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Consegui salvar em 70 dias 9:539$447. É pouco. Entretanto, fiz esforço imenso para 
acumular soma tão magra, para impedir que ela escorregasse de cá; suprimi despesas e descon-

tentei vários amigos e compadres que me fizeram pedidos. 
[...]

 Dos funcionários que encontrei em janeiro do ano passado restam poucos. Saíram os 
que faziam política e os que não faziam coisa nenhuma. Os atuais não se metem onde não são 

necessários, cumprem as suas obrigações e, sobretudo, não se enganam em contas. 
[...]

E não empreguei rigores excessivos. 
Fiz apenas isto: extingui favores largamente concedidos a pessoas que não precisavam 

deles e pus termo às extorsões que afligiam os matutos de pequeno valor, ordinariamente ras-
pados, escorchados, esbrugados pelos exatores.

[...]
Pensei em construir um novo cemitério, pois o que temos dentro em pouco será insufi-

ciente, mas os trabalhos a que me aventurei, necessários aos vivos, não me permitiram a exe-
cução de uma obra, embora útil, prorrogável. Os mortos esperarão mais algum tempo. São os 

munícipes que não reclamavam.
[...]

A Prefeitura foi intrujada quando, em 1920, aqui se firmou um contrato para o forne-
cimento de luz. Apesar de ser o negócio referente à claridade, julgo que assinaram aquilo às 

escuras. 
Pagamos até a luz que a lua nos dá. (destacamos)

Os trechos transcritos acima foram extraídos dos Relatórios (de prestação de con-
tas) enviados pelo Prefeito do Município de Palmeira dos Índios, Graciliano Ramos, 
ao Governador do Estado de Alagoas, nos anos de 1929 e 1930. 
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PREFÁCIO
A execução de políticas públicas, via de regra, envolve o dispêndio de recursos, 

o que impõe aos gestores públicos a necessidade de conhecerem o fluxo de programa-
ção, aprovação e execução do orçamento.

Nessa toada, os autores, a partir de uma linguagem objetiva, direta e de fácil 
compreensão, demonstram a visão republicana estancada na Constituição Federal, 
onde a atuação do gestor, em especial no que tange ao planejamento orçamentário, en-
contra-se adstrita aos preceitos legais, devendo observar determinados princípios que 
balizam sua atuação direcionada à implementação de políticas públicas e a geração de 
valor agregado para a sociedade.

A presente obra, perpassa pela imersão do leitor nos conceitos orçamentários, de-
talha os instrumentos de planejamento, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, Lei Orçamentária Anual, particulariza os principais princípios orçamentários, 
explicita como funciona a classificação da receita e da despesa orçamentária, esmiúça 
como transcorre a elaboração das peças orçamentárias no Estado do Rio Grande do 
Sul, mais precisamente na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande 
do Sul, trata da execução da receita e da despesa orçamentária, detalha os fluxos de 
execução de convênios, de transferência fundo a fundo, da execução no âmbito do Pro-
grama de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande 
do Sul – PISEG/RS, ou seja, o presente livro se mostra como um efetivo manual para 
os gestores responsáveis pela execução do orçamento afeto à área de segurança públi-
ca no Estado do Rio Grande do Sul.

A preocupação com o planejamento assertivo das despesas públicas, encontra 
um forte respaldo nas alterações orçamentárias recentes, como a Emenda Constitucio-
nal n° 100, que prevê a impositividade da execução do orçamento, ou seja, conforme 
o § 10 do artigo 165 da Constituição Federal “a administração tem o dever de executar as 
programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de 
garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade”.

Esse dispositivo vai impor aos gestores um planejamento objetivo, realista, den-
tro de suas capacidades materiais de execução e a partir de diagnóstico assertivo das 
necessidades e interesses da sociedade, uma vez que, a inexecução de parte do orça-
mento, aprovado pelo legislativo, deve ser carreada pela indicação de impedimento de 
ordem técnica que justifique a não consecução daquela entrega à sociedade.

Outra inovação legislativa de impacto para as políticas de segurança pública é a 
Lei n° 13.756, de 12 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Fundo Nacional de Se-
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gurança Pública - FNSP, sobre a destinação dos concursos de prognóstico, entre outros 
assuntos. Essa Lei inovou no mundo jurídico ao prever fonte de recurso específica a 
abastecer o FNSP e consequentemente os Fundos de Segurança Estaduais e Distrital, 
ao passo que impôs à União o dever de transferência de no mínimo 50% desses recur-
sos para esses entes.

Quanto ao tema, os autores esclarecem o funcionamento do Fundo Especial de 
Segurança Pública do Rio Grande do Sul – FESP, que passa a ter uma fonte de fi-
nanciamento robusta com os repasses obrigatórios previstos na supracitada Lei, onde 
em 2019 foram repassados R$ 10.593.769,00, até setembro de 2020 foi repassado R$ 
20.254.199,00 e existe a previsão de repasse ainda em 2020 do valor de R$ 30.431.005,83.

No que pese a importância da construção dessa fonte de recurso para atender 
às políticas de segurança pública, percebe-se que essa se mostra insuficiente para su-
portar toda a demanda premente.  Nesse diapasão, as dificuldades fiscais demandam 
a reflexão sobre alternativas para implementações de ações que impactem a vida das 
pessoas, os autores apresentam de forma bem detalhada o fluxo de projetos do Pro-
grama de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande 
do Sul - PISEG, instrumento que por meio de incentivos fiscais, permite a participação 
social na busca de um serviço público que atenda os anseios da sociedade.

A implementação de políticas de segurança pública se manifesta como um gran-
de desafio, que cobra do gestor a tomada de decisões tempestivas, a partir de conhe-
cimentos qualificados, que o permitam atuar na programação, alocação e execução 
do orçamento de forma eficiente e diligente, onde a presente obra possui os artefatos 
necessários para contribuir nesse processo a partir da disseminação de conhecimentos 
específicos sobre o tema.   

Dr. David de Lima Freitas,
Subsecretário de Planejamento e Orçamento do

Ministério da Justiça e Segurança Pública 
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APRESENTAÇÃO DA OBRA
O convite para apresentar uma obra sempre se revela um misto de satisfação e 

medo; assemelha-se à sensação conflituosa de um avô, que não se contém de orgulho 
e alegria e que, ao mesmo tempo deve dar espaço aos verdadeiros pais; e os pais dessa 
criação são Cláudio Ricardo Pereira, Luís Fernando Bittencourt de Lemos, Maurício 
Paraboni Detoni e Vinícius Oliveira Braz Deprá, todos militares estaduais em patentes 
de Oficiais Superiores altamente qualificados no universo acadêmico e profissional.

A obra parte dos fundamentos da Moderna Economia – o que lhe dá densidade 
acadêmica e contextualização com o problema que permeia o tema – para avançar so-
bre seu objeto bem delimitado: a gestão qualificada do orçamento público a partir dos 
princípios e normas jurídicas que norteiam o sistema estatal de Direito Financeiro e 
Orçamentário; mas os autores não se limitaram ao conforto, tão frequentemente obser-
vado na doutrina, dessa área muitas vezes tida por estéril; eles avançaram pedagógica 
e cirurgicamente na práxis daqueles que administram receitas e despesas públicas, 
para lecionar tanto no plano da gestão superior – as Secretarias Estaduais e os Ministé-
rios Federais – quanto na operacionalização dos sistemas daquelas unidades orçamen-
tárias dos variados órgãos dependentes da Administração Pública e suas respectivas 
unidades gestoras executoras.

No trato com o tema, os problemas e relevância são demonstrados e é orientada 
a devida solução de enfrentamento, tudo dentro de padrões que envolvem um uni-
verso normativo complexo e altamente específico; complexo porque exige habilidades 
dentro das Ciências Contábeis, da Ciência da Administração e do Direito; específico 
porque, sendo algo próprio da Administração Pública, é forçoso perceber que poucos 
são os operadores e estudiosos do Sistema Financeiro e Orçamentário estatal, ainda 
que todos os administrados (servidores públicos e cidadãos contribuintes) sejam desti-
natários e condôminos dessas receitas, como também dos recursos despendidos com a 
coisa pública. Trata-se, portanto, de um algo que envolve elementos fundantes de um 
“Modelo Gerencial de Administração Pública”, que deixa de lado o Modelo Patrimo-
nialista para se calcar nos princípios máximos da cidadania e da eficiência (probidade 
então passa a ser, nessa linha de raciocínio, somente o bom e inevitável efeito desses 
dois princípios).

Veja mais o leitor; como se tudo já não bastasse, o arranjo federativo adotado 
pelo Constituinte de 1988 manteve a Gestão Financeira e Orçamentária de Recursos 
Públicos como tema de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Fe-
deral (art. 24, I, II e §§ 1º a 4º), cabendo àquela a edição de normas gerais e a estes a 
suplementação dentro dos limites de sua autonomia; mais ainda revela a complexida-
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de, quando a Carta Constitucional delega aos municípios (entes federados sui generis, 
na dicção de José Afonso da Silva) legislar sobre “interesse local” (art. 30, I). O que se 
enfrenta, portanto – e que os autores souberam bem apresentar – é esse emaranhado 
sistema que brota das normas-princípios, se esparge pelas “normas-regras” constitu-
cionais, para desaguar numa teia de normas infraconstitucionais legais e administrati-
vas, construído e compartilhado por todos os entes federados para reger o todo.

E, para ir além do que já bastaria a título de contribuição com a doutrina dessas 
áreas do conhecimento (Contábeis, Administração e Direito), a obra chega ao ponto 
de trazer elementos altamente cotidianos da real “Gestão Orçamentária ... no âmbi-
to da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul”; o que os autores fazem é 
brindar a “Terra dos Pampas” sob a forma de um “estudo de caso”, mas isso é só uma 
referência simbólica porque, em verdade, ela contribui para todos os operadores e pes-
quisadores do Brasil, revelando-se para além de uma densa “cartilha” de boas-práticas 
no campo das políticas públicas, o que certamente atrairá o interesse de tantos outros 
interessados no tema.

No campo da Administração Financeira e Orçamentária das agências e progra-
mas de segurança pública a obra então dá o toque final, tratando das várias fontes de 
receitas e como administrar as boas-despesas, desde a apresentação dos respectivos 
projetos.

Penso que a esse avô agora já baste – sob pena de querer transformar o neto em 
filho – mas ao público leitor ainda posso dizer mais uma última coisa: essa obra vale 
um profundo suspiro de orgulho!

São Paulo, 16 de setembro de 2020.

Prof. Dr. Azor Lopes da Silva Júnior 
Presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública (IBSP).
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Cláudio Ricardo Pereira 
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Com o advento da Magna Carta de 1215, estabeleceu-se o princípio de que 
“nenhum tributo ou scutage seria levantado sem o consentimento do conse-

lho do reino” (BALEEIRO, 2015, p. 529), traduzindo a necessidade de participação do 
povo nas discussões sobre o programa financeiro do governo.

Aliás, a palavra “orçamento” é originária da palavra inglesa budget, que na sua 
primeira concepção se referia a uma bolsa de couro na qual o chanceler britânico do 
Exchequer levava o estado das necessidades e recursos do governo ao Parlamento.1

De todo modo, a autorização para se auferir as receitas públicas e realizar o res-
pectivo controle foi oficialmente estabelecida com o advento dos direitos reconhecidos 
na Inglaterra, com a Declaração de Direitos de 1689. In verbis: “L’autorisation de percev-
oir l’impôt et le controle de la dépense publique ont été officiellement reconnus et appliqués em 
Angleterre dès le XVII siècle (Bill of Rights ou Déclaration des droits de 1689.” (PAYSANT, 
1999, p. 3)

No mesmo sentido, “a revolução americana de 1776 e a revolução francesa de 
1789 foram motivadas, dentre outras razões, pela cobrança de impostos abusivos e por 
gastos excessivos dos monarcas” (ABRAHAM, 2015, p. 246).

No Brasil, a história do constitucionalismo revela especial atenção ao tema, es-
pecialmente no âmbito da Constituição republicana vigente, ao alcançar inovações no 
tratamento do orçamento, especialmente pela disciplina trazida nos artigos 165 ao 169, 
destacando-se a “criação de instrumentos normativos de planejamentos orçamentários 
integrados, constituídos pelas leis do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e 
dos orçamentos anuais” (ABRAHAM, 2015, p. 250). 

Esse novo enfoque das finanças trazido pela Constituição está também associado 
ao papel assumido pelo Estado diante da complexidade das relações econômicas e 
sociais por meio da compreensão orçamentária, objeto precípuo da presente obra, com 
enfoque à segurança pública no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 

1 Budgeting is a commom practice to the extent that everybody - households, corporations, clubs, agencies, etc. - must anticipate income and 
expenses. Historically, the word “budget” referred to a leather bag in wich England`s Chancellor of the Exchequer carried the statemente of 
the government’s needs and resources to Parliament. In time, however, the budget came to refer to the papers within the bag rather than to the 
bag itself.” (STARLING, 1977, p. 287)



FINANÇAS PÚBLICAS

CAPÍTULO 1
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1.1 ESTADO E ECONOMIA

Vive-se em uma sociedade cuja atuação do Estado, enquanto agente econômico, 
é bastante visível, cobrando tributos, fiscalizando ou explorando diretamente ativi-
dades econômicas, concedendo incentivos fiscais, subsidiando exportações, adotando 
políticas de estabilização ou de valorização monetária, regulando as atividades econô-
micas etc. E tal fato evidencia-se quando emergem as grandes crises econômicas.2

Essas atividades de cunho socioeconômico são, preponderantemente, desempe-
nhadas pelo Poder Executivo, em que pese o importante papel de todos os Poderes. 
Por essa razão, fala-se que nos Estados Sociais – como o Brasil – o Poder Executivo é 
“hipertrofiado”: há uma desproporção de atribuições e, consequentemente, de gastos 
entre esse e os demais Poderes. Mencione-se que o Brasil possui três Poderes – Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário - e três órgãos autônomos - Ministério Público, Defensoria 
Pública e Tribunal de Contas, o que leva o Executivo a acumular as funções de governo 
e de administração,3 cada uma com um imenso feixe de instituições e deveres. 

