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REGRAS DE FINAL DE MANDATO - LRF
 

1.Proibido aumentar  as despesas com pessoal nos últimos 180 
dias de mandato

Durante os últimos 180 (cento e oitenta)  dias do mandato dos 
Prefeitos (entre 5 de julho e 31 de dezembro), os gastos com pessoal 
do Poder Executivo não poderão ser aumentados, sendo considerados 
nulos de pleno direito os atos que resultarem em acréscimo. (art. 21, 
parágrafo único da LRF).
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REGRAS DE FINAL DE MANDATO - LRF

 2. Proibida operação de crédito 
por antecipação de receita no 
último ano de mandato

As operações de crédito por 
antecipação de receita destinadas 
a atender insuficiência de caixa 
durante o exercício financeiro são 
proibidas durante todo o último ano 
de mandato do Prefeito Municipal. 
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REGRAS DE FINAL DE MANDATO - LRF

 

Ao titular de Poder ou órgão é vedado contrair despesas nos 
últimos oito meses do último ano de mandato, que não possam 
ser cumpridas de forma integral dentro do exercício financeiro, ou 
que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 
haja disponibilidade de caixa para este efeito. (art. 42, caput da 
LC 101/2000).

3. Proibido contrair despesas 
nos últimos oito meses de 
mandato sem a devida 
disponibilidade de caixa
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REGRAS DE FINAL DE MANDATO - LRF

4. Proibido exceder o limite da dívida consolidada. 

O limite máximo para o endividamento do ente, 
estabelecido pela Resolução 43/01 do Senado Federal, 
quando não observado no primeiro quadrimestre do 
último ano de mandato, importará na aplicação imediata 
das restrições descritas no art. 31, §§ 1º e 3º da LC 
101/2000. 
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REGRAS DE FINAL DE MANDATO - LRF

Dívida consolidada 

Montante total, apurado sem duplicidades, das obrigações financeiras do ente da 
federação, assumida em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da 
realização de operações de crédito com prazo para amortização superior a 12 
meses.

 - precatórios judiciais não pagos durante o exercício em que foram incluídos;
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REGRAS DE FINAL DE MANDATO - LRF
Apuração do limite da dívida consolidada 

Exemplo:

Prefeitura apresenta em 31-12-2015:

Dívida pública consolidada:  R$16.700.000,00

Disponibilidade financeira: R$ 2.000.000,00

RCL: R$ 7.000.000,00

Apuração

Dívida pública consolidada:  R$16.700.000,00

Disponibilidade financeira:    R$ 2.000.000,00

Dívida consolidada líquida:
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14.700.000,00



REGRAS DE FINAL DE MANDATO - LRF

Apuração do limite da dívida consolidada 

Limite de endividamento (Res. nº 43/01 do Senado)

1,2 x RCL= 1,2 x 7.000.000,00= 8.400.000,00

Percentual do endividamento: dívida líquida/RCL

=14.700.000,00/7.000.000,00= 2,10 

Excesso de endividamento:14.700 – 8.400= 6.300
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REGRAS DE FINAL DE MANDATO - LRF

• Restrições descritas no art. 31, §§ 1º e 3º da LC 101/2000. 

 Vedação para realização de operações de créditos, inclusive por antecipação da 
receita, excetuando-se apenas aquelas destinadas ao refinanciamento do principal atualizado 
da dívida mobiliária;

 Obrigatoriedade de obter superávit primário necessário à recondução da dívida ao  
limite, inclusive com medidas de limitação de empenho.

. 
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PROIBIÇÕES FINAL DE MANDATO - LRF
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Aumento da 
despesa de pessoal



1º PASSO: Criação de Comissão de Transmissão de    Governo
 Recomenda-se que a equipe de transição seja criada mediante ato normativo, com datas de início e 

encerramento dos trabalhos, identificação da finalidade e forma de atuação;
 Sugere-se que seja formada por representantes indicados pelo Governo Municipal atual e pelo candidato eleito;
 As Leis Orgânicas podem estipular normas relativas à transição, inclusive sobre a obrigatoriedade de formação 

de equipes mistas

 

O PROCESSO DE TRANSIÇÃO
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O PROCESSO DE TRANSIÇÃO

2º PASSO: Preparar e Apresentar 
Relatórios

A administração deverá elaborar e 
apresentar à equipe de transição, 
relatório com o seguinte conteúdo 
mínimo:

 Informação sobre decisões tomadas que 
possam ter repercussão de especial 
relevância para o futuro do órgão;

 Principais ações, projetos e programas, 
executados ou não, elaborados pelos 
órgãos e entidades durante a gestão em 
curso;
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O PROCESSO DE TRANSIÇÃO

 Relação dos órgãos e entidades com os quais o município 
tem maior interação, em especial aqueles que integram 
outros entes federativos e organizações não-governamentais, 
com menção aos temas que motivam essa interação;

 Relação atualizada de nomes, endereços e telefones dos 
principais dirigentes do órgão ou entidade, bem como dos 
servidores ocupantes de cargos de chefia;

 Informações acerca dos instrumentos orçamentários (Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento 
Anual) com vigência para o primeiro ano de gestão do 
Prefeito eleito;
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O PROCESSO DE TRANSIÇÃO

 A situação das contas bancárias do município, 
identificando número das contas, banco, agência e saldo 
das disponibilidades, quando necessário as devidas 
conciliações bancárias;

 Relação de compromissos financeiros assumidos e a 
pagar na gestão que irá se iniciar oriundos de contratos de 
prestação de serviços e execução de obras, compras de 
materiais, consórcios, convênios;

 Valores médios mensais recebidos de outras esferas de 
Governo e as cifras a serem repassadas a título de 
transferências fundo a fundo e subvenções;
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O PROCESSO DE TRANSIÇÃO

 Relação atualizada dos bens patrimoniais existentes;

 Relação dos assuntos que requeiram a adoção de 
providências, ação ou decisão da administração nos cem 
primeiros dias do novo governo;

 Relação dos atos emitidos no período de 1° de julho a 31 
de dezembro, que importem na concessão de reajuste de 
vencimentos, ou em nomeação, admissão, contratação ou 
exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, 
designação, readaptação ou supressão de vantagens de 
qualquer espécie do servidor público estatutário ou não;
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O PROCESSO DE TRANSIÇÃO

3º PASSO: Disponibilização de Informações 

• As informações deverão ser prestadas na forma e 
no prazo que assegurem o cumprimento dos 
objetivos da transição governamental;

• À equipe de transição deverá ser assegurado o 
apoio técnico e administrativo necessário ao 
desempenho de suas atividades;

• Deverá ser proibida a retirada de documentos, 
equipamentos, programas ou quaisquer outros 
bens públicos das dependências da administração 
pela equipe de transição;
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O PROCESSO DE TRANSIÇÃO

3º PASSO: Disponibilização de Informações 

 Sugere-se a elaboração de atas das reuniões, que 
devem ser objeto de agendamento e registro, com 
indicação dos participantes, dos assuntos tratados, das 
informações solicitadas e do cronograma de atendimento 
das demandas apresentadas;

 
 Deverá ser vedada a utilização da informação recebida 

pela equipe de transição para outras finalidades.
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INÍCIO DO MANDATO

1. Conhecimento da Entidade Municipal ao tomar posse - 
Atenção aos seguintes aspectos:

 Promover a alteração dos cartões de assinaturas nos 
estabelecimentos bancários em que a Prefeitura mantém conta;

 Verificar a exatidão dos números representativos do saldo das 
disponibilidades financeiras;

 Certificar a confiabilidade dos inventários apresentados;

 Analisar a dimensão da folha de pagamento;
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 Verificar a real condição do arquivamento dos documentos 
legais, contábeis, financeiros e administrativos;

 Identificar a situação dos estoques de materiais didáticos, de 
expediente, merenda escolar, medicamentos, entre outros;

 A omissão de prestações de contas, tanto no que se refere a 
recursos conveniados de outras esferas de Governo, quanto 
à aplicação dos recursos públicos junto ao órgão de Controle 
Externo;

 Analisar  a situação de adimplência do Município; 
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INÍCIO DO MANDATO



2. Informações necessárias para o início de mandato

 Relação de dívidas do Município;
 Situação perante o Tribunal de Contas;
 Convênios, subvenções e auxílios;
 Processos Judiciais;
 Situação da Dívida Ativa;
 Situação junto ao INSS, FGTS e PASEP
 Relações com o Poder Legislativo
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PATRIMÔNIO PÚBLICO

 Conjunto de bens, direitos e obrigações.
 É formado por bens de toda natureza e espécie 

que tenha interesse para a Administração e 
para a comunidade administrada.
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 O patrimônio público pertence a todos os integrantes 
da sociedade, aos entes da Administração Pública, 
ao Ministério Público e aos órgãos de controle, 
devendo ser preservado, protegido e defendido. 

