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SEÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

Art. 71. O Poder Executivo, através do.seu órgão central do sistema de planejamento
e de orçamento, deverá atender, no prazo máximo de dez dias úteis, contado da data de
recebimento, as solicitações de informações encaminhadas pelo Presidente da Comisslo Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, relativas a aspectos
quantitativos e qualitativos de qualquer subprojeto, subatividade ou item de receita, incluindo
eventuais desvios em relação aos valores da proposta que venham a ser identificados
posteriormente ao encaminhamento do projeto de lei.
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II - fonte;
UI - órgão;
IV-unidade orçamentária;
V -função;
VI • programa;
VII - subprograma;

§ 12 Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização

VIII - projetos correspondentes às ações prioritárias constantes do Anexo desta Lei,
a serem definidos pelo órgão central do sistema de planejamento do Poder Executivo.

dos recursos autorizada neste artigo.

§ 22 Os saldos negativos eventualmente apundos em virtude de emendas
apresentadas ao projeto de lei de orçamento no Congresso NlICionII e do procedimento previsto
neste artigo serão ajustados por decreto do Poder Executivo, lIpÓS SIIIÇIo da lei orçamentária, por
intermédio da abertura de créditos suplementllres ou ~'
medilltte remanejamento de
dotações, até o limite de vinte por cento da programaçlo objeto de cancelamento, desde que não
seja possível a reapropriação das despesas executadas.

§ 22 Integrará o relatório de execução orçamentária
discriminando para cada um dos níveis referidos no parágrafo anterior:

quadro comparativo,

I • o valor constante da lei orçamentária anual;
aprovados;

§ 32 Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, os subprojetos e subatividades
que não estavam em execução no exercício de 1993.

II - o valor orçado, considerando-se a lei orçamentária anual e os créditos adicionais

IV - o valor liquidado att,!o mês.
§ .32 O relatório de, execução-orçlllÍleniária ~ -;~nterá duplicidades, eliminando-se
os valores correspondentes'às'tfiinsferências intragovemamentais.

I - pessoal e encargos sociais;
- -- ---

§ 42 O relatório discriminará as despesas com pessoal e encargos sociais, de modo a
evidenciar os quantitativos despendidos com vencimentos e vantagens fixas, despesas variáveis,
encargos com pensionistas e inativos e encargos sociais para as seguintes categorias:
I - pessoal civil da administração direta;

.IV -ras operações Oficiais de Crédito • Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda;

II - pessoal militar;

v - o ProgrmIa

de Distribuiçlo ElDCrllencialde Alimentos - PRODEA;

III • servidores das autarquias;

VI • os subprojetos e subltividldes financiados com doações;
VII • os NIlprojetos e Illbetivid8des que estavam em execução em
com recursos externos e contnlpIrtida;

IV - servidores das fundações;

Im, fiDmciados
.

VIII • o Sistema NlICiona1de Defesa Civil:
IX • a atividade Crédito para a Reforma Agrária;
X • paaamento de bolsa de estudo:
XI - pagamento de beneficios de prestação continuada (Lei n2 8.742, de 7 de
dezembro de 1993) e desenvolvimento de ações de enfrentamento à pobreza;
XII - pagamento de abono salarial e despesas à conta de recursos diretamente
arrecadados, no âmbito do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT;
XIII - pagamento de compromissos contratuais no exterior;
XIV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalizaçllo do Sistema
Único de Saúde;
.
XV - o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
XVI - pagamento de sinistro vinculado ao Seguro de Crédito à Exportação (Lei n2
6.704, de 26 de outubro de 1979).
§ 52Aplica-se o disposto no art. 74 aos recursos liberados na forma deste artigo.
Art. 73. Até vinte e quatro horas após o encaminhamento à sanção presidencial dos
autógrafos do projeto de lei orçamentária anual e dos projetos de lei de créditos adicionais" à Poder
Legislativo enviará, em meio magnético de processamento eletrônico, os dados e informações
relativos aos autógrafos, indicandor.
I - em relação a cada categoria de programaçllo e grupo de despesa dos projetos
originais, o totaI dos acréscimos e o totaI dos decréscimos, por fonte, realizados pelo Congresso
Nacional;
11 - as novas categorias de programação e, em relação a estas, os deta1bamentos
fixados no art. 6!l desta Lei, as fontes e as denominações atribuídas.

social.