Apenas para citar algumas atribuições importantes do Executivo: segurança pú-
blica, saúde pública, educação pública, previdência e assistência social, infraestrutura 
e desenvolvimento das cidades, construção e manutenção das estradas, arrecadação e 
fiscalização dos tributos, regulação da economia etc.

1.1.1 FUNÇÕES ECONÔMICAS DO ESTADO

Pode-se dizer que o Estado exerce três funções econômicas básicas:

1) função alocativa: é aquela em que o Estado oferta bens à sociedade. São exem-
plos a construção de uma praça, a prestação de serviços públicos e a manutenção de 
uma rodovia.

2) função distributiva: é aquela que visa a promover ajustamentos na distribuição 
de renda ou da riqueza na sociedade, por transferências, subsídios ou tributação. Um 
exemplo brasileiro é da aplicação das diferentes alíquotas do Imposto de Renda de 
pessoa física, segundo o poder aquisitivo do contribuinte. Outro exemplo verifica-se 
na elaboração de políticas afirmativas adotadas nos últimos anos, como as cotas raciais 
para ingresso no ensino superior ou no serviço público. O programa federal Bolsa Fa-
mília é outro exemplo.

2 Mesmo nos EUA, que são um país liberal por excelência, o Governo acaba realizando diversas intervenções na economia. Na 
realidade, não há Estado liberal “puro” na atualidade: em maior ou menor grau, todos acabam por adotar políticas econômicas 
e sociais que extrapolam sua função liberal de mero “árbitro” das forças econômicas. Para um aprofundamento deste assunto, 
sugere-se a leitura a obra Consenso e tipos de Estado no ocidente, do prof. Cezar Saldanha Souza Jr.
3 O Chefe do Poder Executivo da União acumula, ainda, a função de Chefia de Estado.
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3) função estabilizadora: é aquela que visa manter ou restaurar a estabilidade eco-
nômica, utilizando-se da política monetária, da política fiscal e da política cambial. No 
Brasil, essa é uma função eminentemente da União. Exemplo: regulação da taxa de 
juros (SELIC), para estimular/desestimular as compras a prazo, ou outras medidas de 
controle da inflação.

Essas três funções terão reflexo nas finanças públicas, na medida em que influen-
ciam o desempenho das receitas estatais, bem como exigem a realização de despesas 
para que se atinjam os objetivos propostos. Aliás, as finanças públicas são um podero-
so instrumento de que o governo se utiliza para atingir seus objetivos.

1.2 ECONOMIA X FINANÇAS

Economia e finanças estão diretamente relacionadas, mas não são sinônimas. A 
economia, enquanto praxis, consiste na administração de recursos escassos, face às ili-
mitadas necessidades humanas. Assim, as operações que tenham esse fim, como a 
construção de uma escola em uma comunidade carente, o comércio, a produção de 
bens de consumo ou as operações nas bolsas de valores são atividades econômicas. 

Para Nusdeo,4 estaremos no campo das finanças quando as operações envolvidas 
tenham por objeto somente valores monetários, ou seja, moedas ou títulos. O bem em 
transação é, em última análise, o dinheiro, seja na forma de empréstimos, depósitos ou 
aplicações diversas. 

Pensar em finanças é falar em disponibilidade de moeda ou dinheiro, a chamada 
liquidez. Assim, é possível, numa análise bastante simplificada, que um ente tenha uma 
situação econômica privilegiada, com grande número de bens (apartamentos, automó-
veis, máquinas etc.), mas péssimas condições financeiras, se não possuir disponibilida-
de de dinheiro para pagamento de suas obrigações diárias.

1.3 CONCEITO DE FINANÇAS PÚBLICAS

Segundo Martins,5 a palavra finanças deriva do vocábulo francês finances, que 
significa economia expressa em dinheiro. 

Sendo assim, finanças públicas podem ser conceituadas como sendo a economia 
do Estado expressa em dinheiro, que tem como fim satisfazer as necessidades públi-
cas, tais como garantias individuais, políticas e sociais dos cidadãos, promoção do 
bem-estar social, segurança externa, saúde pública etc. 

4 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia – Introdução ao Direito Econômico. 4ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005.
5 MARTINS, Cláudio. Compêndio de Finanças Públicas. 3ª edição. Rio de Janeiro, Forense, 1988. Pág. 3.
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Para tanto, o Estado dispõe de meios exclusivos para consecução de seus fins; 
por exemplo, cobrança de tributos e emissão de papel-moeda. Além disso, pode explorar 
atividades econômicas em diversos setores, tais como extração e comercialização de 
recursos minerais e naturais e prestação de serviços, além de outras operações que lhe 
possibilitem fazer frente às demandas sociais e econômicas peculiares.

1.4 A ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO

Primeiramente, é necessário fazer-se uma distinção teleológica entre Estado e a 
iniciativa privada em geral. Enquanto esta visa ao lucro, aquele visa ao atendimento da 
finalidade pública, ou seja, o bem-estar coletivo, a paz, a segurança, a prosperidade, 
a justiça. Segundo TORRES, “característica importantíssima da atividade financeira é 
a de ser puramente instrumental. Obter recursos e realizar gastos não é um fim em si 
mesmo. O Estado não tem o objetivo de enriquecer ou de aumentar o seu patrimônio. 
Arrecada para atingir certos objetivos de índole política, econômica ou administrati-
va” (TORRES, 2010, p. 5). 

Nesse sentido, o Estado organiza suas finanças em torno das despesas, que são 
constantes e compulsórias, buscando na receita a fonte de financiamento daquelas. 
Diferente é a administração privada, que pode muito bem organizar suas despesas 
em torno das receitas: se porventura ocorre uma diminuição dos lucros, pode-se, por 
exemplo, recorrer à demissão de funcionários ou à diminuição do número de filiais. 
Caso, ainda assim, não haja o saneamento das contas, ainda existem os mecanismos 
legais de recuperação (judicial ou extrajudicial), para tentar salvar o empreendimento, 
e da falência, no caso de impossibilidade de satisfação das dívidas contraídas junto a 
credores. Já o Estado – e até mesmo as empresas por ele controladas - não pode falir 
nem entrar em “recuperação”.

Por outro lado, como a administração pública, como o próprio nome diz, tem sob 
sua responsabilidade a coisa pública (res publica), há regras específicas que a distinguem 
da administração privada. Enquanto esta se baseia em relações contratuais, sob o prin-
cípio da autonomia de vontade, e, portanto, podendo o administrador agir sempre que 
a lei não proíba, ao administrador da coisa pública não há autonomia de vontade: a lei 
determina os limites e a competência para agir. Assim, o princípio fundamental pelo 
qual a Administração Pública deve pautar-se é o da legalidade. A atividade financeira 
estatal, por ser uma atividade administrativa, também é comandada pela legislação 
vigente, e se sujeita aos seus princípios gerais, sendo eles: a impessoalidade, a moralidade, 
a publicidade e a eficiência.

Assim, a compreensão da atividade financeira do Estado passa necessariamente 
pela regulação do direito financeiro, que abarca, além de outras situações, as receitas 
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não tributárias, o orçamento, o crédito público e a despesa pública (MACHADO, 2007, 
p. 82). Veja-se: “Toutefois, au fur et à mesure que se sont dévelopes des règles spécifiques à la 
gestion des ‘deniers publics’, il a fallu distinguer selon que l’usage de cet argent public était 
ou non réglementé par de le droit public financier.”  (LASCOMBE; VANDENDRIESSCHE, 
1997, p. 1)

Nesse sentido, “os orçamentos documentam expressivamente a vida financeira 
de um país ou de uma circunscrição política em determinado período, [...] [e] a sua 
importância, [...], é imensa, como a própria evolução das ideias orçamentárias” (BA-
LEEIRO, 2015, p. 525)

Em termos gerais, a atividade financeira do Estado implica (1) gerar receitas, 
quer pela exploração dos próprios bens (lucro), quer sobre o patrimônio privado (tri-
butos), (2) administrar, ou seja, decidir sobre as prioridades e alocar os recursos para 
sua satisfação, (3) gastar ou despender, para atingir o fim público e, por último, (4) 
controlar a própria atividade financeira. Em (1), (2) e (3), a competência predominante 
é do Poder Executivo, embora os demais poderes também tenham participação; já no 
item (4), tem-se:

1) controle interno: é aquele em que a própria Administração procede o controle 
sobre seus atos, verificando a sua legalidade e conveniência. No nosso Estado, o siste-
ma de controle interno é coordenado pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE), 
pertencente ao Poder Executivo.6 Além da CAGE, os órgãos possuem (ou deveriam 
possuir) equipes de auditoria. No âmbito da Brigada Militar, existe a Assessoria de 
Controle Interno (ACI), que é ligada ao Gabinete do Comandante-Geral. Já no âmbito 
do Corpo de Bombeiros Militar, há a Seção de Controle Interno (SCI), também ligada 
ao Gabinete do Comando-Geral. Há que se mencionar, também, que o controle interno 
também é exercido pelos próprios gestores e seus superiores hierárquicos no âmbito 
das estruturas no desempenho das atividades.

2) controle externo: é aquele em que o órgão controlador não integra a estrutura do 
órgão controlado. O controle externo é exercido no Brasil pelo Poder Legislativo, com 
auxílio do Tribunal de Contas (controle legislativo), pelo Ministério Público e pelo Po-
der Judiciário (controle judiciário), ou mesmo pela sociedade em geral (controle social, 
garantido pelo regime democrático).

6 É interessante destacar que no RS a CAGE também atua como órgão de controle interno junto aos demais Poderes. Trata-se de 
uma situação sui generis, na medida em que, a rigor, cada Poder deveria ter seu próprio controle interno, em face do princípio 
da independência harmônica dos Poderes. A própria Constituição Estadual (art. 70) assim dispõe. No entanto, essa mesma 
Constituição, em seu artigo 76, determina que o sistema de controle interno tenha “organização una e integrada, compondo órgão 
de contabilidade e auditoria-geral do Estado, com delegações junto às unidades administrativas dos três Poderes, tendo sua 
competência e quadro de pessoal definidos em lei”. Já o Parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar nº. 13.451/10, com base 
no art. 76 da Constituição Estadual, afirma que o órgão de contabilidade de auditoria-geral no Estado é a CAGE: “A Contadoria e 
Auditoria-Geral do Estado - CAGE é o órgão central do sistema de controle interno do Estado, de que trata o art. 76 da Constituição 
Estadual, com funções institucionais junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público”. De fato, hoje 
todos os Poderes, o MP, a Defensoria Pública e o próprio TCE possuem seccionais da CAGE, que desempenham o papel de 
controle interno.
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A propósito, é uma importante tendência a aproximação do controle social as-
sociado à perspectiva da “accountability”. Isso porque, especificamente com relação 
ao orçamento público, é possível identificar o arcabouço jurídico que fundamenta o 
controle social, conforme se dessume do artigo 1º, parágrafo único, da Constituição 
Federal, quando aduz que todo poder emana do povo e que ele próprio pode exercê-lo 
diretamente. O exercício direto desse poder, corolário da democracia direta, pode ser 
desenvolvido nos termos do artigo 5º, XXXIII, XXXIV e LXXII, da Constituição Fede-
ral, quando assinalam a transparência na administração pública em favor do interesse 
pessoal ou coletivo, garantindo aos cidadãos o acesso a essas informações.7

Cabe, neste momento, ressaltar a importância do controle, bem como as implica-
ções para os gestores de recursos públicos. Cada vez mais o administrador está sujeito 
à fiscalização de seus atos, não só quanto ao enfoque financeiro-contábil, mas também 
quanto à sua eficiência, eficácia e efetividade, segundo prescreve nossa Constituição 
Federal no seu artigo 37, caput.

Para dar maior transparência e possibilitar um planejamento das suas atividades 
econômico-financeiras, o Estado, além de suas instituições, lança mão de instrumentos 
gerenciais que possibilitem a obtenção dos fins desejados. 

No Brasil, tem-se o planejamento orçamentário composto dos seguintes instru-
mentos: o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Públicos, 
chamados genericamente de peças orçamentárias ou leis orçamentárias.

7 Para aprofundamento do tema, remetemos o leitor ao artigo científico: DEPRÁ, Vinícius Oliveira Braz; LEAL, Mônia Clarissa 
Hennig Fiscalização do orçamento público: accoutability e controle social da atividade financeira do Estado. Revista do Direito Público. 
Londrina: Universidade Estadual de Londrina. Disponível em: www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/
view/28300
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No Brasil, o planejamento e a execução do orçamento são constituídos de 
normatizações específicas, sejam constitucionais sejam infraconstitucio-

nais, configurando-se instrumentos de programação da atividade estatal. 

Essa constitucionalização das finanças busca representar sobretudo o equilíbrio 
que deve haver entre a força da “Constituição e o processo político majoritário, de 
modo a evitar que todas as decisões importantes sejam retiradas da arena política or-
dinária e convertidas em matéria constitucional” (MENDONÇA, 2010, p. 124).

Aliás, a consolidação das leis orçamentárias por meio do Poder Executivo inte-
gra a intimidade da gestão administrativa, na medida em que se estabelece a Política 
Orçamentária:

“Na partilha das competências, remanesce à Administração Pública a definição de 
suas atribuições, de seus objetivos, de seus vetores, consolidando tudo nas leis orça-
mentárias. A definição de prioridades e de objetivos políticos a serem alcançados in-
tegra a intimidade da gestão administrativa, descabendo a outro poder interferência 
sobre as atividades executivas. O controle restringe-se aos atos jurídicos produzidos 
pela Administração, e não pela sua executoriedade no mundo empírico. Distingue-
-se a atividade jurídica da Administração de sua atividade física, denominada ativi-
dade material.” (OLIVEIRA, 2002, p. 33-34)

O orçamento público é regido essencialmente pelos art. 165 a 169 da CF, bem 
como pela Lei 4.320/64 (a qual estatui normas gerais de Direito Financeiro para elabo-
ração e controle dos orçamentos e balanços do Poder Público) e, também, pela LC nº 
101/101 (que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal).

Com isso, pode-se observar que o planejamento da Administração Pública se 
desenvolve a partir de três instrumentos, leis de iniciativa do Poder Executivo: o Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 

Esses três normativos, que serão apresentadas a seguir, correspondem ao manejo 
adequado dos recursos públicos, voltados a implementar os elementos para a “trans-
formação das estruturas econômicas e sociais do país, algo que se justificaria quase 
que exclusivamente frente ao histórico e à contemporaneidade das heterogeneidades, 
desigualdades e injustiças” (CARDOSO JÚNIOR, 2015, p. 112).