 Quando o patrimônio estiver vinculado a um 
determinado ente, a ele cabe, inicialmente, adotar 
todas as providências necessárias à sua 
preservação e conservação.



PATRIMÔNIO PÚBLICO

1.  Não utilização dos bens e serviços públicos com 
fins eleitorais

Nenhum bem, de qualquer natureza que seja, 
pertencente à administração pública direta ou indireta da 
União (governo federal), dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos municípios, pode ser utilizado em benefício de 
qualquer candidato, partido político ou coligação. 
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PATRIMÔNIO PÚBLICO

2. Condutas vedadas em campanhas eleitorais 
relacionadas ao patrimônio público

As condutas vedadas são as ações praticadas por 
agentes públicos, servidores ou não, que consistem na 
colocação da máquina administrativa a serviço de 
candidatura, desequilibrando a igualdade exigida entre 
os candidatos, devendo ser imediatamente sustadas e 
punidos os infratores por comprometerem a 
normalidade da disputa pelo mandato.
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PATRIMÔNIO PÚBLICO

3. O Uso Adequado e a Manutenção dos Bens 
Públicos
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Cabe a todos os usuários nos 
diversos níveis da unidade, a 
responsabilidade de zelar, 
guardar, conservar e informar 
qualquer movimentação ou 
irregularidade com o bem 
permanente, permitindo ao 
Setor de Patrimônio manter os 
registros atualizados.



PATRIMÔNIO PÚBLICO

Os gestores e servidores das instituições públicas deverão ser responsáveis 
pelos bens que estão sob seu uso e/ou guarda, competindo a estes:

Conservar os bens do acervo patrimonial, ligar, operar e desligar os 
equipamentos conforme as recomendações e especificações de seu 
fabricante;

Adotar e propor à chefia imediata providências que preservem a segurança 
e conservação dos bens móveis existentes em sua unidade;

Manter os bens de pequeno porte em local seguro; 
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PATRIMÔNIO PÚBLICO

  Comunicar à chefia imediata, o mais breve possível, a ocorrência de 
qualquer irregularidade envolvendo o patrimônio da unidade gestora, 
providenciando, em seguida, a comunicação por escrito; 

 Apoiar os servidores do Setor de Patrimônio e da Comissão de Avaliação 
de Bens na realização de levantamentos e inventários, ou na prestação 
de qualquer informação sobre bem em uso no seu local de trabalho.
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PATRIMÔNIO PÚBLICO

4. Diretrizes da Gestão Patrimonial

 Qualquer servidor público será responsável pelo dano que causar, ou 
para o qual concorrer, a qualquer bem público, que esteja ou não sob 
sua guarda;

 É vedado o uso particular de qualquer bem público, salvo o uso 
autorizado por lei;

 Todo documento que se referir a qualquer bem público, deve 
mencionar o número do seu registro patrimonial;
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PATRIMÔNIO PÚBLICO

4. Diretrizes da Gestão Patrimonial

 É vedado o reaproveitamento de um número de registro patrimonial 
dado a um bem, ainda que o mesmo tenha sido baixado do acervo 
patrimonial;

 É vedada a movimentação ou o deslocamento de qualquer bem 
patrimonial desacompanhado da documentação legal;

 Em caso de reparo de bens, o número de registro patrimonial deve 
ser mantido, anotando-se, quando necessário, as alterações 
verificadas, para fins de pronta identificação do bem;

 
29



PATRIMÔNIO PÚBLICO

4. Diretrizes da Gestão Patrimonial

 Os bens patrimoniais que ingressarem nos órgãos ou entidades públicas 
por empréstimo ou cessão, serão cadastrados, terão controle especial, 
mas não receberão registro patrimonial;

 Os bens adquiridos com recursos de convênios ou contrato que, 
contiverem período de carência, serão cadastrados, terão controle 
especial, mas só receberão o registro patrimonial quando encerrado o 
prazo;
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 EM RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DA  LRF

