílio-alimentação ou refeição, assistência
médica e odontológica, assistência pré-escolar e auxílio-transporte, ou
similares, aos servidores, empregados e seus dependentes (tipo 457 art. 4o, inciso XVI, da LOA-2014).
Art. 8o O SIOP estará disponível para o atendimento do
disposto nesta Portaria a partir de sua publicação.
Parágrafo único. A partir de 16 de dezembro de 2014, a
disponibilidade do SIOP ficará restrita à transmissão, prevista no art.
2o desta Portaria, dos créditos publicados até o dia 15 do referido
mês, ou à elaboração dos créditos cuja publicação poderá ocorrer até
31 de dezembro de 2014, nos termos do § 2o do art. 4o da LOA-2014
e do art. 7o desta Portaria.
Art. 9o Os créditos suplementares e especiais, cuja abertura
dependa de autorização legislativa ou de ato do Poder Executivo,
serão encaminhados à SOF/MP pelos órgãos dos Poderes Legislativo

1
e Judiciário, do MPU e da DPU nos mesmos prazos definidos e,
quando couber, observadas as mesmas exigências estabelecidas para
os órgãos do Poder Executivo.
Art. 10. Os Poderes Legislativo e Judiciário, o MPU e a
DPU poderão, a seu critério e desde que observados os prazos de que
tratam os arts. 7o e 9o desta Portaria, estabelecer, para seus respectivos
órgãos e unidades, calendário para solicitação de abertura desses
créditos.
Art. 11. As dotações orçamentárias relativas a programações
com impedimento de ordem técnica de execução, informadas pelos
Poderes Legislativo e Judiciário, pelo MPU e pela DPU, nos termos
do inciso I do § 2o do art. 52 da LDO-2014, não poderão ser objeto
de execução.
Parágrafo único. As dotações orçamentárias a que se refere o
caput deverão ser bloqueadas no SIAFI e permanecerem nessa situação até a abertura dos créditos a que se referem os incisos III ou
IV do § 2o do art. 52 da LDO-2014.

Nº 31, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014
Art. 12. Em face do disposto no inciso IV do § 2o do art. 52
da LDO-2014, a abertura do crédito suplementar, no caso da não
deliberação pelo Congresso Nacional do projeto de lei de que trata o
inciso III do referido § 2o, será implementada, exclusivamente, por
Decreto do Poder Executivo, não se aplicando, para essa abertura, o
§ 1o do art. 40 da LDO-2014.
Art. 13. Os créditos passíveis de abertura na forma desta
Portaria, que forem encaminhados à SOF/MP para serem atendidos
por ato do Poder Executivo, serão devolvidos aos órgãos de origem
em face da determinação constante do § 1o do art. 40 da LDO2014.
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ROBERTO FERNANDES JÚNIOR

ANEXO
TABELA DE TIPOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE USO EXCLUSIVO DOS ÓRGÃOS DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TIPO

DESCRIÇÃO

400

Suplementação de subtítulos de projetos, atividades e operações especiais até o
limite de 20% do respectivo valor constante na Lei no 12.952, de 20 de janeiro de
2014, Lei Orçamentária de 2014 - LOA- 2014.
Suplementação de dotações destinadas ao atendimento de despesas de pessoal e
encargos sociais.

401
407

410

411
412
452
457
476

483
494

Remanejamento de dotações entre subtítulos integrantes de ações do mesmo programa, no âmbito de cada órgão orçamentário, até o limite de 30% do respectivo
valor constante da LOA-2014, consideradas as alterações efetuadas por meio do tipo
400.
Suplementação dos GNDs "3-Outras Despesas Correntes", "4-Investimentos" e "5Inversões Financeiras" no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anulação, até a
soma das dotações desses grupos, desde que mantidos a esfera orçamentária, o
identificador de resultado primário,o identificador de uso e a
fonte de recursos das dotações anuladas.
Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento (juros,
encargos da dívida e amortização), dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário,
do MPU e da DPU.
Atendimento de despesas com sentenças, inclusive aquelas consideradas de pequeno
valor nos termos da legislação vigente.

FONTES DE RECURSOS

AUTORIZAÇÃO

Anulação parcial de dotações, limitada a 20% do valor de outros subtítulos, à conta de quaisquer fontes LOA-2014, art. 4o, inciso I, alínea "a",
c/c o art. 40, §§ 1o, 2o e 3o, da LDOde recursos, observadas as restrições constantes do art. 3o desta Portaria.
2014.
Anulação de dotações consignadas, no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público LOA-2014, art. 4o, inciso VI, alínea "a" ,
da União - MPU e da Defensoria Púbica da União - DPU, respectivamente, ao mesmo Grupo de Natureza c/c o art. 40, §§ 1o, 2o e 3o, da LDOde Despesa - GND, observadas as restrições constantes do art. 3o desta Portaria.
2014.
Anulação de dotações, limitada a 30% do valor dos subtítulos constantes de ações integrantes do mesmo LOA-2014, art. 4o, inciso I, alínea "a", e
programa objeto da suplementação, no âmbito de cada órgão orçamentário, observadas as vinculações § 1o, c/c o art. 40, §§ 1o, 2o e 3o, da
constitucionais ou legais de receitas vigentes e as restrições constantes do art. 3o desta Portaria e LDO-2014.
consideradas as alterações efetuadas por meio do tipo 400.
Anulação até a soma das dotações dos GNDs "3", "4", e "5" do mesmo subtítulo objeto da su- LOA-2014, art. 4o, inciso II, c/c o art.
40, §§ 1o, 2o e 3o, da LDO-2014.
plementação.