2.1 PLANO PLURIANUAL

O PPA estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas, quan-
tificados física e financeiramente, dos programas da Administração Pública (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios).
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Foi instituído pela Constituição Federal de 1988, no artigo 165 (antes, havia as 
previsões plurianuais, que deveriam conter a previsão de receitas e despesas de capital 
para, no mínimo, um triênio. Essas previsões eram publicadas por Decreto).

Na Constituição Estadual está previsto no art. 149:

Art. 149.  A receita e a despesa públicas obedecerão às seguintes leis, de iniciativa do Poder Exe-
cutivo:

I - do plano plurianual;

II - de diretrizes orçamentárias;

III - dos orçamentos anuais.

§ 1.º  A lei que aprovar o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas, quantificados física e financeiramente, dos programas da administração direta e 
indireta, de suas fundações, das empresas públicas e das empresas em que o Estado detenha, direta ou 
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.

§ 2.º  O plano plurianual será elaborado em consonância com o plano global de desenvolvi-
mento econômico e social do Estado, podendo ser revisto quando necessário.

Trata-se de um planejamento de médio prazo, abrangendo a Administração Di-
reta e Indireta. Nele são estabelecidas as diretrizes que nortearão as ações de governo 
durante o período, os objetivos a serem alcançados durante sua execução e ao seu final, 
e as metas a serem atingidas em termos de quantificação dos bens a serem adquiridos 
e de custos para sua consecução. 

Em última análise, o PPA serve para delinear as metas da gestão governamental:

“É o planejamento voltado para a promoção do desenvolvimento econômico, do 
equilíbrio entre as regiões do país, bem como a estabilidade da moeda. Quer-se, des-
tarte, delinear as grandes metas da gestão. Contém principalmente as despesas de 
capital (despesas de investimento, inversões financeiras e transferências de capital), 
como, por exemplo, a construção de uma escola; despesas correntes derivadas, como 
as de custeio, v.g., aquelas decorrentes da contratação de pessoal para trabalhar em 
uma escola construída, bem como as de programas de duração continuada, quer 
dizer, projetos com duração superior a um exercício financeiro, v.g., o programa 
governamental denominado “Bolsa Família” ” (GUERRA, 2012, p. 54)

Desse modo, a partir do PPA direciona-se a atividade financeira do Estado, espe-
cialmente por ser a lei orçamentária de maior duração, configurando não apenas uma 
peça de projeção de despesas, mas sobretudo instrumento de controle e planificação 
da atividade financeira do Estado: 
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“Ao Plano Plurianual cabe dispor sobre as diretrizes, os objetivos e as metas da ad-
ministração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. O PPA dá destaque ao aspecto do 
planejamento da ação estatal e aponta a mudança do significado orçamento público, 
que, longe de representar mera projeção de despesas para o Poder Público ou peça 
contábil, evolui para tornar-se instrumento de controle e planificação da atividade 
financeira do Estado. O projeto do PPA deve ser encaminhado até quatro meses 
antes (31 de agosto) do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido 
para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Seu prazo 
de vigência é de quatro anos.” (MENDES; BRANCO. 2014, p. 1726 )

Por isso, o PPA “passa a se constituir na síntese dos esforços de planejamento de 
toda a administração pública, orientando a elaboração dos demais planos e programas 
de governo, assim como do próprio orçamento anual.” (GIACOMINI, 2012, p. 223)

Não quer dizer, no entanto, que os valores consignados no PPA devam ser obri-
gatoriamente cumpridos no período. Antes, trata-se de valores referenciais, que ba-
lizam as prioridades e metas da Administração, segundo o cenário projetado para o 
quadriênio.

Outro aspecto importante é que nenhum investimento cuja execução ultrapasse 
um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que 
autorize a sua inclusão, o que comumente ocorre em processos de empreitada para 
realização de obras.

O PPA deve ser acompanhado periodicamente, no que tange aos seus indicado-
res e metas. Uma vez ao ano é enviada à Assembleia Legislativa uma revisão do PPA, 
pela qual são propostas alterações julgadas necessárias (supressão de programas ou de 
ações, alteração de produtos e outras mudanças de cunho qualitativo). Essas alterações 
refletem-se nas LDOs e nas LOAs subsequentes.

Vigência do PPA: a partir do início do 2° ano de mandato do Chefe do Poder 
Executivo até o final do 1° ano do seguinte. 

É de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a apresentação do pro-
jeto de lei, que, depois de apreciado pelo Poder Legislativo, sanciona a Lei do Plano 
Plurianual.

Prazo para remessa do projeto de lei pelo Poder Executivo no Estado: 1º. de agos-
to do 1º ano de mandato (art. 152, §8º, I da Constituição Estadual);

Prazo para devolução pela Assembleia Legislativa, para sanção: 1º. de outubro 
do 1º. ano de mandato do Chefe do Executivo (art. 152, §9º, I da Constituição Estadual).
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2.2 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Assim como o PPA, a LDO surgiu a partir da Constituição Federal de 1988, tam-
bém no artigo 165. Sua função precípua é a de orientar a elaboração e a execução da 
lei orçamentária. É como que um guia, um conjunto de diretrizes para a elaboração e 
a execução do orçamento.

Assim, ela: 

a) estabelece as metas e prioridades da Administração para o exercício financeiro 
subsequente;

b) orienta a elaboração da Lei de Orçamento Anual;

c) dispõe sobre a alteração de legislação tributária; e 

d) estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

Também, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a cria-
ção de cargos ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal 
só podem se efetivar se autorizadas na LDO do exercício a que se referem.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/00) ampliou as competências 
para a LDO, que passou também a dispor sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses pre-
vistas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31;

c) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos progra-
mas financiados com recursos dos orçamentos; e

d) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades pú-
blicas e privadas.

Por fim, ainda segundo a LRF, a LDO deverá conter um Anexo de Metas Fiscais, 
em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas 
a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para 
o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Esse anexo é importantíssimo 
não só para a elaboração da Proposta Orçamentária, mas também para a execução do 
Orçamento aprovado, na programação orçamentária.8

8 Ver seção 7.1.
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A LDO deve ser compatibilizada com a Lei do Plano Plurianual. Dessa forma, 
as prioridades estabelecidas no PPA também assim deverão ser consideradas na LDO. 
Da mesma forma, a Proposta Orçamentária (projeto da lei de orçamento anual) e a 
própria execução do orçamento seguirão as orientações contidas na LDO, no que tange 
às prioridades e metas, além das próprias disposições quanto à forma e execução do 
orçamento anual. Por exemplo: a LDO estabelece os limites que cada Poder do Esta-
do terá para gastar no exercício seguinte; poderá, também, estabelecer a forma como 
serão inscritos os projetos aprovados na Consulta Popular, estabelecer os limites do 
Poder Executivo para abertura de créditos suplementares sem que haja necessidade 
de aprovação prévia pelo Poder Legislativo, ou, ainda, quais áreas ou funções gover-
namentais deverão ter prioridade na alocação de recursos.

Registra-se, ainda, que a LDO, “pela principal função que exerce, qual seja, a 
de nortear a elaboração do orçamento anual, [...] deve ser editada em periodicidade 
anual, anteriormente à elaboração da LOA” (FERNANDES; SOUZA, 2013, p. 316).

Ou ainda, a referida lei “não cria direitos subjetivos para terceiros nem tem eficá-
cia fora da relação entre os Poderes do Estado, caracterizando mais um plano prévio, 
fundado em considerações sociais e econômicas” (PETTER, 2006, p. 42), sendo que a 
Lei de Responsabilidade Fiscal “deu conformação de planejamento trienal à lei de di-
retrizes orçamentárias”. (PETTER, 2006, p. 42)

A apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias é de competência do 
Poder Executivo, que depois de apreciado pelo Poder Legislativo, sanciona a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

Prazo para remessa do projeto de lei ao Poder Legislativo: 15 de maio de cada 
exercício financeiro (̕art. 152, §8º, II da Constituição Estadual).

Prazo para devolução ao poder Executivo para sanção: 15 de julho de cada exer-
cício financeiro (art. 152, §9º, I da Constituição Estadual).

Vigência: exercício financeiro subsequente9. 

Conceito importante: Exercício financeiro é o conjunto de operações financeiras efe-
tuadas durante um período administrativo, coincidindo, no Brasil, com o ano civil (art. 34 da 
Lei nº 4.320/64).

9 Na prática, no entanto, observa-se que - não raras as vezes - a Lei Orçamentária Anual acaba tendo sua vigência no seu próprio 

exercício financeiro, como é o caso da Lei 13.978, de 17 de janeiro de 2020, estimando a receita e fixando a despesa da União para 
o exercício financeiro de 2020.
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2.3 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Lei que estima a receita e fixa a despesa da Administração (União, Estados, Dis-
trito federal e Municípios) para o exercício financeiro subsequente10. 

É a lei que autoriza a realização das despesas até o limite global consignado (a 
natureza autorizativa/impositiva do orçamento, com advento da EC 100/2019, será 
aprofundada em tópico específico)11.

A propósito, o art. 2º da Lei 4.320/64 assinala que a Lei do Orçamento conterá 
a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica fi-
nanceira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, 
universalidade e anualidade:

“O caput do art. 2º da Lei 4.320/1964, determina que a lei do orçamento deva conter 
a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-fi-
nanceira e o programa de trabalho do Governo. Em outras palavras, determina que, 
no orçamento anual, as receitas e as despesas devam se apresentar clarificadas, de 
modo a identificar o programa de trabalho do governo e a política econômico-finan-
ceira.” (HENRIQUES, p. 39)

Além disso, a LOA é subordinada ao PPA e à LDO, devendo estar em simetria 
com esses instrumentos legais:

“O terceiro elo dessa cadeia legislativa é a Lei Orçamentária Anual, que, apesar de 
una, compreende três seções: orçamento fiscal, orçamento de investimento das em-
presas públicas e orçamento da seguridade social. O conteúdo do orçamento é de-
finido no texto constitucional pela negativa: “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” (art. 
165, § 8º, da Constituição Federal). O projeto da LOA deve ser encaminhado até 4 
meses antes (31 de agosto) do encerramento do exercício financeiro e devolvido para 
sanção. Trata-se de diploma legislativo subordinado ao PPA e à LDO. Os gastos 
autorizados na lei orçamentária anual devem estar de acordo com a LDO que, por 
sua vez, deve estar de acordo com o Plano Plurianual.” (MENDES; BRANCO. 2014. 
P. 1726-1727)

A apresentação do projeto de lei do Orçamento Anual é de competência do Po-
der Executivo, que, depois de apreciado pelo Poder Legislativo, sanciona a Lei do 
Orçamento Anual. Deve, obrigatoriamente, estar compatibilizada com a Lei do Plano 
Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme já foi mencionado. Emendas 
ou alterações que contrariem o PPA e a LDO não poderão ser aprovadas. Também são 
vedadas alterações pelo Legislativo no montante de dotações solicitadas e na estima-
tiva da receita; somente são possíveis remanejos de dotações se indicada a origem do 
recurso, obrigatoriamente proveniente de anulação de despesa.

10 Neste item valem as mesmas considerações da nota anterior.
11 A natureza autorizativa ou impositiva do orçamento anual será analisado em tópico específico (item 2.10), em virtude das 
alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 100/2019.
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A LOA abrange os três Poderes, incluindo as Fundações Públicas e Autarquias 
e empresas controladas pelo Estado, bem como os Órgãos autônomos – Ministério 
Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, em decorrência dos princípios da 
unidade e da universalidade.

Art. 149, CE/RS:

§4.º  Os orçamentos anuais, de execução obrigatória, compatibilizados com o plano plurianual, 
elaborados com participação popular na forma da lei, e em conformidade com a lei de diretrizes orçamen-
tárias, serão os seguintes:

I - o orçamento geral da administração direta, compreendendo as receitas e despesas dos Po-
deres do Estado, seus órgãos e fundos;

II - os orçamentos das autarquias estaduais;

III - os orçamentos das fundações mantidas pelo Estado.

Prazo para remessa do projeto de lei ao Poder Legislativo: 15 de setembro de 
cada exercício financeiro (art. 152, §8º, III da Constituição Estadual).

Prazo para devolução ao poder Executivo para sanção: 30 de novembro de cada 
exercício financeiro (art. 152, §9º, II da Constituição Estadual).

Vigência: exercício financeiro subsequente ao da aprovação.

A elaboração da Proposta Orçamentária (ou projeto de lei orçamentária) consti-
tui-se na primeira etapa realmente decisiva para a alocação de recursos na Adminis-
tração, pois é nela em que se decidirão quanto cada unidade orçamentária terá à sua 
disposição para a realização das despesas correntes e de capital, também para que 
(para construção de prédio, pagamento de diárias, aquisição de materiais de consumo 
etc.) e com que finalidade serão os créditos destinados (manutenção de serviços, apa-
relhamento da instituição, policiamento comunitário etc.).

A LOA, portanto, autoriza e limita a realização de despesas pelo ente público, 
segundo a estimativa de receita ao longo do exercício, estabelecendo os créditos a cada 
Unidade Orçamentária, discriminados por sua função e finalidade e natureza do gas-
to. Os limites de crédito são denominados dotações orçamentárias. 

Assim, a LOA busca evidenciar “a política econômico-financeira e o programa do 
Governo (art. 2º da Lei 4.320/64). É com base nas autorizações da LOA que as despesas 
do exercício são executadas” (RAMOS FILHO, 2012, p. 254).
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Conceito importante: Dotação orçamentária é o limite de crédito (autorização de despe-
sa) destinado a uma Unidade Orçamentária para o decorrer do exercício financeiro. É vedada a 
realização de despesas pelo ente público que excedam as dotações orçamentárias.

As dotações orçamentárias, em caráter geral, limitam-se ao exercício financeiro para o 
qual a Lei Orçamentária foi aprovada,12 sendo que os créditos não aplicados até o encerramento 
do exercício são cancelados.

