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AGENDA

 MOTIVAÇÃO (O PROBLEMA);

 MODELAGEM DO PROBLEMA;

 ARCABOUÇO NORMATIVO;

 CONCLUSÕES/REFLEXÕES.



Motivação:

Reação da UFRJ (PROPLAN) à 

proposta orçamentária do MEC –

Recursos Próprios UFRJ - na 

LOA/2019



NOTA PROPLAN/UFRJ Set/2018 
https://ufrj.br/noticia/2018/09/11 (acesso 

07/06/2019)

A UFRJ e as demais Ifes defendem que a

LOA faculte às Ifes a possibilidade de ajustes

e redimensionamentos, de acordo com a

capacidade de arrecadação de receitas

próprias de cada instituição, sem limitações e

contingenciamentos. O Ministério da

Educação tem demonstrado apoio

institucional a essa mudança de procedimento

que valorizará o esforço institucional de

arrecadação de receitas próprias pelas

universidades.

https://ufrj.br/noticia/2018/09/11


Alguns Dados Disponibilizados na 
Nota da UFRJ (set/2018)
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NOTA PROPLAN/UFRJ Set/2018 
https://ufrj.br/noticia/2018/09/11 (acesso 

07/06/2019)

“A UFRJ foi surpreendida, nas primeiras

semanas de agosto, com a informação da

PLOA sobre a redução dos valores estimados

para 2019, limitados em R$ 34.357.451,00.

Em média, esse orçamento é de

aproximadamente R$ 60 milhões.

A receita a ser arrecadada até o final de 2018

com aluguéis é de R$ 44.173.984,85.

https://ufrj.br/noticia/2018/09/11


Ainda sobre a Nota da 
PROPLAN/UFRJ – Set./2018
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Parte I:

Uma breve abordagem sobre o 

problema que se apresenta aos 

gestores do planejamento e da 

execução orçamentária nas IFES



O PROBLEMA NA PERSPECTIVA 
DO PLANEJAMENTO

LOA – MEC (Autorização da Despesa....de acordo com a receita 

estimada/planejada)

Expectativa da Receita do Tesouro

Alocada ao MEC

Expectativa da Receita 

Própria - MEC

∑LOAs-IFES Demais Órgãos MEC 

∑LOAs-IFES

Classificação da Receita

Tesouro - ∑ IFES

Classificação da Receita 

Própria ∑ IFES



O PROBLEMA NA PERSPECTIVA 
DO PLANEJAMENTO

Tesouro –

∑LOAs-IFES

Receitas Correntes
Receitas de 

Capital

Receitas Próprias 

∑LOAs-IFES

Receitas 

Correntes

Receitas de 

Capital

Detalhamento

da Receita



Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019

Previsão das Receitas (2.503.536.310.497)

Total 3.262.209.303.823,00



O PROBLEMA NA PERSPECTIVA 
DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

LOA – 2019 (Autorização da Despesa....)

Expectativa da Receita (Receita Federal)
Expectativa da 

Receita Própria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Calendário

Limite de Empenho Autorizado

(Disponibilidade Financeira)

Disponibilidade Orçamentária

Alternativas de Empenho (Limite Autorizado)



O PROBLEMA NA PERSPECTIVA DA 
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Calendário

Planejado para 12 meses

Financeiro arrecadado 

até certo mês

1 2 3

Qual a  

disponibilidade de 

limite de empenho?
Ou

O limite é específico ou 

precisa ser deduzido 

do limite geral?

Receitas 

Correntes

Receitas de 

Capital

Detalhamento

da Receita



O PROBLEMA NA PERSPECTIVA 
DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

LOA – 2019 (Autorização da Despesa....)

Expectativa da Receita do Tesouro
Expectativa da 

Receita Própria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Calendário

Limite de Empenho

(Disponibilidade Financeira)

Estimativa da Arrecadação – Ldo/LOA

Alternativas de Empenho (Limite Autorizado)



Questões fundamentais na perspectiva 
da gestão orçamentária

 As receitas previstas no planejamento do orçamento

anual estão se concretizando conforme as

expectativas LDO/LOA? Há riscos para a

inviabilização da cobertura da despesa prevista?

 Em relação às receitas próprias a arrecadação está

acima ou abaixo do planejado? Existem fontes

específicas em que há excesso de arrecadação?

Como adaptar o orçamento à realidade da

arrecadação?