 EM RELAÇÃO ÀS VEDAÇÕES DA  LEI ELEITORAL

 PROCEDIMENTOS IRREGULARES

 LICITAÇÕES

 CONTRATOS
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



 CONVÊNIOS

 PATRIMÔNIO

 ASSESSORIAS

 RECEITAS/MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA/
  TESOURARIA
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



1. EM RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DA  LRF
 Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento 

da despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao 
final do mandato ou legislatura. Art. 21 parágrafo único da 
LRF;

 Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de 
despesa que não tenha sido previamente empenhada ou 
que exceda limite estabelecido em lei (art. 42 da LRF);
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



1. EM RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DA  LRF

 Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois 
últimos quadrimestres do último ano de mandato ou 
legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo 
exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no 
exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente 
de disponibilidade de caixa ( art. 42 da LRF);
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



   2. EM RELAÇÃO ÀS VEDAÇÕES DA  LEI ELEITORAL

 Ceder ou usar bens móveis ou imóveis pertencentes à 
administração pública, como por exemplo, o uso de veículos 
oficiais, computadores, mobiliário, prédios públicos, dentre outros 
(Art. 73, I Lei Eleitoral);

 Uso de materiais ou serviços publicitários que ultrapassem a 
previsão dos órgãos. Exemplo: uso de material e serviço para 
envio de cartas aos eleitores (Art. 73, II Lei Eleitoral);
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



   2. EM RELAÇÃO ÀS VEDAÇÕES DA  LEI ELEITORAL

 Fazer uso promocional da distribuição gratuita de bens e serviços de 
caráter social, custeados pelo poder público. Exemplo: na distribuição 
de cestas básicas em um município, observou-se o uso de veículos da 
Prefeitura para ostentar propaganda eleitoral.

 Em um outro município, observou-se que nos produtos a serem 
distribuídos, em cada um deles, a administração colocou uma 
propaganda com a foto e número do Prefeito candidato a reeleição.  
(Art. 73, IV Lei Eleitoral);
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



   2. EM RELAÇÃO ÀS VEDAÇÕES DA  LEI ELEITORAL

 Distribuição de cestas básicas e outros produtos/serviços, não 
contemplados em programas sociais em execução orçamentária 
no exercício anterior (Art. 73, §§ 10 e 11, Lei Eleitoral);

 Autorizar ou veicular publicidade institucional, divulgando as 
realizações da administração em construção de escolas, 
hospitais e outras obras. (Art. 73, VI, alínea b, Lei Eleitoral);
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



   2. EM RELAÇÃO ÀS VEDAÇÕES DA  LEI ELEITORAL

 Contratação de show artístico para animar inaugurações 
com recursos públicos (Art. 75, Lei Eleitoral);

 Realização de propaganda institucional, com identificação 
do nome, símbolo ou imagem permitindo a identificação do 
governante/candidato, caracterizando promoção pessoal 
(Art. 74 Lei Eleitoral e Art. 37, § 1º, CF).
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



3. PROCEDIMENTOS  IRREGULARES 

 Omissão/intempestividade na remessa das prestações 
de contas mensais do SIM ao TCM-CE;

 Inexistência de Registros Contábeis e Controles de 
Tesouraria;

 Processamento da despesa sem autorização legislativa;
 Diversas despesas pagas e não executadas;
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



 Pagamentos não antecedidos do prévio empenho;
 Recursos Arrecadados e Despesas Realizadas não 

processadas e não contabilizadas pelo Setor 
Competente;

 Processamento irregular das despesas públicas, tais 
como: ausência de assinatura dos responsáveis e 
fornecedores e prestadores de serviço; ausência de 
empenho, nota fiscal e recibo; recibos assinados em 
branco;

3. PROCEDIMENTOS  IRREGULARES 
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



 Divergências entre valor empenhado e pago;
 Despesas pagas e não liquidadas;
 Atraso no pagamento dos salários dos servidores;
  Atraso no pagamento de fornecedores, principalmente 

os de serviços essenciais de energia elétrica, água e 
telefone, resultando no corte desses serviços ou 
pagamento de multas e juros de mora que oneram os 
cofres públicos;

 Descontinuidade da prestação de serviços essenciais 
(limpeza, serviços médicos, transporte escolar);