2.4 ORÇAMENTO-PROGRAMA

Sistema de Orçamento que se constitui na associação de planejamento e finan-
ças em uma mesma peça. Nele, os programas do governo são quantificados física e 
financeiramente, funcionando como um plano de trabalho para o administrador, no 
qual são definidos os objetivos a serem atingidos e as ações a serem realizadas, com 
seu respectivo custo, expresso monetariamente, e as suas formas de implementação. 
O planejamento é focado no resultado, e as ações são um meio para que se atinjam os 
fins propostos.

Há que se destacar, ainda, que o tema das finanças públicas permeia os cam-
pos da economia e a política, justamente porque advém de uma coordenação dessas 
áreas13.

Defende-se inclusive que o orçamento seria a fotografia da realidade democrática 
de um País, na medida em que por meio dele se evidenciam os valores de um deter-
minado governo:

“O orçamento é uma fotografia da realidade democrática de um País, da forma 
como o sistema eleitoral define as escolhas de governantes e dos fins constitucionais 
do Estado. Essa fotografia evidencia os valores que o governo de um dado momento 
histórico pretende atender, pelas receitas estimadas e despesas a realizar, distribuí-
dos entre os créditos orçamentários.” (TORRES, 2014, p. 152)

Acima de tudo, o orçamento público busca atender às necessidades e interesses 
da sociedade, sobretudo porque, “mais do que um documento técnico, o orçamento 
público revela as políticas públicas adotadas pelo Estado ao procurar atender as neces-
sidades e aos interesses da sociedade.” (ABRAHAM, 2015, p. 8)

12 Exceção encontra-se no §2º. do art. 167 da CF, relativa aos créditos especiais e extraordinários. Estes, quando autorizados nos 
últimos quatros meses, poderão ter sua vigência estendida até o final do exercício financeiro seguinte.
13 “Finanças públicas constituem um desses assuntos que se situam na linha divisória entre a Economia e a Política. Trata da 
despesa e da renda dos poderes públicos, bem como da coordenação entre ambas, coordenação que não visa necessariamente à 
igualdade, mas à relação aritmética mais indicada, de acordo com as condições dadas.” (DALTON, 1960, p. 1)
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Trata-se, com isso, de um dos aspectos essenciais da própria noção de Estado 
Democrático de Direito, na medida em que, sem o orçamento, um Estado “não chega 
até aos administrados, seus programas sociais ficam no plano das intenções políticas, 
não se tornam prescritivos.” (RAMOS FILHO, 2012, p. 225) 

De todo modo, o orçamento adotado pela Constituição Federal é chamado de 
orçamento-programa, entendido como sendo um conjunto de documentos que expres-
sam “os planos e programas de obras, serviços e encargos governamentais, com esti-
mativa da receita e fixação das despesas de cada exercício financeiro.” (SILVA, 1970, 
p. 41) Ou ainda:

“Tipo de orçamento vinculado ao planejamento das atividades governamentais. Na 
verdade, o orçamento-programa não é apenas uma peça financeira, é, antes de tudo, 
um instrumento de execução de planos e projetos de realização de obras e serviços, 
visando ao desenvolvimento da comunidade. É um documento em que se designam 
os recursos de trabalho e financeiro destinados a execução dos programas, subpro-
gramas e projetos de execução da ação governamental, classificados por categorias 
econômicas, por função e por unidades orçamentárias.” (SILVA, 1970, p. 41) 

Esse planejamento pressupõe a suficiência das receitas para a disposição dos 
meios econômicos, na medida em que “o Estado-Administração não pode cumprir 
suas finalidades se não dispuser de uma massa adequada de meios econômicos” (RA-
MOS FILHO, 2012, p. 292), de modo que “as necessidades públicas só podem ser satis-
feitas quando houver disponibilidade de recursos, bem como autorização na lei orça-
mentária para gastá-los.” (RAMOS FILHO, 2012, p. 292)

Trata-se efetivamente de um plano de trabalho, cujos meios disponíveis são di-
recionados à resolução de problemas ou demandas sociais, em oposição ao modelo 
antigo, que se preocupava apenas com a quantificação das operações financeiras, ou 
seja, em que predominava a contabilidade.

A gênese dessa nova visão gerencial se encontra na Lei 4.320/64, em seu artigo 
2º, quando determina que a Lei de Orçamento “conterá a receita e a despesa de forma a 
evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo”. Entretanto, 
o passo decisivo se deu a partir da Constituição Federal, cujo artigo 165 estabeleceu 
os três instrumentos de planejamento: o PPA, a LDO e o orçamento. Também foram 
fatores determinantes para a mudança de foco a Emenda Constitucional nº 19/1998 e 
a reforma da Administração proposta por ela, a Portaria nº 42/99, a partir da qual os 
programas (antes pré-estabelecidos) passaram a ter função de organização da atuação 
governamental, e, portanto, devem adequar-se às necessidades de cada realidade, e 
por fim a Lei complementar nº 101/00, a “Lei de Responsabilidade Fiscal”, que instituiu 
diversas exigências e mecanismos de controle da Administração, em especial quanto 
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à eficiência e à transparência dos atos praticados pelos agentes responsáveis por bens 
públicos.

Fato é que num Estado Social como o brasileiro torna-se pouco efetivo um pla-
nejamento anual, de curto prazo. O Estado é agente econômico, e precisa planejar sua 
atuação por um período maior, de forma articulada, com políticas públicas duradou-
ras. Também o grande número de normas constitucionais programáticas, dirigidas 
especialmente aos Governos, indica a necessidade de adoção de políticas públicas pe-
renes, voltadas ao atendimento das necessidades sociais, que são permanentes.

Assim é que hoje os orçamentos não são mais meras peças de contabilidade: são 
verdadeiros planos de trabalho, a integrar “planejamento”, “gestão” e “finanças”. O 
foco agora é a prestação final, o resultado ao cidadão.

2.5 O CICLO ORÇAMENTÁRIO

A seguir, apresenta-se o tradicional “ciclo orçamentário”, que compreende desde 
a elaboração da Proposta Orçamentária o seu acompanhamento e sua avaliação:

Imagem 1: Ciclo Orçamentário Tradicional

Fonte: Os autores.

A tradicional classificação é válida para mostrar as fases por que passa o Orça-
mento stricto sensu, ou seja, apenas a lei orçamentária. Ela desconsidera, contudo, a 
importância do PPA e da LDO. Pode-se, por isso, ampliar esse ciclo, a partir de uma 
perspectiva que inclua os demais instrumentos de planejamento governamental, que 
desempenham importante papel na simbiose entre planejamento e finanças públicas. 
Dessa forma, propõe-se o seguinte ciclo, mais abrangente:
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Imagem 2: Ciclo Orçamentário Abrangente
 

 
 

 

Fonte: Os autores.

Nessa seara, destaca-se sobretudo a relação existente entre a tomada de decisão 
e o curso do planejamento: “decision making means selecting from various alternatives one 
course of action. Thus, it cannot be divorced from the planning process; indeed decision making 
percades every facet of planning”14 (STARLING, 1977, p. 166).

As diretrizes do planejamento orçamentário, mesmo num campo maior de liber-
dade, devem atuar “como balizadores da gestão orçamentária, viabilizando técnicas 
de controle e permitindo, em tese, análise da eficiência na alocação de recursos” (SA-
BBAG, 2006, p. 48).

Desse modo, a perspectiva da eficiência na alocação dos recursos está “relaciona-
da com a produção de resultados de uma maneira mais adequada, visando à concre-
tização da finalidade legal, observadas as medidas administrativas que assegurem a 
economicidade na tomada de decisões” (DEPRÁ; PEREIRA, 2017, p. 334).

A partir disso, liberdade da decisão política se aproxima da ideia de desenvolvi-
mento, sob um viés qualitativo (e não meramente quantitativo proveniente das vincu-
lações orçamentárias), pois “toda política de desenvolvimento para ser eficaz deve ser, 
por definição, do tipo qualitativo.” (FURTADO, 1968, p. 200).

2.6 QUATRO ASPECTOS DO ORÇAMENTO

Deve-se compreender o Orçamento sob quatro aspectos fundamentais:

a. Jurídico – envolve a compreensão do orçamento no complexo do ordenamento 
jurídico, sua natureza, relação com as instituições constitucionais e os direitos e obri-
gações daí decorrentes. Segundo tradicional entendimento do STF, o Orçamento seria 
apenas lei no sentido formal, com conteúdo de ato administrativo material: estima 
14 “Tomada de decisão significa selecionar dentre várias alternativas um curso de ação. Portanto, não pode ser separado do 
processo de planejamento; na verdade, a tomada de decisão percorre todas as facetas do planejamento.” (livre tradução dos 
autores).



35
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: ASPECTOS RELEVANTES NO 
ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

receitas já criadas por outras leis, e autoriza a realização de despesas. Não tem eficácia 
inovadora; não pode alterar a legislação tributária ou financeira, nem criar direitos 
subjetivos a terceiros. Nesse sentido, o STF já firmou entendimento de que a lei orça-
mentária é uma lei autorizativa, sendo que o administrador fica vinculado à previsão 
nela inscrita (programas, projetos, órgãos etc), porém a realização da despesa não seria 
obrigatória pelo simples fato de estar prevista na lei.15

Esse entendimento, no entanto, vem sofrendo uma série de mitigações, quer por 
decisões do próprio Judiciário, quer, especialmente, por alterações legislativas reali-
zadas em âmbito federal, com destaque para as Emendas Constitucionais nº 86/15 e 
100/19. Assunto este que será aprofundado nos subcapítulos 2.9 e 2.10.

b. Político – as políticas públicas evidenciam-se nos planos orçamentários, quer 
pela exploração das ações a serem realizadas, quer pela própria alocação dos recursos 
delas decorrentes. Ainda, impõe-se a limitação de atuação administrativa do Estado, 
especialmente no que tange às finanças públicas e à cobrança de tributos. A política, 
assim como a economia, envolve escolhas, em face da escassez de recursos que in-
viabilizam o atendimento pleno das demandas sociais. Escolher o que é prioritário, o 
quantum que cada uma dessas prioridades receberá, bem como a forma com que será 
levada a cabo, é tarefa eminentemente política, seja na esfera governamental, seja na 
esfera administrativa.

c. Econômico – Também o orçamento expõe os efeitos da política fiscal e da con-
juntura econômica do Estado. O orçamento pode ser instrumento de direcionamento 
da economia pelo Estado, quer pela injeção de recursos em determinados setores, quer 
pela utilização de meios aptos ao estímulo do mercado, quer pela adoção de políticas 
inibidoras da inflação etc. Assim, a saúde financeira do Estado pode ser vislumbrada 
por meio das leis orçamentárias. Também se evidenciam as ferramentas das quais o 
Estado lança mão para intervir na Economia.

d. Técnico – Envolve a classificação clara, metódica e racional das receitas e des-
pesas, processos estatísticos para cálculo daquelas, e a apresentação gráfica e contábil 
dos documentos orçamentários (BALEEIRO, 1994, p. 412). As Constituições Federal e 
Estadual, assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00) 
e a Lei Federal nº 4.320/64 apresentam várias disposições acerca dos demonstrativos 
que deverão constar nas leis orçamentárias.

15 O orçamento determina, assim, a destinação das despesas e os respectivos limites. Esses limites devem ser observados, porém, 
configuram-se em “tetos”, não sendo de execução integral obrigatória. Pode haver repriorizações ou o contingenciamento 
orçamentário. Lembre-se que os orçamentos se baseiam em estimativas de receita, a partir das quais se fixam as despesas. Sempre 
que a receita não se efetiva, haverá a necessidade de redimensionamento do orçamento, ou, como acontece com muita frequência, 
a ocorrência de déficits orçamentários.
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2.7 PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS

Entende-se que os princípios orçamentários são utilizados não apenas como re-
gras técnicas para assegurar a boa gestão, mas também e principalmente como forma 
de controle do Governo para o gasto público, nestes termos: 

“Les principes budgétaires que nous allons examiner ne constituent pas seulement 
des règles techniques permettant d'assurer une saine gestion des finances publiques, 
ce sont aussi et surtout des armes politiques utilisées par le Parlement pour contrôler 
le Gouvernement16.” (PAYSANT, p. 4)

Aqui, apresentam-se somente aqueles princípios positivados no direito brasilei-
ro, e que são, por isso, recorrentes na doutrina.

Além dos princípios insculpidos no artigo 37 da CF (legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência), no sistema orçamentário brasileiro, os princí-
pios regentes do orçamento público estão expressamente previstos no artigo 2º da Lei 
4.320/1964, nestes termos: “Art. 2°. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da 
receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o progra-
ma de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e 
anualidade.” (grifo dos autores)

Vejam-se os princípios orçamentários fundamentais:

1) Unidade ou totalidade (art. 2º da Lei nº. 4.320/64): deve haver apenas uma 
peça orçamentária abrangendo todas as receitas e todas as despesas do Estado. Isso 
não significa que não possa haver tantas classificações ou documentos quantos neces-
sários para o cumprimento dos programas de governo, mas sim que todas essas infor-
mações devem estar consolidadas em uma única lei orçamentária.

Com isso, o princípio da unidade “determina que todas as receitas e despesas do 
Estado devem estar agrupadas em uma única peça orçamentária, sendo vedada a sua 
repartição. Trata-se, portanto, de princípio de conteúdo formal, e não material” (HEN-
RIQUES, 2014, p. 40)

2) Universalidade (art. 2º da Lei nº. 4.320/64): a peça orçamentária deve englobar 
todos os Poderes, órgãos e entidades da Administração, seja ela direta ou indireta, bem 
como todas as receitas e todas as despesas, por seus totais.

Desse modo o princípio da universalidade “estabelece a necessidade de todas as 
receitas e despesas estarem previstas na LOA” (PISCITELLI, 2012, p. 35). Ou ainda, o 
referido princípio:

16  “Os princípios orçamentários não só constituem técnicas assegurar a boa gestão das finanças públicas, mas também e acima de 
tudo são as armas políticas utilizadas pelo Parlamento para controlar o governo.” (Tradução livre)
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“Estabelece que toda e qualquer receita ou despesa deve estar prevista na lei or-
çamentária, visando proporcionar clareza para o orçamento, a fim de facilitar a 
compreensão. Poderá ocorrer uma exceção de não decorrer previsão orçamentária 
quando um tributo houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início 
do respectivo exercício financeiro, podendo ser cobrado no próximo ano, segundo a 
Súmula 66 do STF.