 Como priorizar a execução dos limites de empenho

diante da realidade da arrecadação?



Qual a saída para uma boa gestão das 
receitas/orçamentos próprios?

Receitas Próprias da 

IFES

Receitas 

decorrentes da 

Atividade Meio

Receitas 

decorrentes da 

Atividade 

Finalista

• Como a Fundação de Apoio influencia os

ingressos financeiros?

• Como as previsões da LIT pode

influenciar os mesmos ingressos?



Alguns pressupostos da gestão 
orçamentária: perspectiva do gestor leigo 

de uma IFES

 Compreensão de aspectos conceituais

básicos do orçamento público;

 Busca de um mínimo de domínio nos

aspectos normativos (LDO, LOA, Portarias

SOF);

 Construção de uma base de dados que

possa auxiliar o gestor/equipe no

planejamento e nas tomadas de decisões

concernentes à execução;

 Equipe de apoio qualificada e sincronizada!



Parte II:

Uma breve abordagem sobre os 

fundamentos teóricos e os 

Normativos orientadores da gestão 

do orçamento público



Classificação das Receitas Públicas

 Classificação em Sentido Amplo

– Receitas Extra-Orçamentárias:

São recursos financeiros de caráter temporário, não se incorporam ao

patrimônio público e não integram a Lei Orçamentária Anual. O Estado

é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis

e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa

– Receitas Orçamentárias

 São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante

o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o

patrimônio público;

 Viabiliza a execução das políticas públicas (programas, ações,

metas) visando atender às necessidades públicas e demandas da

sociedade;

 Pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do poder público,

aumentam-lhe o saldo financeiro, e via de regra, por força do

princípio orçamentário da universalidade, estão previstas na Lei

Orçamentária Anual – LOA



ARCABOUÇO NORMATIVO DE 
INTERESSE DA GESTÃO (Lei Geral: 

Lei 4.320/1964)

 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

– Exercício 2019:  Lei no 13.707, de 14 de agosto de 2018

 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

– Exercício de 2019: Lei no 13.808, de 15 de janeiro de 2019,

 PORTARIAS SOF/MPOG (Atualmente ME):

– Portaria SOF nº 1, de 19/02/2001 (classificação orçamentária por fontes 

de recursos);

– Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001 (Normas gerais de 

Classificação da Receita);

– Portaria SOF nº 9 de 27/06/2001 (Desdobramento da Classificação da 

Receita);

– Anualmente: a SOF fixa procedimentos e prazos para solicitação de 

alterações orçamentárias.

 Exercício de 2019: Portaria Nº 1, de 13 de fevereiro de 2019



Receitas Orçamentárias – Classificação 
Legal (Art.11 e 12  da Lei 4320/1964)

 Perspectiva do Fato Gerador (Natureza da 

Despesa)
1 – Receitas Correntes

2 – Receitas de Capital

c/ Redação dada pelo DL 1939/1982 



Origem da Receita dentro de cada Categoria 
Econômica (realces de interesse direto do gestor 

IFES da receita própria)

Receitas Correntes Receita de Capital

1. Receita Tributária

2. Receita de Contribuições

3. Receita Patrimonial

4. Receita Agropecuária (??)

5. Receita Industrial

6. Receita de Serviços

7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

1. Operações de Crédito

2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos

4. Transferências de Capital (??)

5. Outras Receitas de Capital



Exemplo (Receita tributária Municipal)

1 1 1 2 0 2

Receita Corrente

Receita Tributária

Impostos

Imposto sobre o patrimônio e a renda

Imposto sobre Propriedade

Territorial Urbana



Receita Agropecuária – Potencial 
de Utilização nas IFES?

1400.00.00 Receita Agropecuária

1410.00.00 Receita da Produção Vegetal

1420.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados

1490.00.00 Outras Receitas Agropecuárias



Receitas Orçamentárias – Classificação pela 
Fonte de Recursos

 Busca identificar as origens dos ingressos financeiros 

que financiam os gastos públicos (Código de 3 dígitos). 