3. PROCEDIMENTOS  IRREGULARES 
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 

 Quantidades de produtos adquiridas incompatíveis com a 
necessidade e o período, podendo citar como exemplo a 
aquisição de 150 pneus para uma Secretaria que não 
possuía nem um veículo;

 Excessivo consumo de combustível no período eleitoral, 
com o abastecimento de veículos municipais acima da 
média histórica e abastecimento de veículos  particulares;

 Endividamento acentuado;

3. PROCEDIMENTOS  IRREGULARES 
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 Inexistência de Lei específica regulamentando as 
doações;

 Doações não contempladas nos programas assistenciais;

1. PROCEDIMENTOS  IRREGULARES 
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



2. LICITAÇÕES
 Despreparo Técnico das Comissões de Licitação;
 Ausência de registro das licitações no  SIM e no Portal 

de Licitações TCM; 
 Ausência de licitação para objetos diversos;
 Fracionamento de despesas com o mesmo objeto de 

modo a fugir do certame licitatório;
 Inexistência de Processos Licitatórios na sede do 

município;
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



 Licitações com diversas irregularidades e indícios de favorecimento;
 Contratação de atividades fins da administração através de licitação;
 Contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação sem o devido 

processo administrativo;
 Contratação indevida de serviços e produtos por dispensa de licitação com 

base no inciso IV do art. 24, quando na verdade resta caracterizado desídia 
administrativa;

 

2. LICITAÇÕES
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



3. CONTRATOS
 Subcontratação dos serviços de transporte escolar, 

observando-se ainda veículos contratados incompatíveis 
com as exigências contratuais (tempo de uso) e com a 
documentação do veículo incompleta;

 Prorrogações indevidas de contrato em desacordo com 
a Lei nº 8.666/93;

 Prestação de Serviços Pessoa Física sem os 
respectivos contratos, no período vedado pela Lei 
Eleitoral;
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



 Contratos com objetos indefinidos;
 Prorrogação de contrato após o encerramento de sua 

vigência;
 Ausência de Justificativas (processo administrativo) para 

a realização de aditivos contratuais;
 Valor   contratado divergente do valor homologado;

3. CONTRATOS
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



4. CONVÊNIOS
 Ausência de regulamentação local para a concessão de 

convênios com entidades e associações;
 Existência de situações que possam causar para o Ente 

Público aplicação de sanções legais, tais como: 
devolução de recursos vinculados por terem sido 
aplicados incorretamente;

 Inadimplência de prestações de contas de recursos 
conveniados, impedindo o recebimento de novas 
transferências voluntárias;
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



4. CONVÊNIOS
 Prestação de contas de convênios em desacordo com o 

termo de convênio e da norma legal aplicável;

 Plano de Trabalho em desacordo com a norma legal 
aplicável (Art. 116 § 1º da Lei n.º 8.666/93) e sem 
aprovação do concedente;

 Ausência de Prestação de Contas;
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



5. PATRIMÔNIO
 Frota municipal sucateada, desatualizada, com veículos 

sem condições de uso, com documentação atrasada e 
infrações registradas no Sistema do DETRAN;

  Sucateamento de máquinas, equipamentos, outros 
bens móveis e imóveis;

 Desaparecimento de bens municipais;
 Doação ilegal de bens imóveis e móveis pertencentes ao 

patrimônio municipal;
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



51
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5. PATRIMÔNIO
Depredação do patrimônio público;
Prédios públicos (secretarias, escolas, hospitais) em 
péssimas condições de funcionamento;
Uso indevido dos bens e recursos públicos;
 Leilão de bens móveis, especialmente veículos, com 
diversas irregularidades e afronta à Lei n.º 8.666/93, não 
revestindo-se dos requisitos de legalidade, publicidade e 
finalidade no interesse público;
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



54
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5. PATRIMÔNIO

 Apropriação indevida de livros, processos, documentos, 
arquivos, inclusive os digitalizados, das secretarias 
municipais, principalmente os atinentes à contabilidade, 
ao setor de finanças, ao setor de pessoal, aos controles 
internos e ao patrimônio;

 Prédios públicos (secretarias, escolas, hospitais) em 
péssimas condições de funcionamento;
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 



57



58
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6. ASSESSORIAS
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 

 Gastos excessivos com assessorias, e a constatação 
      de ausência de comprovação dos serviços prestados;