O orçamento deve conter todas as receitas e despesas de todos os poderes e enti-
dades da administração pública.” (CREPALDI; CREPALDI, 2013, p. 42)

3) Anualidade: a lei orçamentária deve ter vigência por período determinado, 
sendo o ano calendário o espaço de tempo mais adequado para delimitar o exercício 
financeiro do Estado.

Com efeito, esse princípio “está relacionado com a necessidade de um novo orça-
mento a cada período de 12 (doze) meses. No Brasil, por uma determinação legal, este 
período coincide com o ano civil” (PASCOAL, 2008, p. 25).

Ou ainda:

“Um dos princípios orçamentários é a anualidade. Por ele, o Poder Público deve 
estabelecer sua previsão de receitas e despesas anualmente. A partir da Constituição 
de 1988, que reestruturou a matéria orçamentária instituindo o Plano Plurianual 
(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), os governantes são obrigados a 
elaborar a lei anual, de acordo com o que foi fixado nas leis anteriores.” (OLIVEIRA, 
2002, p. 33)

A par desses princípios explícitos previstos na Lei 4.320/1964, existem outros 
que também regem as leis orçamentárias, conforme se dessume a seguir:

4) Exclusividade (art. 165, parágrafo 8º da CRFB): a lei orçamentária não conterá 
matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa. Destina-se exclusiva-
mente a esse fim. Exceções: a LOA poderá conter autorização para abertura de créditos 
suplementares até certo limite e autorização para contratação de operações de crédito. 

5) Equilíbrio (art. 4º, inc. I da LC nº 101/00 - LRF): compreende a equivalência 
entre as receitas previstas e as despesas autorizadas no orçamento.17

6) Não-afetação da receita decorrente de impostos (art. 167, IV da CF/88): é ve-
dada a vinculação de receitas decorrentes de impostos a despesas, órgãos ou fundos. 
Essa proibição dirige-se ao legislador, buscando evitar o engessamento do Orçamen-
to público, e relaciona-se à própria natureza do imposto: este é um tributo do tipo 

17 Esse já era o entendimento clássico vigente até as primeiras décadas do século XX. A partir das Grandes Guerras, da crise 
da Bolsa de Nova York (1929) e do advento do “Estado de bem-estar” (wellfare state), influenciado pelas ideias do economista 
norte-americano John M. Keynes, passou-se a entender que mais importante que o equilíbrio orçamentário propriamente dito 
seria o equilíbrio econômico: em situações de depressão seria válido ao Estado despender e investir para estimular o consumo e 
criar postos de trabalho, e com isso até encerrar o ano em situação deficitária. Em situação oposta, o Estado poderia represar ao 
máximo suas despesas (p. ex. adiar ou cancelar investimentos) e desestimular o consumo, como forma de evitar males como a 
inflação, decorrente do desequilíbrio entre oferta e procura. O Estado não poderia concorrer com o mercado. Assim, terminaria o 
ano superavitário. A partir dessas noções é que se criou o conceito de “orçamentos cíclicos”, ora em déficit, ora em superávit, em 
nome do equilíbrio econômico.
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não-vinculado, ou seja, não afeto a uma contraprestação de serviço específica, sendo a 
principal fonte financiadora dos serviços uti universe (não divisíveis e não específicos), 
como é o caso da segurança pública. 

A Constituição, no entanto, prevê algumas exceções relacionadas a garantias, à 
repartição de receitas, a serviços de saúde, educação, cultura e outros. Essas exceções 
têm assento constitucional, não podendo ser previstas em legislação infraconstitucio-
nal.

Por outro lado, saliente-se que este princípio não se aplica as demais espécies tri-
butárias (taxas, contribuições e empréstimos compulsórios), pois estas são individuali-
záveis, sendo devidas em razão de atividades específicas (serviços uti singuli, exercício 
do poder de polícia, melhorias, seguridade social, investimentos de relevante interesse 
público, etc.).

Um bom exemplo de vinculação de receitas de taxas é o Fundo Especial da Segu-
rança Pública – FESP. Diferentemente dos impostos, as taxas decorrem do exercício do 
poder de polícia e da utilização de serviços públicos específicos e divisíveis prestados 
ou postos à disposição do contribuinte.18 Por essa razão fala-se que a taxa é um tributo 
vinculado. Cabe, outrossim, ao ente político que o arrecada definir sua aplicação, a qual 
poderá ser afetada a uma determinada atividade ou serviço, não havendo sob o ponto 
de vista das normas gerais de direito tributário e financeiro uma prévia destinação.19 
Assim, no RS, o FESP centraliza uma série de receitas de taxas e serviços que são vin-
culados à segurança pública.

7) Orçamento bruto (art. 3º. da Lei nº. 4.320/64): Todas as parcelas da receita e 
da despesa devem constar no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de 
dedução. Comporta algumas exceções (Lei nº. 4.320/64):

“Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de opera-
ções de crédito autorizadas em lei.

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédi-
to por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas com-
pensatórias, no ativo e passivo financeiros.” (Grifado) 

8) Especialização ou discriminação (arts. 5º e 15 da Lei nº. 4.320/64): receitas e 
despesas devem ser evidenciadas detalhadamente, sendo vedadas dotações globais, 
genéricas. Receitas: Evidenciadas, pelo menos, por fonte. Despesas: evidenciadas até o 
nível de elemento de despesa.

18 Cf. art. 145, II da CF/88, e art. 77 do CTN.
19  Fala-se que as taxas e as contribuições de melhoria são tributos vinculados, porém as suas receitas são não-vinculadas: são 
vinculados porque o fato gerador está numa prestação estatal. Mas as receitas são não-vinculadas porque o Estado pode utilizá-
las da forma que melhor lhe aprouver. Situação diferente ocupam os empréstimos compulsórios, as contribuições especiais e as 
custas judiciais, as quais - por força constitucional - devem ser vinculadas à finalidade para a qual foram criadas.
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2.8 NATUREZA JURÍDICA DO ORÇAMENTO PÚBLICO

Existe uma certa oscilação na doutrina quando se aborda o tema da natureza 
jurídica do orçamento público (TORRES, 2010, p. 387). Este ponto, entrementes, é fun-
damental para uma efetiva compreensão do seu caráter normativo. 

Tal situação, inclusive, “ocupou, durante muito tempo, a atenção dos juristas e os 
dividiu em correntes, segundo teorias diversas. Lei para uns, simples ato administra-
tivo, sem caráter de lei, para outros [...]” (BALEEIRO, 2015, p. 557).

Há algumas teorias para enfrentar o tema. Dentre elas, a do orçamento como ato 
revela que “a simples verificação do órgão produtor do ato não basta à definição da sua 
natureza, isto é, nem sempre os atos emanados do Poder Legislativo terão natureza de 
atos legislativos” (GUERRA, 2012, p. 59). Seria, portanto, um mero ato administrativo: 

“Corrente liderada na Alemanha por Paul Laband, contrariando o compatriota, ju-
rista e economista Hoennel (idealizador da ideia de orçamento ser lei por emanar 
de órgão legislativo), defendeu a tese que embora o orçamento se apresente formal-
mente como lei, e a própria Constituição assim disponha, trata-se, em seu conteúdo, 
de mero ato administrativo, pois nada mais é do que uma simples autorização do 
Parlamento para a prática de atos de natureza administrativa, ou seja, um plano de 
gestão relativamente às despesas .”(GUERRA, 2012, p. 60)

Já a teoria do orçamento como lei de natureza material considera que o “orça-
mento possui natureza de lei em sentido pleno, com eficácia material constitutiva ou 
inovadora. Para tal teoria, a lei orçamentária cria direitos e inova, como defendido por 
Myrbach-Rheinfeld” (GUERRA, 2012, p. 61).

De outra banda, para a teoria do orçamento como lei de natureza formal, signi-
fica ser “ato jurídico governamental que não cria direitos subjetivos, lei especial de 
conteúdo administrativo” (GUERRA, 2012, p.61-62). 

Esta última teoria que tem calcado o posicionamento mais adequado à sua afir-
mação, porquanto “impera a doutrina que considera o orçamento como lei formal, 
porquanto apenas vai prever as receitas e autorizar os gastos, sem criar direitos subje-
tivos ou modificar leis tributárias” (GUERRA, 2012, p.62).

Isso porque, a lei do orçamento “não difere das demais leis. Apresenta redação 
comum às leis, recebe o número de ordem na coleção destas, resulta de projeto de in-
ciativa na Câmara dos Deputados, é objeto de sanção” (BALEEIRO, 2015, p. 555). 

Desse modo, é possível concluir que, para todos os efeitos, “o orçamento é uma 
lei anual, de efeitos concretos, onde ficam consignadas a previsão das receitas e a des-
tinação das despesas, necessárias à execução da política governamental” (PETTER, 
2006, p. 41).
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2.9 ORÇAMENTO PÚBLICO: CARÁTER IMPOSITIVO OU 
AUTORIZATIVO?

Outro tema de relevo no âmbito das reflexões acerca do orçamento público diz 
respeito à sua imperatividade, significa dizer: seria ele impositivo (de execução obri-
gatória) ou autorizativo (pautado pela discricionariedade)?

Havia uma preponderância na doutrina quanto ao orçamento ser meramente au-
torizativo, conforme balizada doutrina:

“O orçamento anual regulado na Constituição é meramente autorizativo. É verdade 
que a sua execução é regida pelo princípio da legalidade. Nada pode ser gasto sem 
prévia fixação da despesa correspondente na LOA. Porém, é importante deixar claro 
que a execução de despesa previamente autorizada pelo Legislativo não significa 
obrigatoriedade de o Executivo exaurir a verba orçamentária prevista nas diferentes 
dotações.” (HARADA, 2014, p. 94)

No mesmo sentido, frisava-se que o “orçamento no Brasil é autorizativo, do que 
decorre a conclusão de que as previsões de gasto não são obrigatórias apenas por te-
rem sido nele previstas” (MENDONÇA, 2008, p. 233).

Por outro lado, passou-se a reconhecer que – ao lado do caráter autorizativo, o 
orçamento continha parcela obrigatória, isto é, impositiva:

“No Brasil, o orçamento é, via de regra, autorizativo e não impositivo. Desse modo, 
o que se tem é mera previsão de gastos, que serão realizados de acordo com a dispo-
nibilidade das receitas arrecadadas no exercício. A previsão de uma dada despesa 
não necessariamente implica sua realização, já que o Poder Executivo tem a discri-
cionariedade de ajustar os gastos públicos diante das necessidades que se realizam 
ao longo do exercício. Contudo, mesmo que o orçamento não seja em geral imposi-
tivo, é importante destacar que garante parte das receitas do Estado tem destinação 
própria e, assim, vinculada a finalidades específicas.” (PISCITELLI, 2012, p. 50-51)

Assim, passa-se a perceber um caráter dúplice: o orçamento seria impositivo 
para certas execuções, especialmente aquelas de caráter obrigatório que decorrem da 
Constituição Federal; e autorizativo, para as demais execuções. No mesmo sentido:

“Podemos afirmar que o orçamento público no Brasil possui um perfil dúplice: em 
parte é impositivo, e em parte é autorizativo. É impositivo na parte cuja execução 
faz-se obrigatória (despesas constitucionais e legais), e autorizativo na parcela re-
manescente, passível de contingenciamento e de não execução. Assim, a nosso ver, 
restam superados os entendimentos que generalizavam e afirmavam ser meramente 
autorizativo o orçamento público no Brasil.” (ABRAHAM, 2015, p. 299)

De qualquer modo, deve-se lembrar que o orçamento é identificado enquanto 
instrumento do Estado, calcado no competente processo legislativo, buscando subsi-
diar decisões políticas indispensáveis para o desenvolvimento econômico e social.
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Essas decisões são permeadas pela incumbência do Chefe do Poder Executivo, 
na medida em que as peças orçamentárias são de sua iniciativa exclusiva, ainda que 
submetidas a posterior apreciação pelo Congresso Nacional.

A despeito do debate, em 26 de junho de 2019 foi publicada a Emenda Consti-
tucional nº 100, constando em sua ementa alterações nos artigos 165 e 166 da Consti-
tuição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária pro-
veniente de emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal.

No entanto, a aludida emenda parece ter ido além: a inclusão do artigo 165, §10, 
dispôs expressamente sobre o dever da administração pública em executar as pro-
gramações orçamentárias, parecendo ter trazido uma inovação bastante importante 
no ordenamento jurídico e que parece alterar de maneira significativa para o caráter 
imperativo do orçamento público.

Veja-se a redação trazida pela referida Emenda Constitucional nº 100/2019:

“As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 
60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Os arts. 165 e 166 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 165. Omissis

§ 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, 
adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva 
entrega de bens e serviços à sociedade.” (destacado pelos autores)

Como se pode observar, o novo dispositivo constitucional contém um imperati-
vo para a administração pública, impondo-a (“tem o dever de”) a executar programa-
ções orçamentárias.

A redação permite observar, destarte, que existe um dever de execução em rela-
ção às programações orçamentárias para as despesas primárias inclusive discricioná-
rias, referentes ao orçamento fiscal e seguridade social, trazendo reflexos, por exem-
plo, em créditos adicionais, nos termos do artigo 9ª da Lei Complementar nº 101/2000.

A doutrina, contudo, não é uníssona quanto às benesses de um orçamento impo-
sitivo. 

Com efeito, “o orçamento impositivo pode impedir a implementação de ajustes 
fiscais que se façam necessários em virtude de crises econômicas” (MENEZES; PEDE-
RIVA, 2015, p. 185). No mesmo sentido, “não há razões para impor obrigatoriedade de 
gastos quando a fonte de recurso para financiá-lo é incerta” (GONTIJO, 2010, p. 68).
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Por outro lado, “a Constituição de 1988 estruturou o sistema orçamentário tendo 
como objetivo a efetivação do orçamento público como um instrumento de planeja-
mento da ação estatal” (MACEDO, 2014, p. 23). Ou ainda, “nenhum sentido tem ela-
bora-se um texto programático e depois olvidá-lo” (OLIVEIRA, 2010, p. 384).

De todo modo, a reflexão que persiste é a de que foi inaugurado um indicativo 
normativo constitucional para a impositividade do orçamento, em razão do comando 
para que as programações orçamentárias sejam executadas.