Portaria SOF nº 1, de 19 de fevereiro de 2001 com alterações 

posteriores

Identificador da fonte (detalhamento)

PRIMÁRIA  ou NÃO-PRIMÁRIAS 

Exemplo:

fonte 150 

Versus

fonte 250

Exemplo:

fonte 181 

Versus

fonte 281

Exemplo:

fonte 112 

Versus

fonte 212



Grupo de Fontes de Recursos - 1º 
DÍGITO (Classificação da Fonte)

1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

2 - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

3 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

6 - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores

9 - Recursos Condicionados



Amostra classificatória - Fontes 
Primárias

00 Recursos Ordinários

01 Transferências do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos 

Industrializados 

02 Transferência do Imposto Territorial Rural 

03 Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional 

04 Retorno do Fundo Social 

06 Contribuição para o Fundo de Saúde dos Policiais Militares e 

Bombeiros Militares do Distrito Federal 

07 Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos 

Florestais 

08 Recursos do Fundo Social 

11 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -

Combustíveis 

12 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino 

13 Contribuição do Salário-Educação 



Amostra classificatória - Fontes 
Primárias

50 Recursos Próprios Não-Financeiros 

51 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas 

52 Resultado do Banco Central 

53 Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS 

54 Contribuições Previdenciárias para o Regime Geral de Previdência 

Social 

55 Contribuição sobre Movimentação Financeira 

56 Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor 

Público 

57 Receitas de Honorários de Advogados 

58 Multas Incidentes sobre a Receita de Impostos e Contribuições 

Administrados pela RFB/MF 

59 Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de 

Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos 

60 Recursos das Operações Oficiais de Crédito 

61 Certificados de Privatização



Amostra classificatória - Fontes 
Primárias

78 Fundo de Fiscalização das Telecomunicações 

79 Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 

80 Recursos Próprios Financeiros 

81 Recursos de Convênios 

82 Restituição de Recursos de Convênios e Congêneres 

83 Pagamento pelo Uso de Recursos Hídricos 

84 Contribuições sobre a Remuneração Devida ao Trabalhador e Relativa à 

Despedida de Empregado sem Justa Causa 

85 Desvinculação Parcial de Recursos de Compensações Financeiras pela 

Exploração de Petróleo ou Gás Natural 

86 Outras Receitas Vinculadas 

87 Alienação de Títulos e Valores Mobiliários 

88 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional 

89 Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento 

de Dívidas do Clube de Paris 



Amostra classificatória - Fontes 
Primárias

91 Recurso correspondente à Reserva de Contingência Específica 

93 Produto da Aplicação dos Recursos à Conta do Salário-Educação 

94 Doações para o Combate à Fome 

95 Doações de Entidades Internacionais 

96 Doações de Pessoas Físicas e Instituições Públicas e Privadas Nacionais 

97 Dividendos da União 

98 Desvinculação de Recursos de Superávit Financeiro



Exemplo:
Portaria SOF nº 24 de 15/08/2006
(Dispõe sobre a classificação orçamentária por fonte de recursos 
para aplicação no âmbito da União)

Art. 1º Incluir no Anexo à Portaria SOF nº 1, de 19 de fevereiro de 2001, a

fonte de recursos primária "82 - Restituição de Recursos de Convênios e

Congêneres".

Art. 2º Estabelecer que a receita apropriada na fonte de recursos a que se refere

o art. 1º seja aplicada em ações orçamentárias finalísticas do órgão ou entidade

concedente, exceto quando os convênios ou instrumentos congêneres

tiverem sido realizados exclusivamente à conta de recursos de livre

aplicação.



Art. 59. Se for necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de

que trata o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo apurará o

montante necessário e informará a cada órgão orçamentário dos Poderes Legislativo e

Judiciário, do Ministério Público da União e à Defensoria Pública da União, até o vigésimo

segundo dia após o encerramento do bimestre, observado o disposto no § 3º

(.......)

§ 12. No caso de receitas próprias, de convênios e de doações obtidas pelas

instituições federais de ensino, deverão ser observadas as seguintes disposições:

I - as despesas custeadas com as referidas receitas não serão consideradas para

fins de apuração do montante a que se refere o § 1º deste artigo, nem de limitação

de empenho e movimentação financeira; e

II - no caso de abertura de créditos adicionais à conta de excesso de arrecadação ou

de superávit financeiro referentes às mencionadas receitas, cancelamentos

compensatórios de dotações não incidirão sobre as programações do Ministério da

Educação.

Exemplo:
LDO 2019 – Lei 13707/2018
(Seção VIII - Da limitação orçamentária e financeira)



(....)