 Serviço contratado e não prestado em tempo hábil ou 
contratado de forma desnecessária, exemplo: 
planejamento escolar para o ano letivo, contratado  no 
segundo semestre do último ano do mandato;



Despreparo Técnico do Tesoureiro e Secretário 
de Administração e Finanças;
Insuficiência ou inexistência de disponibilidades 
financeiras para honrar compromissos 
assumidos com terceiros;
 Saques efetuados nas contas correntes 
bancárias, sem a devida correspondência de 
despesas comprovadas;
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CASOS PRÁTICOS TRANSIÇÕES DE GOVERNO 

7. RECEITAS / MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / TESOURARIA



7.RECEITAS / MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / TESOURARIA
 Não exercício do poder de tributar pelo Município, ensejando 

renúncia fiscal;
 Cheques assinados em branco;
 Cheques sacados no caixa do banco;
 Emissão de Cheques sem Fundos;
 Transferências Bancárias sem identificação da procedência;
 Transferências Bancárias da conta FUNDEB para contas 

diversas;
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7.RECEITAS / MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA / TESOURARIA

 Ausência de extratos e/ou conciliações bancárias;
 Contas bancárias não registradas na 

contabilidade/Tesouraria;
 Não repasse, ao RPPS, das retenções efetuadas nas folhas 

de pagamento dos servidores municipais;
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Art. 6º. O Prefeito Municipal em exercício deve apresentar à 
Comissão de Transição, até o dia 31 de dezembro do 
exercício em que ocorrerem as eleições, os seguintes 
documentos e informações, além de outros que sejam 
necessários: I – Plano Plurianual – PPA; II – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO, para o exercício seguinte, nos termos 
dos art. 4º e 5º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF; III – Lei Orçamentária Anual - 
LOA, para o exercício seguinte; IV – Demonstrativo dos 
saldos disponíveis transferidos do exercício findo para o 
exercício seguinte, nos seguintes termos: 
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a) Termo de Conferência de Saldos em Caixa, expressando o 
valor em moeda corrente existente nos cofres municipais em 
31 de dezembro do exercício findo, inclusive os cheques em 
poder da Tesouraria; 

b) Termo de Conferência de Saldos em Bancos, expressando 
os saldos de todas as contas bancárias existentes, 
acompanhado dos respectivos extratos que indiquem 
expressamente o valor existente em 31 de dezembro do 
exercício findo; 
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c) Conciliação Bancária que deverá indicar o nome e o 
número do banco, número da agência e da conta bancária, 
saldo evidenciado 
no extrato bancário, cheques emitidos/lançados e não 
compensados/descontados, créditos lançados e não 
liberados e débitos autorizados e não procedidos pela 
instituição bancária; 
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d) Relação de Valores pertencentes a terceiros e 
regularmente confiados à guarda da Tesouraria; 
V – Demonstrativo dos Restos a Pagar, distinguindo-se os 
empenhos processados e não processados, referentes aos 
exercícios anteriores, com cópias dos respectivos 
empenhos; VI – Demonstrativo das obrigações contraídas e 
não pagas até o encerramento do exercício, inscritas como 
RESTOS A PAGAR, evidenciando o seguinte: 
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a) As despesas empenhadas e liquidadas, até o final do 
exercício, registradas como RESTOS A PAGAR 
PROCESSADOS; 

b) As despesas empenhadas, mas não liquidadas até o final do 
exercício, registradas como RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS; 

c) As despesas empenhadas, liquidadas ou não, que não foram 
emitidas as notas de empenho respectivas com o 
comprometimento das dotações orçamentárias; 

d) As despesas não empenhadas, mas que se constituem 
obrigações líquidas e certas para o Município (Despesas de 
Exercícios Anteriores); 
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VII – Demonstrativo da dívida fundada interna; VIII – Relação dos 
compromissos financeiros em longo prazo, decorrentes de 
contratos de execução de obras e serviços; IX – Relação dos 
contratos e termos aditivos, destacando os contratos de serviço de 
natureza continuada, bem como a listagem das atas de registros 
de preços em vigência; X – Demonstrativo das despesas 
assumidas nos dois últimos quadrimestres do mandato; XI – 
Inventário atualizado dos bens patrimoniais; XII – Inventário dos 
bens de consumo existentes em almoxarifados; 