Entrementes, a despeito da alteração proposta e das eventuais benesses com ela 
decorrentes, teria sido importante que a mudança viesse caminhando em conjunto 
com o aperfeiçoamento do sistema político, especialmente porque implica mudanças 
nas relações de poder entre o Executivo e Legislativo:

“A implantação do orçamento impositivo deveria exigir ainda mudanças na relação 
entre os poderes Executivo e Legislativo, pois, para que fossem obtidos os resulta-
dos esperados, seria importante que o sistema político no qual ela será inserida fosse 
modificado. Contudo, esse não é o caso brasileiro, tendo em vista que a atual pro-
posta não está acompanhada de uma discussão sobre a reforma do sistema político.” 
(SANTOS; GASPARINI, 2020, p. 184)

A par dessa alteração, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal foi 
alterada pela Lei Federal nº 13.983/2020, que incluiu o artigo 62-B, flexibilizando a 
imposição da execução do orçamento por questões de ordem técnica, desde que devi-
damente justificado, nestes termos: 

“Art. 62-B As justificativas para a inexecução das programações orçamentárias pri-
márias discricionárias serão elaboradas pelos gestores responsáveis pela execução 
das respectivas programações orçamentárias, nos órgãos setoriais e nas unidades 
orçamentárias, e comporão relatório que será divulgado pelo Poder Executivo e en-
viado ao Congresso Nacional no prazo de noventa dias, contado do encerramento 
do exercício financeiro de 2020.”

Mas quais seriam esses impedimentos de ordem técnica a permitir o afastamento 
da obrigatoriedade na execução do orçamento? Tais hipóteses são trazidas no artigo 
62-A, §2, da Lei nº 13.898/2019, com a redação dada pela Lei 13.983/2020:

“Art. 62-A. Para fins do disposto no inciso II do § 11 do art. 165 e no § 13 do art. 166 
da Constituição, entende-se como impedimento de ordem técnica a situação ou o 
evento de ordem fática ou legal que obsta ou suspende a execução da programação 
orçamentária.

§ 1º O dever de execução das programações estabelecido no § 10 do art. 165 e no § 11 
do art. 166 da Constituição não impõe a execução de despesa em desconformidade 
com as regras e os princípios referidos no caput.

§ 2º Configuram hipóteses de impedimentos de ordem técnica, sem prejuízo daque-
las que venham a ser identificadas em ato do Poder Executivo:

I - a ausência de projeto de engenharia aprovado pelo órgão setorial responsável 
pela programação, quando couber;

II - a ausência de licença ambiental prévia (LP), nos casos em que for necessária;
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III - a não comprovação, por parte de Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, 
quando a cargo do empreendimento após sua conclusão, da capacidade de aportar 
recursos para sua operação e sua manutenção;

IV - a não comprovação de que os recursos orçamentários ou financeiros são sufi-
cientes para conclusão do projeto ou de etapa útil com funcionalidade que permita 
o imediato usufruto dos benefícios pela sociedade;

V - incompatibilidade com a política pública setorial aprovada no âmbito do órgão 
setorial responsável pela programação;

VI - incompatibilidade do objeto da despesa com os atributos da ação orçamentária 
e respectivo subtítulo; e

VII - os impedimentos cujo prazo para superação inviabilize o empenho ou o paga-
mento dentro do exercício financeiro.”

Como pode ser observado, o orçamento impositivo parece ser a regra decorrente 
da alteração proposta pela Emenda Constitucional nº 100/2019, de modo a obrigar o 
gestor público na execução das programações orçamentárias, salvo impedimentos de 
ordem técnica.

Capítulo 2
PLANEJAMENTO ESTATAL - AS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS
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Conforme se depreende de tudo que foi exposto até agora, a atividade finan-
ceira e suas ferramentas de gestão giram em torno de valores recebidos (re-

ceitas) e valores gastos (despesas). Também se viu que o processo de arrecadação e de 
realização dos gastos segue um regramento constitucional e legalmente previsto.

 Assim, faz-se necessário um maior detalhamento dos conceitos de receita pública 
e de despesa pública, com suas subclassificações, para que, após, passe-se a estudar as 
classificações da despesa pública adotadas nos orçamentos (despesas orçamentárias).

Não se discorrerá sobre a classificação das receitas orçamentárias porque estas 
não são importantes para a gestão dos recursos públicos por parte dos gestores da 
Secretaria de Segurança Pública, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Isso 
porque, a gestão orçamentária nos referidos órgãos se restringe à gestão dos créditos 
orçamentários, que se converterão em despesas.

Assim sendo, primeiramente aborda-se neste capítulo o conceito de receita pú-
blica e suas principais subclassificações. Após, discorre-se sobre o conceito de despesa 
pública e suas principais subclassificações, para, no capítulo seguinte, dissecarem-se 
as classificações da despesa orçamentária adotadas no Brasil e no RS.

3.1 RECEITA PÚBLICA

É toda a soma de bens que advém ao ente público, seja qual for sua natureza ju-
rídica, e de que o mesmo possa dispor para a realização de seus fins. A receita expres-
sa-se em dinheiro, devendo ser revertida em fim de interesse público.

A doutrina traz essencialmente quatro origens para as receitas públicas, a) do 
patrimônio estatal, b) do patrimônio do particular, c) das transferências intergoverna-
mentais, d) dos ingressos temporários, in verbis:

“a) Do patrimônio estatal: da exploração de atividades econômicas por entidades 
estatais ou do seu próprio patrimônio, tais como as rendas do patrimônio mobiliário 
e imobiliário do Estado, receitas de aluguel e arrendamento dos seus bens, de preços 
públicos, compensações financeiras da exploração de recursos naturais e minerais 
(royalties), de prestação de serviços comerciais e de venda de produtos industriais 
ou agropecuários;

b) do patrimônio do particular: pela tributação, aplicação de multas e penas de per-
dimento, recebimento de doações, legados, heranças vacantes etc.

c) das transferências intergovernamentais: relativa à repartição das receitas tribu-
tárias transferidas de um ente diretamente para outro ou por meio de fundos de 
investimento ou de participação;

d) dos ingressos temporários: mediante empréstimos públicos, ou da utilização de 
recursos transitórios em seus cofres, como os depósitos em caução, aianças, opera-
ções de crédito por antecipação de receitas etc.” (ABRAHAM, 2015, P. 91)

A seguir será apresentada a classificação da receita pública.
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Capítulo 3
CONCEITO DE RECEITA E DESPESA PÚBLICAS

3.1.1 CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA

3.1.1.1 RECEITA ORIGINÁRIA E DERIVADA

3.1.1.1.1 Receita originária é a receita pública decorrente do domínio privado do 
Estado, como, por exemplo, as locações de imóveis, a venda de ativos patrimoniais, as 
tarifas públicas, as rendas e ganhos de bancos oficiais ou caixas econômicas, os foros e 
os laudêmios etc. Neste caso, o Estado não exercita seu poder de império, atuando de 
forma análoga ao particular.20

3.1.1.1.2 Receita derivada é a receita pública que provém da retirada compulsória 
do patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas sob a tutela do Estado, como, por exem-
plo, as advindas da cobrança de tributos. Deriva do poder de império exercido pelo 
Estado, estando presente a coercibilidade.

3.1.1.2 RECEITA ORÇAMENTÁRIA E RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

3.1.1.2.1 Receita orçamentária é a entrada financeira, de caráter monetário, que 
aumenta o saldo do patrimônio financeiro do Estado, sem contrapartida no passivo fi-
nanceiro. Traduz-se na disponibilidade de recursos financeiros que o Estado tem para 
consecução de seus objetivos.

3.1.1.2.2  Receita extraorçamentária é a receita não estimada na lei orçamentária 
anual, correspondendo à entrada financeira que, mesmo alterando o patrimônio finan-
ceiro, não altera seu saldo, pois gera aumento em igual valor no ativo financeiro (caixa) 
e passivo financeiro (dívidas de curto prazo). Isso significa que a receita extraorçamen-
tária terá como contrapartida futura uma despesa extraorçamentária. 

São exemplos de receitas extraorçamentárias: os depósitos em cauções, as fianças 
e as receitas provenientes de operações de crédito por antecipação de receita (ARO).

3.2 DESPESA PÚBLICA

Entende-se a despesa pública, como sendo “o conjunto de gastos realizados pelo 
Estado no seu funcionamento. Noutras palavras, é a aplicação de recursos financeiros 
em bens e serviços destinados a satisfazer as necessidades coletivas” (ABRAHAM, 
2015, P. 189).

São exemplos: despesas de pessoal (folha de pagamento dos servidores), trans-
ferências de recursos a entidades sem fins lucrativos, aquisição de veículos e armas, 
construção de quartéis, despesas com água, luz e telefonia, serviços terceirizados, etc.

20 Muito embora sob princípios e regras próprias, mesmo no que diz respeito às entidades da Administração indireta com 
personalidade de direito privado (empresas públicas, sociedades de economia mista e consórcios públicos).
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A doutrina atribui diversas classificações à despesa pública. Para este trabalho, 
importa distinguir a despesa quanto à necessidade (ou não) de inclusão nos orçamen-
tos: nesse sentido as despesas públicas podem ser orçamentárias ou extraorçamentá-
rias.

3.2.1 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

São despesas orçamentárias aquelas que reduzem o saldo do patrimônio finan-
ceiro do Estado, que o faz com o objetivo de atender às necessidades de interesse pú-
blico. A realização destas despesas é condicionada a autorização prévia em lei: a lei 
orçamentária. 

No capítulo seguinte serão pormenorizadas as subclassificações dessa espécie de 
despesa, sendo estas importantes para a compreensão das informações que constam 
no orçamento e, em consequência, para a sua própria execução.

3.2.2 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Compreende a despesa não prevista na LOA, não necessitando de autorização 
legislativa para sua realização. É, pois, a saída financeira, decorrente de despesa efe-
tivada, que, apesar de alterar o patrimônio financeiro, não provoca alteração no seu 
saldo, tendo em vista que existe uma diminuição em igual valor no ativo (caixa) e 
passivo financeiros (dívidas de curto prazo). Isso significa que, em regra, cada despesa 
extraorçamentária é precedida de uma receita extraorçamentária.

São exemplos de despesas extraorçamentárias: as consignações em folha de pa-
gamento, a devolução de cauções ou de fianças e os débitos de tesouraria.



CAPÍTULO 4

CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA 
DESPESA ADOTADAS NO BRASIL
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4.1 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Enfoque da despesa que visa a identificar em que área da ação estatal a despesa 
será realizada.

Compõe-se de um rol de funções e subfunções que são prefixadas e atualmente 
definidas pela Portaria nº 042, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e 
Gestão. São exemplos:

    FUNÇÕES SUBFUNÇÕES 

01 - Legislativa  031 – Ação Legislativa 
032 – Controle Externo 

02 – Judiciária 061 – Ação Judiciária 
062 – Defesa do Interesse público no Processo Judiciário 

05 – Defesa Nacional 
151 – Defesa Aérea 
152 – Defesa Naval 
153 – Defesa Terrestre 

06 – Segurança Pública 
181 – Policiamento 
182 – Defesa Civil 
183 – Informação e Inteligência 

 

Embora as subfunções sejam vinculadas às funções, há a possibilidade de combi-
nação destas com funções às quais não estão vinculadas. Exemplo: A Brigada Militar 
realiza investimentos na área de saúde no projeto de código 5646. Este está agregado 
na função “Segurança Pública”, porém a subfunção é “Assistência Médica e Ambulato-
rial”. Na primeira, classificou-se como segurança pública no Orçamento porque a fun-
ção institucional da BM é segurança pública. As atividades de saúde, contudo, visam 
eminentemente à assistência médica. 

4.2 CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Enfoque da despesa que visa a identificar quem é o responsável pela programa-
ção. Compreende os Órgãos Orçamentários e suas respectivas Unidades Orçamentá-
rias.

Órgãos Orçamentários são as entidades da Administração Direta ou centraliza-
da e da Administração Indireta ou descentralizada.

Unidades Orçamentárias são estruturas administrativas ou agrupamentos de 
serviços, tais como a Brigada Militar, a Polícia Civil, os Fundos Especiais e outros, 
que são subordinados aos Órgãos Orçamentários e possuem dotações orçamentárias 
próprias.

A BM, por exemplo, é um a Unidade Orçamentária da Secretaria da Segurança 
Pública, que é um Órgão Orçamentário.
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Como regra, pode-se tomar as Secretarias de Estado e as entidades vinculadas 
como Órgãos e as instituições a elas subordinadas, Unidades Orçamentárias.

São identificadas da seguinte forma: OO.UO, onde OO é o órgão e UO é a unida-
de orçamentária. 

Exemplos: SSP (cód. 12) e Brigada Militar (cód. 03): U.O. 12.03. Tribunal de Con-
tas do Estado (cód. 02) e Fundo de Reaparelhamento do TCE (cód. 33): U.O. 02.33

Outros exemplos:

1) No Poder Executivo:

12 – SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

12.01 – Gabinete e Órgãos Centrais

12.03 – Brigada Militar

12.04 – Polícia Civil

12.05 – Instituto geral de Perícias

12.07 – Corpo de Bombeiros Militar

12.33 – Encargos Gerais da SSP

12.60 – Fundo Especial de Segurança Pública – FESP

2) No Poder Legislativo:

01 – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

01.01 – Assembléia Legislativa

01.71 – Fundo de Reaparelhamento da Assembleia Legislativa

3) No Poder Judiciário:

03 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.01 – Tribunal de Justiça

03.92 – Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário
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07 – JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

07.01 – Justiça Militar do Estado

Observações:

1. Na SSP não mais existem as unidades orçamentárias 12.02 (SUSEPE) e 12.96 
(Fundo Penitenciário), haja vista que em 2019 houve a desvinculação da SUSEPE da 
SSP, e consequente vinculação na Secretaria da Administração Penitenciária (órgão 
06). Assim, hoje SUSEPE e Fundo Penitenciário são representados pelas U.O. 06.02 e 
06.96, respectivamente.

2. Existe uma tendência, em âmbito estadual, de supressão da unidade orçamen-
tária dos fundos especiais, de sorte que os recursos a estes vinculados sejam apropria-
dos diretamente nas U.O. executoras das despesas. É o caso do Fundo Comunitário 
PRÓ-SEGURANÇA, que será tratado em tópico específico. 