XI - demonstrativo da receita orçamentária nos termos do art. 12 da Lei de

Responsabilidade Fiscal, e inclusão do efeito da dedução de receitas extraordinárias ou

atípicas arrecadadas no período que servir de base para as projeções, que constarão do

demonstrativo pelos seus valores nominais absolutos, destacando os seguintes

agregados:

a) Receitas Primárias:

1. brutas e líquidas de restituições, administradas pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil, ......, inclusive das propostas de alteração na legislação, que se encontrem em

tramitação no Congresso Nacional, de iniciativa do Poder Executivo, e dos demais fatores

que influenciem as estimativas;

2. Concessões e Permissões, por serviços outorgados, apresentados mês a mês;

3. Compensações Financeiras;

4. Receitas Próprias (fonte 50) e de Convênios (fonte 81), por órgão; e

5. Demais Receitas Primárias; e

b) Receitas Financeiras:

1. Operações de Crédito;

2. Receitas Próprias (fonte 80), por órgão; e

3. Demais Receitas Financeiras;

Exemplo:
ANEXO II - LDO 2019



Alguns exemplos de classificação 
da receita por fonte

Fonte 100 

(Recursos do Tesouro) 
Exercício Corrente (1);

Recursos Ordinários (00);

Fonte 250 

(Recursos de Outras 

Fontes) 

Exercício Corrente (2);

Recursos Próprios Não-Financeiros (50);

Fonte 150 

(Recursos do Tesouro) 
Exercício Corrente (1);

Recursos Próprios Não-Financeiros (50);

Fonte 650 

(Recursos de Outras 

Fontes) 

Exercícios Anteriores (2);

Recursos Próprios Não-Financeiros (50);



Receitas Orçamentárias – Classificação para 
cumprimento do art. 52, incisos I, alínea “b”, 

e II, alínea “b”, da Lei Complementar no
101, de 2000)

 Art. 2º § 4º da PORTARIA INTERMINISTERIAL No 163, DE 4 DE 

MAIO DE 2001)

a b c d d d e

“0” - receita não valorizável ou 

agregadora; 

“1” - arrecadação Principal da receita;

“2”, - arrecadação de Multas e Juros de 

Mora da respectiva receita (do Principal);

“3” - para a Dívida Ativa da respectiva 

receita; 

“4” – para Multas e Juros de Mora da 

Dívida Ativa da respectiva receita. 



Art. 2º da PORTARIA INTERMINISTERIAL No 163, DE 
4 DE MAIO DE 2001)

§ 7o As Portarias SOF e STN que desdobrarão o Anexo I desta Portaria conterão,

apenas, as naturezas de receita agregadoras, finalizadas com o dígito “0”,

considerando criadas, automaticamente, para todos os fins, as naturezas

valorizáveis, terminadas em “1”, “2”, “3” e “4”, conforme discriminado nas alíneas “b”

a “e” do inciso V do § 4o deste artigo.

§ 8o A inclusão no Projeto e na Lei Orçamentária Anual, para fins de equilíbrio formal

do orçamento, de recursos arrecadados em exercícios anteriores e registrados em

superávit financeiro dar-se-á na natureza de receita “9.9.9.0.00.0.0 - Recursos

Arrecadados em Exercícios Anteriores”, que poderá ser detalhada conforme a

necessidade do ente da Federação, observado o disposto neste artigo;

§ 9o A natureza de receita intraorçamentária deve ser constituída substituindo-se o

dígito referente às categorias econômicas 1 ou 2 pelos dígitos 7, se receita

intraorçamentária corrente, ou 8, se receita intraorçamentária de capital,

mantendo-se o restante da codificação;

§ 10. Na apropriação da receita é vedada a utilização do dígito “0” a que se refere a

alínea “a” do inciso V do § 4o deste artigo. (69)(I).



Receitas Intra-orçamentárias (Portaria 
Interministerial 338 de 26/04/2006)

Art. 1º - define como intra-orçamentárias as operações que
resultem de despesas decorrentes da aquisição de materiais, bens
e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, quando
o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia,
fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade no
âmbito da mesma esfera de governo.

Art. 2º (Inclui as seguintes categorias de receita no Anexo I
da Portaria Interministerial STN/SOF no 163, de 4 de maio de
2001)
Código 7000.00.00 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias; e
Código 8000.00.00 - Receitas de Capital Intra-Orçamentárias.