LOA-2014, art. 4o, inciso V, alínea "b",
itens "1" e/ou "2" , c/c o art. 40, §§ 1o, 2o
e 3o, da LDO-2014.
LOA-2014, art. 4o, inciso IV, alíneas "b"
e "c" , c/c o art. 40, §§ 1o, 2o e 3o, da
LDO-2014.
Suplementação de subtítulos aos quais foram alocados recursos de doações e con- Anulação de dotações à conta de recursos de doações e convênios constantes da LOA-2014.
LOA-2014, art. 4o, inciso VIII, c/c o art.
40, §§ 1o, 2o e 3o, da LDO-2014.
vênios, de acordo com a destinação prevista no respectivo instrumento.
Atendimento dos benefícios auxílio-alimentação ou refeição, assistência médica e Anulação parcial de dotações alocadas ao pagamento dos benefícios relacionados na descrição deste tipo LOA-2014, art. 4o, inciso XVI, c/c o art.
40, §§ 1o, 2o e 3o, da LDO-2014.
odontológica, assistência pré-escolar e auxílio-transporte, ou similares, a servidores, de crédito.
empregados e seus dependentes.
Suplementação de subtítulos das ações relativas às contribuições, anuidades e in- Anulação de dotações orçamentárias:
LOA-2014, art. 4o, inciso XIX, alínea
"b", itens "1" e "2" , c/c o art. 40, §§ 1o,
tegralizações de cotas a organismos.
1. contidas em subtítulos das referidas ações; e
2. constantes dos GNDs "3", "4" e "5" de outros subtítulos, até o limite de 30% da soma dessas 2o e 3o, da LDO-2014.
dotações.
Remanejamento de dotação incluída ou acrescida em decorrência de emenda in- Anulação de dotação decorrente de emenda do mesmo autor, exceto se classificada como ações e serviços LOA-2014, art. 4o, inciso XXX, c/c o art.
40, §§ 1o, 2o e 3o, da LDO-2014.
dividual, exceto se classificada como ações e serviços públicos de saúde (RP 6 e IU públicos de saúde (RP 6 e IU 6).
6), solicitado pelo autor da emenda.
Atendimento de despesas do projeto de Implantação do Sistema Integrado de Ges- Anulação de dotações consignadas a essa finalidade, na mesma ou em outra unidade orçamentária do LOA-2014, art. 4o, inciso XXIII, c/c o
art. 40, §§ 1o, 2o e 3o, da LDO-2014.
tão da Informação - e-Jus, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário.
Poder Judiciário.

Observações:
a) a anulação de dotações orçamentárias relativas a despesas
obrigatórias, de que trata a Seção I do Anexo III da LDO-2014,
somente poderá ocorrer se destinada ao atendimento de despesas da
mesma espécie (despesas obrigatórias), conforme estabelece o inciso
II do § 3 o- do art. 40, observada a vedação constante do art. 90, ambos
dessa Lei;
b) os recursos relativos à contrapartida nacional de empréstimos internos e externos (Identificadores de Uso "1", "2", "3" e "4")
e ao pagamento de juros e outros encargos da dívida e amortização
(GNDs "2" e "6") somente poderão ser remanejados para outras
categorias de programação se destinados às mesmas finalidades (contrapartida ou juros, outros encargos e amortização), conforme dispõe
o art. 49 da LDO-2014;
c) a suplementação ou a anulação de dotações, mediante a
utilização do tipo de alteração orçamentária "407", não poderá ser
superior ao limite de 30% (trinta por cento) do valor do respectivo
subtítulo aprovado na LOA-2014, consideradas as alterações efetuadas por meio do tipo "400", já publicadas;
d) na anulação de dotações, é vedado o cancelamento de
quaisquer valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais, salvo quando houver solicitação expressa parlamentar autor da emenda;
e) o remanejamento de eventuais disponibilidades de dotações orçamentárias relativas aos benefícios auxílio-alimentação ou
refeição, assistência pré-escolar, assistência médica e odontológica, e
auxílio-transporte, para o atendimento de outras despesas, inclusive
da própria unidade orçamentária, somente poderá ocorrer se, comprovadamente, não houver necessidade de suplementação das referidas dotações de outras unidades orçamentárias de cada órgão orçamentário dos respectivos Poderes, do MPU e da DPU;
f) na abertura dos créditos poderão ser incluídos GNDs, além
dos aprovados no respectivo subtítulo, desde que compatíveis com a
finalidade da ação orçamentária correspondente; e
g) o tipo 483 não poderá ser utilizado para abertura do
crédito suplementar de remanejamento de dotações objeto de emendas
individuais com impedimento de ordem técnica de execução, a que se
refere o inciso IV do § 2 o- do art. 52 da LDO-2014, em face de ser
prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, conforme estabelece esse
mesmo dispositivo.