3. A partir de 2018, os encargos (obrigação patronal) incidentes sobre a folha 
de pessoal dos servidores da segurança pública (IPE-Previdência e IPE-Saúde), assim 
como a cobertura do déficit da previdência, integram o orçamento da SSP. Esses gastos 
são identificados pela U.O. 12.33. 

4. As autarquias e fundações não são órgãos, e sim entidades. Têm personalidade 
jurídica e patrimônio próprios. Vinculam-se a Secretarias de Estado, sem a elas se su-
bordinarem. No âmbito orçamentário, têm tratamento de Órgão Orçamentário, e não 
de U.O.. É o caso do DETRAN: mesmo sendo vinculado à SSP (vínculo de tutela ou de 
supervisão, e não de subordinação), é identificado no Orçamento pelo Órgão 44.

4.3 ESTRUTURA (OU CLASSIFICAÇÃO) PROGRAMÁTICA

Enfoque da despesa que visa a identificar para que os recursos são alocados, ou 
seja, qual sua finalidade ou o produto ou serviço agregado.

Até o PPA 2016-2019, a estrutura programática era composta de apenas Progra-
mas e Ações, sendo que essas últimas desdobravam-se em instrumentos de programa-
ção nos Orçamentos. No PPA 2020-2023 agregou-se mais um nível: abaixo das ações, 
temos as iniciativas. Às iniciativas do PPA vinculam-se os instrumentos de programa-
ção (projetos e atividades) nos orçamentos anuais, conforme pode ser observado na ima-
gem a seguir:
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Imagem 3: Iniciativas do PPA e sua Vinculação com  o Orçamento Anual 
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  Iniciativa   Iniciativa   Iniciativa   
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  IP - Projeto     IP - 
Atividade     IP - 

Atividade     IP - 
Projeto   IP - 

Atividade   IP - 
Projeto   

                                              
 

 
Fonte: Os autores.

4.3.1 - PROGRAMA

Como já foi dito, o Plano Plurianual é organizado por programas. Esses Progra-
mas, ao contrário das demais classificações orçamentárias, não são predefinidos. Ao 
contrário, quando da elaboração do PPA, são criados Programas para cada área te-
mática do governo, objetivando, ao fim e ao cabo, resolver problemas ou demandas 
sociais. Esses programas são chamados de Programas Temáticos.21 Nesse sentido con-
soante a orientação da SEPLAG/RS:

“Programas Temáticos são programas de natureza finalística, que resultam em bens 
e/ou serviços ofertados diretamente à sociedade. Consistem em um conjunto articu-
lado de esforços intersetoriais, buscam dar tratamento a situações-problema social-
mente identificadas sob um escopo temático comum (setor, população-alvo, etc.), 
reconhecidas e declaradas pelo Governo como um problema de política pública. 
Dessa forma, Programas Temáticos retratam a agenda governamental, materializan-
do as propostas de valor perseguidas pelos Objetivos Estratégicos do Governo, com 
vistas a alcançar o estágio de desenvolvimento socioeconômico definido na Visão de 
Futuro.” (SEPLAG/RS, 2019, p.19)

O PPA ora em curso trouxe uma mudança metodológica importante: até 2019, 
o PPA tinha nos programas o ponto de partida da identificação de situações-proble-
ma para, a partir daí, traçarem-se ações para a resolução dessas situações. Ou seja, as 
ações eram os meios de resolução do problema diagnosticado no Programa. Agora, as 
situações-problema são identificadas e aglutinadas em ações, sendo que os meios de 
resolução são as inciativas (categoria criada no PPA 2020-2023). Os programas, então, 
aglutinam ações por área temática, agregando ações por suas características comuns 

21 Existem ainda os chamados Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, Programas de Crédito e Encargos Especiais, com 
finalidades bem específicas e que, para a finalidade desta obra, não nos interessam.

Capítulo 4
CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA ADOTADAS NO BRASIL
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(área de governo, público-alvo etc), e as ações de agora desempenham o papel que ou-
trora era dos programas. Já as iniciativas correspondem às ações de então.

No Quadriênio 2016-2019, o Plano Plurianual (Lei Estadual nº 14.755, de 20 de 
outubro de 2015) evidenciava três Programas com participação da SSP/RS: Prevenção 
e Repressão à Criminalidade, Administração e Modernização do Sistema Prisional e Promoção 
das Atividades do Corpo de Bombeiros Militar.

Já para o Quadriênio 2020-2023, o Plano Plurianual (Lei Estadual 15.326, de 1º 
de outubro de 2019) previu apenas 01 (um) programa sob a responsabilidade pre-
ponderante da SSP: o RS Seguro. A SSP, sem embargo, também tem ações e iniciativas 
vinculadas aos programas Saúde Cidadã, Educa+RS e Evolução Sustentável (ver o quadro 
apresentado ao final desta seção).

É possível que um programa contenha ações e iniciativas de diversos órgãos ou 
entidades, dada sua característica intersetorial. 

4.3.2 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA E INICIATIVA

Como visto, até 2019, as ações constituíam-se no instrumento de viabilização dos 
programas consignados no plano plurianual (PPA) e, consequentemente na lei orça-
mentária anual. Continham produtos desejados, quantificados física e financeiramen-
te.  Delas derivavam os instrumentos de programação (projetos e atividades) nos orça-
mentos anuais.

A partir do PPA 2020-2023, as ações passaram a ser os verdadeiros núcleos de 
planejamento da atuação governamental, mediante a identificação das situações- pro-
blema e a forma de superá-las. Nessa estrutura, os meios para a resolução desses pro-
blemas são inciativas, quantificadas física e financeiramente.

Se antes os instrumentos de programação das LOAs, consubstanciados nos pro-
jetos e atividades, derivavam das ações do PPA, agora derivam das iniciativas. Abaixo, 
ilustram-se os dois modelos, para facilitar a compreensão:
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Fonte: Os autores.

Fonte: Os autores.

Diante do que acima foi exposto, resta claro que o link entre o PPA e o Orçamento 
se dá por meio da vinculação entre iniciativa e instrumento de programação. Dessa for-
ma, todos os acontecimentos no campo do Orçamento (execução propriamente dita) 
são apropriados nas iniciativas (planejamento). Essa vinculação é especialmente im-
portante para o acompanhamento do PPA, sendo imprescindível que as equipes que 
elaboram e acompanham este estejam em sinergia com as que elaboram e executam os 
Orçamentos.

Capítulo 4
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Por fim, é importante destacar que algumas inciativas do PPA podem não ter 
reflexo no Orçamento, ou seja, podem não ter um ou mais instrumentos de programa-
ção vinculados. Essas iniciativas são chamadas de “não orçamentárias”, quer por não 
terem despesas previstas, que por se tratar de despesas não estatais/estaduais. Um 
exemplo disso é a inciativa “Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança 
Pública - PISEG”: como se refere à implementação do PISEG, e não às suas despesas 
propriamente ditas, não tem previsão de gastos.

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E INICIATIVAS DO PPA 2020-2023 
RELACIONADOS À SSP

Programa Temático Ação Programática Iniciativa  

     

RS Seguro 

Cidadão Mais Seguro 

Qualificação das ações de Polícia Ostensiva e de Preservação da Ordem Pública 
 

Qualificação da Polícia Judiciária para a Repressão Qualificada ao Crime  

Qualificação dos Serviços Periciais e de Identificação  

Qualificação da Prevenção e Combate a Sinistros e das Ações de Busca e Salvamento e Defesa Civil  

Policiamento Comunitário  

Enfrentamento à Violência Contra Vulneráveis  

   

Fortalecimento da Capacidade de Resposta da 
Segurança Pública 

Promoção da Qualidade de Vida e da Saúde dos Profissionais de Segurança Pública 
 

 
Qualificação do atendimento da Segurança Pública por meio da modernização tecnológica  

Adequação da infraestrutura de atendimento da Segurança Pública  

Fortalecimento da capacidade de resposta ao cidadão por meio do reaparelhamento da 
Segurança Pública  

Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública - PISEG  

Gabinete de Gestão Integrada - GGI  

Instalação Efetiva das Áreas Integradas de Segurança Pública - AISPs  

Ampliação e Melhoria dos Serviços Técnicos do Detran ao Cidadão  

 
Programa Ação Iniciativa  

     

Saúde Cidadã Redução da morbimortalidade por causas 
externas 

Ampliação das Abordagens nas Fiscalizações de Trânsito  
Educação para o Trânsito na Rede Escolar e no Sistema Estadual de Trânsito  
Publicidade Educativa de Trânsito  

       

Educa+RS 

Qualificação da aprendizagem Manutenção da excelência no Ensino do Colégio Tiradentes  
 

Qualificação da infraestrutura física, 
administrativa e pedagógica das escolas 

Segurança Pública para a Comunidade Escolar 

 
 
 
 

    

Evolução Sustentável Preservação e Conservação da 
Biodiversidade 

Fiscalização, prevenção e repressão a ilícitos ambientais 

 
 
 
 
 
 

Gestão, Manutenção e 
Serviços ao Estado 

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - 
SSP 

Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura  
Qualificação de Recursos Humanos  
Remuneração do Pessoal Ativo  
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Programa Ação Iniciativa  

     

Saúde Cidadã Redução da morbimortalidade por causas 
externas 

Ampliação das Abordagens nas Fiscalizações de Trânsito  
Educação para o Trânsito na Rede Escolar e no Sistema Estadual de Trânsito  
Publicidade Educativa de Trânsito  

       

Educa+RS 

Qualificação da aprendizagem Manutenção da excelência no Ensino do Colégio Tiradentes  
 

Qualificação da infraestrutura física, 
administrativa e pedagógica das escolas 

Segurança Pública para a Comunidade Escolar 

 
 
 
 

    

Evolução Sustentável Preservação e Conservação da 
Biodiversidade 

Fiscalização, prevenção e repressão a ilícitos ambientais 

 
 
 
 
 
 

Gestão, Manutenção e 
Serviços ao Estado 

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - 
SSP 

Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura  
Qualificação de Recursos Humanos  
Remuneração do Pessoal Ativo  

 

4.3.3 – INSTRUMENTO DE PROGRAMAÇÃO

Como dito na seção anterior, o link entre PPA e Orçamento se dá por meio dos 
instrumentos de programação (IP), que nada mais são do que desdobramentos das inicia-
tivas. Todo e qualquer IP do Orçamento será vinculado a uma inciativa do PPA. 

Um instrumento de programação pode ser de três espécies:

- Projeto;

- Atividade;

- Operação Especial.

Projeto: Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um Programa, 
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um pro-
duto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de Governo. 

Exemplos na BM: Modernização e Ampliação da Tecnologia da Informação e Comunica-
ção (TIC) - FESP/BM (cód. 3883), Aquisição de Materiais Permanentes parar a Área de Saúde 
da BM/FESP (cód. 5646).

Exemplo no CBM: Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar – FESP (cód. 3858)

Atividade: Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um Progra-
ma, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e per-
manente, das quais resulta um produto necessário à manutenção de ação do Governo. 

Exemplos na BM: Manutenção dos Serviços de Polícia Ostensiva (cód. 6133), Manu-
tenção da Área de Saúde da BM (cód. 6132).

Exemplo no CBM: Manutenção dos Serviços de Bombeiros (cód. 6131)
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Operação Especial: Instrumento de programação que abarca despesas que não 
contribuem para a manutenção, a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de gover-
no, e delas também não resulta qualquer produto. Também não geram contrapresta-
ção direta sob a forma de bens ou serviços.

“São despesas passíveis de enquadramento nesse IP: amortizações, juros e 
encargos da dívida pública, pagamento de sentenças judiciárias, ressarci-
mentos de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e todos os pa-
gamentos decorrentes de relação laboral que não são feitos diretamente ao 
funcionário (ex: contribuição social ao RPPS e ao Regime Geral de Previdên-
cia Social - RGPS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, seguro 
de vida e plano de saúde).” (SEPLAG/RS, 2020, p. 67) 

As operações especiais não têm relevância para os gestores dos órgãos de natu-
reza finalística, como BM e CBM, uma vez que todos os instrumentos de programação 
com que trabalham-se são atividades ou projetos. Mas é bom saber que tem-se, no âm-
bito da SSP, instrumentos de programação dessa espécie somente na U.O. 12.33 (En-
cargos Gerais da SSP), voltados exclusivamente ao pagamento da obrigação patronal 
do Estado relativa à previdência e IPERGS saúde e também à cobertura do déficit da 
previdência.22

Um instrumento de programação, independentemente de sua espécie, desdobra-
-se ainda em um ou mais subtítulos:

4.3.4 SUBTÍTULO

Os chamados subtítulos representam um desdobramento de um instrumento de 
programação (projeto ou atividade). Normalmente indicam etapas ou identificam as 
localidades onde a ação deverá ocorrer. Sendo desdobramentos dos projetos, chamam-
-se, corriqueiramente, de subprojetos; sendo desdobramentos de atividades, subativida-
des.

A inclusão de subtítulos é obrigatória, sendo que cada projeto ou atividade deve-
rá ter pelo menos um subprojeto ou subatividade, segundo exigências reiteradas nas 
LDOs do Estado.

22 O pagamento dos proventos relativos aos inativos corre na Unidade Orçamentária 33.01, e, portanto, não pertence ao Orçamento 
da SSP nem dos órgãos vinculados.
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Exemplo 1: Projeto 9088 – Renovação da Frota e Reaparelhamento da BM – FESP

          Subprojeto 1 – Aquisição de armamento para a BM

  Subprojeto 2 – Aquisição de EPIs e outros materiais permanentes para a BM.

          Subprojeto 3 – Renovação da frota de viaturas da BM

Exemplo 2: Projeto 3858 – Reaparelhamento do CBM – FESP

          Subprojeto 1 – Aquisição de viaturas para o CBM

  Subprojeto 2 – Aquisição de equipamentos para o CBM

4.4 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Enfoque da despesa que visa a identificar o que será adquirido e qual o efeito eco-
nômico da despesa. 