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 5, DE 25 
DE AGOSTO DE 2015 

(Para atendimento das peculiaridades de Estados e 
Municípios)

a b c d d d d e



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1, DE 18 
DE JUNHO DE 2018 

(Acréscimo ao detalhamento do dígito “e” da codificação de 8 
dígitos para a classificação da receita)

"5“ - registrar arrecadação das Multas da respectiva receita quando a legislação pertinente

diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá

ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";

"6“ - registrar a arrecadação dos Juros de Mora da respectiva receita, quando a legislação pertinente

diferenciar a destinação das Multas da destinação dos Juros de Mora, situação na qual não poderá

ser efetuado registro de arrecadação no Tipo "2 - Multas e Juros de Mora";

"7” - a ser utilizado para registrar a arrecadação das Multas da Dívida Ativa da respectiva receita,

quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação

dos Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual não poderá ser efetuado registro de arrecadação

no Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa";

"8", a ser utilizado para registrar a arrecadação dos Juros da Dívida Ativa da respectiva receita, quando

a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da Dívida Ativa da destinação dos

Juros de Mora da Dívida Ativa, situação na qual nã poderá ser efetuado registro de arrecadação no

Tipo "4 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa".

"9", a ser utilizado para registrar arrecadações referentes a desdobramentos que poderão ser criados,

caso a caso, pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e

Gestão - SOF/MP, mediante Portaria específica.



Anexo I – Portaria  INTERMINISTERIAL No 163, DE 4 
DE MAIO DE 2001 (Válida no âmbito da União a 
partir de 2016) – Codificação para Receitas de Capital

2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 

2.1.0.0.00.0.0 Operações de Crédito 

2.1.1.0.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 

2.1.2.0.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Externo 

2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens 

2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 

2.2.2.0.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 

2.2.3.0.00.0.0 Alienação de Bens Intangíveis 

2.3.0.0.00.0.0 Amortização de Empréstimos 

2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 

2.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas de Capital 

2.9.1.0.00.0.0 Integralização de Capital Social 

2.9.2.0.00.0.0 Resultado do Banco Central 

2.9.3.0.00.0.0 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 

2.9.4.0.00.0.0 Resgate de Títulos do Tesouro 

2.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas de Capital 

7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes Intraorçamentárias

8.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital Intraorçamentárias



Exemplo:
Aplicação do art. Art. 2º § 4º da PORTARIA
INTERMINISTERIAL No 163, DE 4 DE MAIO DE 2001

16100411
SERVICOS DE INFORMACAO E 
TECNOLOGIA-PRINCIPAL

0250

16909911 OUTROS SERVICOS-PRINCIPAL 0250

19100911
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM 
CONTRATOS-PRINC.

0250

19220611
RESTIT.DE DESPESAS DE 
EXERC.ANTERIORES-PRINC.

0136

0250

19229911 OUTRAS RESTITUICOES-PRINCIPAL 0250

19909911 OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-PRINCIPAL 0250

73100111
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-
PRINCIPAL-INTRA

0250

8250

76100111
SERV.ADMIN.E COMERCIAIS GERAIS-
PRINC.-INTRA

0250

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA FONTE



Parte III:

A gestão dos recursos orçamentários 

em cada exercício orçamentário



ESTRUTURA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Sistema de Planejamento e Orçamento Federal (Lei 
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Portaria SOF 01 de 19/02/2019:
Estabelece procedimentos e prazos para solicitação
de alterações orçamentárias, no exercício de 2019,

e dá outras providências.

 DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (Cap. I)
– Disposições Preliminares;

– Dos Tipos de Alterações Orçamentárias;

– Das Solicitações de Alterações Orçamentárias;

– Das Modificações das Modalidades de Aplicação;

 Das Justificativas;

– Da Reabertura de Créditos Especiais e Extraordinários

 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Cap. II)
– Do Acompanhamento da Receita;

– Do Acompanhamento das Despesas com Pessoal e Encargos 

Sociais.