Anulação de dotações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário, do MPU e da DPU, consignadas
às finalidades constantes da descrição deste tipo de alteração, inclusive no âmbito do mesmo subtítulo,
obedecidas as vinculações de receitas previstas na legislação vigente.
Anulação de dotações consignadas a GNDs no âmbito do mesmo subtítulo, até o seu valor total, ou de
dotações consignadas a essa finalidade, alocada ao mesmo Poder, MPU ou DPU.

PORTARIA N o- 11, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014
Estabelece procedimentos e prazos para solicitação de alterações orçamentárias, no
exercício de 2014, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, no uso
das atribuições estabelecidas no art. 20, inciso II, do Anexo I do
Decreto no 8.189, de 21 de janeiro de 2014, e tendo em vista, especialmente, o disposto nos arts. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49 e
90 da Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013, e no art. 4o da Lei
no 12.952, de 20 de janeiro de 2014, resolve:
CAPÍTULO I
DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Seção I
Disposições Preliminares
Art. 1o As alterações orçamentárias relativas aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, inclusive no que concerne a fonte de
recursos, modalidade de aplicação, identificadores de uso, de doação
e de operação de crédito e de resultado primário e Planos Orçamentários - PO, bem como a esferas orçamentárias e codificação
orçamentária, serão regidas no corrente exercício financeiro pelos
procedimentos contidos na presente Portaria.
§ 1o A alteração de títulos de ações e subtítulos, autorizada
no art. 38, § 1o, inciso III, alínea "b", da Lei no 12.919, de 24 de
dezembro de 2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 LDO-2014, não se considera como alteração orçamentária para fins
desta Portaria, devendo a sua solicitação observar o mesmo procedimento previsto no § 1o do art. 7o desta Portaria.
§ 2o Para fins desta Portaria:
I - nas referências ao Ministério Público da União - MPU
considera-se incluído o Conselho Nacional do Ministério Público CNMP; e
II - considera-se órgão setorial aquele integrante do Sistema
de Planejamento e de Orçamento Federal - SPOF, ou equivalente.
Seção II
Dos Tipos de Alterações Orçamentárias
Art. 2o A Unidade Orçamentária - UO indicará o tipo de
alteração orçamentária solicitada, de acordo com a "Tabela de Tipos
de Alterações Orçamentárias", constante do Anexo desta Portaria, e o
respectivo fundamento legal, cabendo ao respectivo órgão setorial
verificar a exatidão dessas informações.
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Art. 3o Cada solicitação deverá restringir-se a uma única
espécie de crédito adicional, conforme definido no art. 41 da Lei no
4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto nos arts. 11 e
12 desta Portaria.
Seção III
Das Solicitações de Alterações Orçamentárias
Art. 4o As solicitações de alterações orçamentárias deverão
ter início na UO interessada, mediante acesso on-line ao Sistema
Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, exceto para a modalidade de aplicação, e serão encaminhadas ao órgão setorial correspondente.
Parágrafo único. As informações prestadas pelas UOs serão
analisadas pelo órgão setorial referido no caput, que procederá a uma
avaliação global da necessidade dos créditos solicitados e das possibilidades de oferecer recursos compensatórios, manifestando-se, nas
áreas de sua competência, sobre a validade dos pleitos, passando, tal
manifestação, a ser parte integrante das solicitações iniciadas nas
UOs.
Art. 5o Os órgãos setoriais encaminharão à Secretaria de
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SOF/MP, mediante acesso on-line ao SIOP, as solicitações de
créditos suplementares e especiais de suas unidades, observadas as
disposições desta Portaria, nos seguintes prazos:
I - créditos dependentes de autorização legislativa: primeiro
decêndio de abril e de setembro; e
II - créditos autorizados na Lei no 12.952, de 20 de janeiro
de 2014, Lei Orçamentária de 2014 - LOA-2014: primeiro decêndio
de abril, de setembro e de novembro, sem prejuízo dos prazos de que
tratam os §§ 2o e 3o deste artigo.
§ 1o Para o atendimento dos prazos previstos neste artigo, os
órgãos setoriais poderão estabelecer prazos para as suas UOs subordinadas ou vinculadas elaborarem as respectivas solicitações de
crédito.
§ 2o As solicitações de créditos suplementares autorizados na
LOA-2014, para o atendimento das despesas a seguir relacionadas,
poderão, excepcionalmente, ser encaminhadas até 30 de novembro de
2014:
I - transferências aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, decorrentes de vinculações constitucionais ou legais; aos
fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e CentroOeste, nos termos da Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989; ao
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT; e ao complemento da
atualização monetária do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS (art. 4o, inciso III, da LOA-2014);
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