70

XIII – Demonstrativo da situação dos Servidores Municipais, 
evidenciando o nome, lotação, matrícula, data e forma de 
ingresso, os cargos em provimento efetivo e em comissão e 
funções gratificadas, e a relação de contratados por prazo 
determinado e dos servidores cedidos, com as respectivas 
remunerações; XIV – Relação dos contratos de terceirização 
de mão de obra, bem como a relação dos terceirizados 
contendo: nome, função e local da prestação do serviço; XV – 
Relação dos concursos públicos homologados nos últimos 
08 (oito) anos e prazo de validade, com a respectiva listagem 
dos aprovados, por ordem de aprovação, e os nomeados, se 
houver; XVI – Relação de folhas de pagamentos em atraso, se 
houver; 
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XVII – Cópia dos últimos relatórios da Lei de 
Responsabilidade Fiscal publicados referentes ao exercício 
findo, devendo apresentar os anexos do Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre e os anexos 
do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 2º quadrimestre e 1º 
semestre; XVIII – Apresentação do demonstrativo de 
movimentação financeira (Livro Razão, controle 
computadorizado dos lançamentos, bem como das contas 
correntes dos bancos), escriturado até o último dia do 
mandato; XIX – Relação das obrigações municipais pendentes 
de regularização junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, 
se houver; 
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XX – Relação dos atos no período de 1° de julho a 31 de 
dezembro, que importem na concessão de reajuste de 
vencimentos, ou em nomeação, admissão, contratação 
ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, 
transferência, designação, readaptação ou supressão de 
vantagens de qualquer espécie do servidor público 
estatutário ou não, se houver; XXI – Relatório 
circunstancial e detalhado acerca da situação atuarial e 
patrimonial do regime próprio de previdência municipal, 
se for o caso; XXII – Demonstrativo da situação da dívida 
e parcelamentos junto ao Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) e Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), se for o caso; 
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XXIII – Relatório de cadastramento dos contribuintes e 
arrecadação de receitas próprias do Município; XXIV – 
Relação atualizada da Dívida Ativa Tributária e não Tributária 
do Município, bem como relatório da situação das 
providências adotadas pela Administração, no que se refere à 
sua cobrança; XXV – Situação analítica das concessões, 
permissões, acordos, convênios e ajustes em execução, 
devidamente conciliados, informando, inclusive, as contas 
bancárias respectivas dos recursos vinculados; XXVI – 
Relação dos convênios pendentes de prestação de contas 
junto aos convenentes, se houver; 
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XXIV – Relação atualizada da Dívida Ativa Tributária e não 
Tributária do Município, bem como relatório da situação das 
providências adotadas pela Administração, no que se refere 
à sua cobrança; XXV – Situação analítica das concessões, 
permissões, acordos, convênios e ajustes em execução, 
devidamente conciliados, informando, inclusive, as contas 
bancárias respectivas dos recursos vinculados; XXVI – 
Relação dos convênios pendentes de prestação de contas 
junto aos convenentes, se houver; XXVII – Relação das 
obras paralisadas ou inacabadas, se houver; XXVIII – 
Relação de precatórios pendentes de pagamentos, se 
houver; 
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XXIX – Processos Administrativos de aquisição de bens e serviços 
do exercício findo; XXX – Demonstrativos contábeis, conforme 
anexos da Lei nº 4.320/64 e balancete contábil do exercício findo; 
XXXI – Relações discriminativas das receitas e despesas 
orçamentárias e extra-orçamentárias, elaboradas mês a mês e 
acompanhadas de toda a documentação comprobatória do 
exercício findo; XXXII – Os demonstrativos contábeis e os anexos 
da Lei nº 4.320/64 dos exercícios anteriores existentes nos 
arquivos, acompanhados de toda a documentação comprobatória 
da receita e despesa; XXXIII – Cópias das seguintes leis, se 
houver: lei orgânica do município; leis de criação dos órgãos da 
administração indireta; lei de organização do quadro de pessoal; 
lei do estatuto dos servidores públicos; lei de parcelamento e uso 
do solo; lei de zoneamento; código de postura; código tributário e 
suas alterações; lei do Plano Diretor. 



“... Não há nada que seja maior evidência de insanidade do 
que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar 
resultados diferentes...”

Albert Einstein
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