LDO 2019 Art. 4º -
Identificadores do Resultado Primário - RP 

§ 4º O identificador de Resultado Primário - RP auxilia a apuração do resultado primário

previsto no art. 2º, devendo constar do Projeto de Lei Orçamentária de 2019 e da respectiva

Lei em todos os GNDs, identificando, de acordo com a metodologia de cálculo das

necessidades de financiamento, cujo demonstrativo constará anexo à Lei Orçamentária de

2019, nos termos do inciso IX do Anexo I , se a despesa é:

I - financeira (RP 0);

II - primária e considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta,

sendo:

a) obrigatória, cujo rol deverá constar do Anexo III (RP 1);

b) discricionária não abrangida pelas demais alíneas deste inciso (RP 2);

c) discricionária abrangida pelo Programa de Aceleração do Crescimento - PAC (RP 3);

d) discricionária decorrente de programações incluídas ou acrescidas por emendas

individuais e de execução obrigatória nos termos do art. 166, § 9º e § 11, da

Constituição (RP 6); ou

e) discricionária decorrente de programações incluídas ou acrescidas por emendas de

bancada estadual e de execução obrigatória nos termos do art. 68 (RP 7); ou

III - primária constante do Orçamento de Investimento e não considerada na apuração do

resultado primário para cumprimento da meta, sendo:

a) discricionária e não abrangida pelo PAC (RP 4); ou

b) discricionária e abrangida pelo PAC (RP 5).

§ 5º Nenhuma ação conterá, simultaneamente, dotações destinadas a despesas financeiras e

primárias, ressalvada a Reserva de Contingência.

§ 6º Os subtítulos enquadrados no PAC poderão abranger dotações com identificadores de

resultado primário iguais a 3, 5, 6 e 7 (RP 3, RP 5, RP 6 e RP 7).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13707.htm#anexo1ix
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13707.htm#anexo3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art166%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art166%C2%A711


LOA 2019 Art. 4º -
Autorizações  de abertura de créditos suplementares

(...) Omitimos

III - suplementação de dotações classificadas com “RP 2” destinadas:

(....) Omitimos

d ) aos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 -

Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, mediante a utilização de recursos

provenientes da anulação de:

(...)

2. até 50% (cinquenta por cento) das dotações consignadas a esses grupos na

Fundação Joaquim Nabuco, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no

Instituto Benjamin Constant, no Colégio Pedro II, nas Instituições Federais de

Ensino Superior, nos Hospitais Universitários, na Empresa Brasileira de

Serviços Hospitalares e nas instituições que compõem a Rede Federal de

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, integrantes do Ministério da

Educação, devendo o remanejamento ocorrer no âmbito de cada unidade

orçamentária; e

(...)

i) a cada subtítulo, exceto os constantes das demais alíneas deste inciso quando a

alteração implicar acréscimo, até o limite de 20% (vinte por cento) do respectivo valor,

mediante a utilização de recursos provenientes de:

1. anulação de dotações, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do subtítulo

objeto da anulação;

2. reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados,

observado o disposto no § 2º do art. 12 da LDO-2019; e

3. superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2018, nos

termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei nº 4.320, de 1964;



Art. 7o Os órgãos setoriais encaminharão à SOF/SEF/ME, mediante acesso on-

line ao SIOP, as solicitações de créditos suplementares e especiais de suas

unidades, observadas as disposições desta Portaria, nos seguintes períodos:

I - referente a créditos dependentes de autorização legislativa:

a) para atendimento de despesas classificadas com "RP 2", "RP 3" ou "RP 7":

1. de 22 de março a 5 de abril;

2. de 22 de maio a 7 de junho;

3. de 22 de julho a 2 de agosto;

ou 4. de 2 de setembro a 20 de setembro.

b) para atendimento de despesas classificadas com "RP 0" ou "RP 1":

1. de 4 a 8 de março;

2. 2. de 3 a 10 de maio; ou

3. de 27 de agosto a 10 de setembro.

c) para alterações de emendas individuais, classificadas com "RP 6":

1. de 22 de julho a 2 de agosto; ou

2. de 2 de setembro a 20 de setembro
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II - referente a créditos autorizados na LOA-2019:

a) para suplementação de despesas classificadas com "RP 2", "RP 3" ou "RP 7":

1. de 22 de março a 5 de abril;

2. de 22 de maio a 7 de junho;

3. de 22 de julho a 2 de agosto;

4. de 23 de setembro a 11 de outubro;

5. de 1º a 14 de novembro;

ou 6. de 18 a 29 de novembro, somente para as alterações previstas no inciso III,

alíneas "c" e "f", do caput do art. 4º da LOA-2019, de que tratam os tipos 103c e