V • empregados de empresas que integrem os orçamentos fiscal e da seguridade

§ 52 Os valores a que se refere o § 22 não considerarão as despesas autorizadas ou
executadas relativas ao refinanciamento da dívida da União, as quais deverão ser apresentadas
separadamente.
§ 6!l Além da parte relativa à despesa, o relatório de que trata este artigo conterá
demonstrativo da execução das principais receitas, por rubrica, de acordo com a classificaçllo
constante do Anexo II da Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964, e por fonte de recursos, incluindo o
valor estimado e o arrecadado no mês, e acumulado no exercício, bem como informações sobre
eventuais reestimativas.
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§
Os dados sobre as despesas encaminhados em meio magnético conterão
informações agregadas sobre a execução dos orçamentos em todos os seus estágios, até o
pagamento.
I'

,

§ 82 O relatório da execução orçamentária correspondente ao segundo bimestre
conterá demonstrativo do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício
anterior, discriminando União, fundos e entidades da admínistraçllo indireta.
§ 92 O Poder Executivo enc~
quinzenalmente ao Congresso Nacional, por
meio eletrônico, informações detaIhàdas sobre a execução orçamentáría e financeira dos convênios
nos quais a União seja parte.
§ 10. A publicação do relatório relativo ao bimestre de novembro e dezembro de que
trata o art. 165 da Constituição Federal-deverá se dar no máx4no at6 trinta dias do encerramento
das operações contábeis do órgão central do sistema de execuçlio financeira.
Art. 77. Para fins de acompanlwnento, controle e centralizaçllo; os órgãos da
administraçllo pública direta e indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de
precatórios à apreciaçio da AdvOCllCia-Geralda Uni~, antes do atendimento da requísiçlo judicial,
observadas as normas e orientações a serem bàixadas por aquela upidade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no capul deste artigo, o Advogado-Geral
da União poderá. incumbir os órgãos jurídicos das autarquias e ~públicas,
que lhe são
vinculados, do exame dos processos pertinentes aos precatórios de.conta dessas entidades.
Art. 78. (VETADO)

Art, 74. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários
aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada categoria de
programação e respectivo grupo de despesa, fonte de recursos, modalidade de aplicação e
identificador de uso, especificando o elemento da despesa.
Art. 75. (VETADO)
Art. 76. Até vinte e quatro horas após a publicação do relatõrio a que se refere o art.
165, § 32, da Constituição Federal, o Poder Executivo colocará à disposição do Congresso Nacional
os dados relativos à execução orçamentária do mesmo período, por categoria de programação,
detalhada por fontes de recursos, grupo de despesa, modalidade de aplicação 'e elemento de
despesas, mediante acesso amplo:
I - ao Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, para os orçamentos
fiscal e da seguridade social;
11- ao Sistema de Informação da Secretaria de Empresas Estatais - SIEST, para o
orçamento de investimento.
§ 12 O relatório de que trata este artigo conterá a execução mensal dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, classificada segundo:
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III - o valor do empenhado até o mês; e

§ 42 Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para
atendimento de despesas com:

UI - pagamento do serviço de dívida;

f

I • grupo de despesa;

Art. 72. Se o projeto de lei orçamentária anual não for sancionado pelo Presidente da
República até 31 de dezembro de 1998, a programação dele constante poderá ser executada, durante
o primeiro mês do exercício, até o limite de um doze avos do totai de cada dotação, na forma da
proposta remetida ao Congresso Nacional.

II - pagamento de beneficios previdenciAríos a cargo do Instituto Nacional do
Seguro Social:
--
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Art. 79. O Tribunal de Contas da Uni~ enviará à comissão mista permanente
prevista no art. 166 da Constituição Federa1, até trinta dias &pôs o encaminhamento da proposta
orçamentária pelo Poder Executivo:

,

I - relação das obras em exec\lÇlo com recursos oriW1dosdos orçamentàs fiscal e da
se8'Jridade social, nas quais tenhanl' sido identificados Üldícios de atos praticados com grave
inftação a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentáría, operacional
e patrimonial, incluídas ou nio na proposta orçamentáría, indicando a classificação institucional e
funcional-programática do subprojeto ou subatividade correspondente, o órgão executor, a
locaIizaçio da obra, os indícios verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação,
pela comissão;
II - informações gerenciais sobre a execução tIsico-financeira dos subprojetos mais
relevantes, constantes dos orçamentosfiscaI e da seguridade social, selecionados, especialmente, de
acordo com critérios que levem em consideração o valor liquidado no exercício de 1'997 e o fixado
em 1998, a regionalização do gasto, sem prejuízo das solicitações do Congresso Nacional.
Art. 80. Não será aprovado projeto de lei ou editada medida provisória que implique
o aumento das despesas orçamentárias, sem que estejam acompanhados da estimativa desse
aumento e da indicação das fontes de recursos.

1