103i, respectivamente, constantes do Anexo desta Portaria.

b) para suplementação de despesas classificadas com "RP 0" ou "RP 1":

1. de 4 a 8 de março;

2. de 3 a 10 de maio;

3. de 27 de agosto a 8 de setembro;

4. de 29 de outubro a 10 de novembro;

ou 5. de 3 a 10 de dezembro, somente para as alterações previstas no incisos I,

alíneas "a" e "b", e II do caput do art. 4º da LOA-2019, de que tratam os tipos

101a, 101b, 102a, 102b, 102c, 102d e 102 e constantes do Anexo desta Portaria.

c) para alterações de emendas individuais, classificadas com RP 6:

1. de 22 a 29 de março, somente para remanejamento entre grupo de natureza

de despesa no âmbito da mesma emenda individual;

2. de 22 de julho a 2 de agosto;

3. de 23 de setembro a 11 de outubro; ou

4. de 1º a 14 de novembro.



§ 1o Para o atendimento deste artigo, os órgãos setoriais poderão estabelecer

prazos para as suas UOs subordinadas ou vinculadas elaborarem as respectivas

solicitações de crédito.

§ 2º Os órgãos setoriais que possuam sistemas próprios de gestão de

alterações orçamentárias deverão enviar diariamente, por meio de serviços

disponibilizados na internet pela SOF/SEF/ME, o conjunto de solicitações de

alterações orçamentárias criado ou alterado no dia.



Em relação à Execução 
Orçamentária (arts. 27 a 29)

Art. 27. O acompanhamento sistemático e periódico das informações relativas

às receitas próprias e vinculadas, do Tesouro Nacional e de Outras Fontes dos

órgãos e das entidades da Administração Pública Federal, que integram os

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, será realizado por meio

das informações registradas no SIAFI.

§ 1o Na análise das solicitações de alterações orçamentárias que envolvam as

receitas referidas neste artigo, serão consideradas, em relação à sua

realização, exclusivamente as informações registradas no SIAFI, bem como o

excesso de arrecadação apurado de acordo com as reestimativas

elaboradas no SIOP.

§ 2o As reestimativas das receitas ocorrerão bimestralmente quando das

avaliações da receita e da despesa de que trata o art. 9o da LRF.



Art. 41. Em observância aos limites de despesas primárias, estabelecidos de

acordo com o art. 107 do ADCT, e à meta de resultado primário constante da

LDO2019, a abertura de créditos suplementares e especiais para o atendimento de

despesas primárias, que ampliem os referidos limites ou impactem o cumprimento

da aludida meta, impõe o cancelamento de despesas primárias em valor

correspondente, que deverá constar de anexo específico do ato de abertura do

crédito, observados os limites previstos no art. 4º da LOA-2019 quanto aos créditos

suplementares autorizados na referida lei, sem prejuízo das demais condições

estabelecidas.

§ 1º Considera-se compatível com a obtenção da meta de resultado primário fixada

na LDO-2019 a abertura de crédito suplementar relativo a despesas primárias cujo

aumento tenha sido previsto no relatório de avaliação de receitas e despesas

primárias elaborado em cumprimento ao art. 9º da LRF e à LDO-2019, observado o

detalhamento dos itens do Quadro 9A, da LOA-2019, sem prejuízo do cumprimento

dos limites de despesas primárias de que trata o art. 107 do ADCT.

§ 2º No caso de abertura de créditos adicionais à conta de excesso de arrecadação

ou de superavit financeiro referentes às receitas próprias, de convênios e de

doações obtidas pelas instituições federais de ensino, os cancelamentos

compensatórios de dotações não incidirão sobre as programações do Ministério da

Educação, sem prejuízo ao disposto no art. 41 desta Portaria.

Disposições Finais (art. 31 a 41)



Parte IV:

Conclusões/Reflexões



Algumas questões para reflexão

 A gestão das receitas próprias das IFES está

acompanhando as mudanças normativas

voltadas para as previsões da LIT?

 Dentro da mesma linha: e com relação aos

contratos de PDP?

 O modelo normativo para as descentralizações

orçamentárias está adequado à realidade e aos

interesses das IFES?

 E com relação às Fundações de Apoio?

 Qual o impacto dos recursos próprios na

modelagem dos custos de interesse das IFES?



Obrigado!

jbb@dca.ufrn.br