Como vimos, as despesas orçamentárias (que diminuem o saldo financeiro do 
Estado) só podem ser realizadas após autorização expressa em lei (LOA ou créditos 
adicionais). Mas como discriminar as despesas que se pretende realizar, bem como 
controlá-las de forma eficiente, agrupando-as segundo o fim que pretendem? A forma 
mais adequada, de longa data, foi codificar as despesas segundo seu efeito econômico 
e objeto adquirido. Estes códigos são chamados de naturezas de despesa (NAD).

Dita codificação foi estabelecida pela Portaria Interministerial nº 163/2001 (União) 
e pelo Decreto Estadual nº 42.085/2002 (no RS), em substituição à antiga classificação 
estabelecida na Lei Federal 4.320/64 (“rubricas”).

A Portaria nº 163/01 padronizou a classificação econômica para todas as esferas 
(União, estados e municípios) até o nível de elemento de despesa. As rubricas de 
despesa, que são o último grau de detalhamento, podem ser livremente criadas e co-
dificadas por cada esfera, contanto que se observe sua posição dentro da NAD. No RS, 
veremos que as rubricas são representadas sempre por quatro dígitos.

Assim, temos a seguinte estrutura, que parte do mais abrangente (categoria eco-
nômica) para o mais específico (rubrica de despesa)

Capítulo 4
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categoria econômica (1 dígito) . grupo de natureza de despesa (1 dígito) . modalidade 
de aplicação (2 dígitos) . elemento (2 dígitos)   rubrica de despesa (4 dígitos) 

  C.G.MA.EE RRRR

Exemplos: 3.3.90.30 3033 (materiais de conservação de veículos e aeronaves)

       3.3.90.39 3916 (despesas pequenas de pronto pagamento)

       4.4.90.52 5201 (veículos e equipamentos rodoviários de tração mecânica)

Reiteramos que os quatro últimos dígitos aqui correspondem às rubricas instituí-
das no RS. Outros estados ou municípios adotam classificações diversas.

Então, importante dissecar cada componente da natureza de despesa: 

CATEGORIA ECONÔMICA

 As despesas podem ser CORRENTES ou DE CAPITAL, sendo:

• DESPESAS CORRENTES: são aquelas destinadas à manutenção e funciona-
mento dos serviços públicos, não contribuindo para o aumento do patrimô-
nio do Estado. Exemplos: despesas com pessoal, combustíveis, telefonia, ma-
nutenção de viaturas e outras. Código: “3”

• DESPESAS DE CAPITAL: São aquelas que contribuem diretamente para a 
aquisição de um bem de capital, que fará parte do patrimônio do Estado. 
Exemplos: aquisição de viaturas, computadores, prédios, ferramentas e ou-
tros bens com duração superior a dois anos. Código: “4”

GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

Corresponde ao 2º dígito da Natureza de Despesa, e um desdobramento da cate-
goria econômica, ou seja, uma maior especificação da despesa corrente ou da despesa 
de capital. Todas as despesas podem ser agregadas em um dos seguintes grupos de 
natureza de despesa (GND):



61
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: ASPECTOS RELEVANTES NO 
ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

Categoria Econômica Grupo de Natureza de Despesa 

3 - Despesas Correntes 

1 - Pessoal e Encargos Sociais 

2 - Juros e Encargos da Dívida 

3 - Outras Despesas Correntes 

4 - Despesas de Capital 
4 - Investimentos 

5 - Inversões Financeiras 

6 - Amortização da Dívida 
 

Neste caso, diferentemente do que ocorre que com a classificação funcional, não é 
possível adotar uma classificação híbrida, como, por exemplo, uma despesa do grupo 
1 (pessoal e encargos sociais) ser, também, uma despesa de capital.

Para os órgãos finalísticos do Estado, como Brigada Militar e Corpo de Bombei-
ros Militar, três grupos de natureza de despesa são importantes:

• Dentro das despesas Correntes: 1 - pessoal e encargos sociais (folha de pagamen-
to) e 3 - outras despesas correntes (todas as demais despesas, como, por exem-
plo, combustível, água, luz, telefone, fardamento, serviços terceirizados, etc).

• Dentro das despesas de Capital: 4 - investimento (todas as compras que a BM e 
o CBM realizam de materiais permanentes, com durabilidade superior a dois 
anos).

MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Neste passo, identifica-se se a despesa será realizada na mesma esfera gover-
namental ou se será descentralizada (repasses a municípios ou à União, ou, ainda, a 
empresas privadas). Aqui, por exemplo, podemos identificar se o Estado está gastando 
consigo mesmo, ou se está transferindo recursos para algum município, para a União, 
para outro Estado ou mesmo para entidades privadas.

Para este trabalho, apenas uma modalidade de aplicação é relevante: a “Aplica-
ção Direta”, de código “90”. Todas as despesas realizadas pelos gestores dos órgãos 
vinculados da SSP classificam-se nessa modalidade (ver adiante exemplificações).
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ELEMENTO DE DESPESA

É o desdobramento da despesa que identifica o objeto que está sendo adquirido. 
Possui dois dígitos sempre. Exemplos:

• 12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Militar

• 15 - Diárias-Militar

• 30 - Material de consumo

• 33 - Passagens e despesas com locomoção

• 39 - Outros serviços e encargos de terceiros - pessoa jurídica

• 93 – Indenizações 

• 52 - Equipamentos e material permanente

RUBRICA DE DESPESA

É o detalhamento da despesa, relacionada ao elemento. Compõe-se de 04 dígitos. 
Os dois primeiros dígitos identificam a qual elemento referem-se:

3004 - Combustíveis e lubrificantes

3033 - Material de conservação de veículos

3932 - Serviço de conservação de veículos

5201 – Aquisição de veículos automotores

5220 - Telecomunicações

4.4.1 APLICAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA

Apesar de definir-se desdobramento a desdobramento da natureza de despesa, 
vale ressaltar que rubrica é complemento de elemento; este, só tem significado se hou-
ver indicação do grupo de natureza de despesa; este, por sua vez, é um detalhamento 
da categoria econômica.

Exemplo: Qual o código das despesas com gasolina para as viaturas? 

• 3 - despesa corrente

• 3 - outras despesas correntes (não é despesa de pessoal)
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• 90 - aplicação direta (sempre é esse código)

• 30 - material de consumo

• 3004 - combustíveis e lubrificantes

Para tanto, pode-se demonstrar as seguintes hipóteses:

• 3.1.90 - quando falamos de despesas de pessoal.

• 3.3.90 - quando falamos das despesas com o custeio de nossas atividades.

• 4.4.90- quando falamos de investimentos

Restam, depois desse passo, localizar o elemento e a rubrica da despesa que se 
quer classificar.

É possível encontrar o rol das naturezas de despesa até o nível de rubrica no cha-
mado ementário da despesa, que é elaborado e fornecido pelo órgão de contabilidade do 
ente federativo. No RS, é a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE) que atua-
liza e divulga esse ementário, sendo possível obtê-lo no site da Secretaria da Fazenda, 
ou, ainda, no próprio sistema de gestão orçamentária e financeira: o FPE (Finanças 
Públicas do Estado). 

Dessa forma, não é preciso decorar todas as NAD existentes. Basta entender a 
lógica dessa classificação e, a partir daí, saber onde procurar.

Capítulo 4
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Os recursos para financiamento das despesas governamentais são agrupados 
em grandes grupos que identificam, concomitantemente, sua origem e sua 

destinação, a que chamamos de FONTES DE RECURSOS. As principais aplicáveis, pois 
que aplicáveis à segurança pública do RS, são:

Tesouro–Livres – recursos de origem predominantemente tributária (impostos), 
não têm destinação específica. Através deles é paga a folha de pessoal de grande parte 
do funcionalismo estadual, são financiadas as atividades dos órgãos e realizados in-
vestimentos diversos.

Tesouro-Vinculados pela Constituição – fonte destinada a identificar os recur-
sos do Estado cuja aplicação tenha destinação exclusiva para um determinado fim, 
por comando constitucional, como, por exemplo, a manutenção e desenvolvimento 
do ensino e a saúde. A origem dos recursos é a mesma da do tesouro-livres, porém, 
“carimbada” para uma finalidade constitucionalmente determinada.

Tesouro–Vinculados por Lei – fonte destinada a identificar os recursos cuja apli-
cação tenha destinação exclusiva para um determinado fim, por comando legal (infra-
constitucional), como, por exemplo, aqueles vinculados ao FESP e ao Fundo Comuni-
tário PRÓ-SEGURANÇA. Esses recursos constituem ou integram fundos especiais.

Convênios – recursos originados de receitas oriundas de convênios (ou outros 
ajustes congêneres) com entes particulares ou públicos, têm sua aplicação exclusiva na 
consecução do objetivo ajustado.

Transferências Obrigatórias – receitas recebidas pelo Estado em decorrência do 
ordenamento jurídico. Ao contrário dos convênios, trata-se de transferência compul-
sória de um ente a outro, na medida em que é determinada por lei ou pela Constitui-
ção. Fonte bastante comum nas áreas de saúde e da educação, é novidade no âmbito 
da segurança pública do nosso Estado, que passou a receber, a partir de 2020, recursos 
do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP, na modalidade “fundo a fundo”, em 
decorrência da Lei Federal nº 13.756/18.23

Operações de Crédito – recursos originados de receitas provenientes de emprés-
timos contratados pelo Estado junto a instituições financeiras, públicas ou privadas.24 
Destinam-se geralmente a investimentos. Recursos dessa fonte foram bastante utiliza-
dos na área de segurança pública entre 2012 e 2015, em decorrência da contratação de 
algumas operações de crédito pelo Estado. Hoje, os recursos dessas fontes, que foram 

23 A respeito desses repasses para a SSP/RS, recomenda-se a leitura das Portarias nº 631/19, 790/19, 793/19 e 138/20, todas do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública.
24 Consoante o art. 3º da Resolução do Senado nº 43/01, que dispõe sobre as operações de crédito nos Estados e Municípios: 
Constitui operação de crédito, para os efeitos desta Resolução, os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em 
razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes 
da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.
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alocados na SSP, estão exauridos, mas nada impede que num futuro ingressem novos 
valores, quando da contratação de novas operações pelo Estado.

Próprios de Autarquia – aplica-se, no caso da SSP/RS, apenas ao DETRAN, re-
presentando as receitas oriundas da própria atividade daquela Autarquia.

QUADRO-RESUMO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECURSOS UTILI-
ZADAS PELA BRIGADA MILITAR E PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DO RIO GRANDE DO SUL

FONTE DE RECURSO CÓDIGO DO 
RECURSO DESCRIÇÃO ORIGEM 

Tesouro-livres 
0001 Tesouro-livres 

Impostos e outras receitas não vinculadas 
0015 Tesouro-Consulta Popular 

Tesouro-vinculados pela 
Constituição 

0002 Tesouro-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino A mesma do Tesouro-livres. Adotam-se outros 
códigos para possibilitar a apuração dos 
mínimos constitucionais 0006 Vinculado da Saúde 

Tesouro-vinculados por lei 

0102 Convênio BM/DETRAN/municípios 50% das multas de competência municipal 
0170 Receitas operacionais da BM Taxas e serviços da BM 
0157 Receitas operacionais do CBM Taxas e serviços do CBM 

8008 Taxas do DETRAN ao FESP 50% das taxas de registros, vistorias e 
certificados de veículos - L. 8.961 

8013 Serviços do DETRAN ao FESP 10% das receitas de serviços - L. 10.847/96 

1121 Fundo Comunitário PRÓ-SEGURANÇA Doações de entidades privadas e fruição de 
patrimônio 

Transferências obrigatórias 2787 Transferências do FNSP ao FESP (fundo a fundo) Fundo Nacional de Segurança Pública 

Convênios 

1165 Convênio HBM/IPERGS IPERGS 
1167 Convênio BM/DETRAN - Delegação de competência 70% das multas de competência do DETRAN 
2740 Convênio FRAPORT - aeroporto Salgado Filho FRAPORT 

... Demais convênios  Concedente 
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Conforme aferido anteriormente, no âmbito do sistema constitucional brasi-
leiro, o orçamento público se desenvolve por meio de normatizações especí-

ficas, alusivas à concretização dos programas delineados no âmbito do planejamento 
governamental. 

Em tal perspectiva, o orçamento é identificado enquanto instrumento do Estado, 
calcado no competente processo legislativo, buscando subsidiar decisões políticas in-
dispensáveis para o desenvolvimento econômico e social.

Essas decisões são permeadas pela incumbência do Chefe do Poder Executivo, 
na medida em que as peças orçamentárias são de sua iniciativa exclusiva, ainda que 
submetidas a chancela do Poder Legislativo. 

Trata-se, portanto, de um processo complexo, porém integrado, em que se ex-
pressam “os planos e programas de obras, serviços e encargos do governo, com esti-
mativa de receita e de despesas de cada exercício financeiro” (GONÇALVES JÚNIOR; 
CORTEZ, 2004, p. 167).

A par desse processo decisório, há certas vinculações orçamentárias, afeitas ao 
chamado “orçamento mínimo social”, cuja impositividade o gestor público não pode 
olvidar:

“Assim, no Brasil, o constituinte não concedeu ao legislador tão ampla discriciona-
riedade sobre quanto destinar do montante arrecadado para os gastos sociais. Isto 
porque a própria Constituição traz uma série de vinculações mínimas de receita às 
despesas sociais; além de existir uma espécie tributária, as contribuições, que pos-
suem referibilidade— o que obriga a utilização da receita das contribuições para as 
finalidades a que foram criadas. A este conjunto de vinculações e referibilidades 
denomino de “Orçamento Mínimo Social” ou ainda, “Garantias Constitucionais de 
Financiamento dos Direitos Sociais” a ser utilizado para sua implementação.” (SCA-
FF, 2014)

São exemplos das decisões vinculadas aquelas afetas à saúde e educação, em 
percentuais mínimos constitucionalmente definidos: 

“a)   Saúde (Art. 198, § 2° e 3° c/c ADCT Art. 77): 15% da receita de todos os impostos 
arrecadados pelos Municípios; 12% da receita de todos os impostos arrecadados pe-
los Estados; O percentual da União foi estabelecido pela Lei Complementar 141/12, 
de forma incremental, isto é, a obriga a aplicar anualmente o montante corresponden-
te ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido de, no mínimo, o 
percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) anual 
— se o PIB for negativo, o percentual não pode ser reduzido.

b)   Educação (Art. 212): 25% da receita de todos os impostos arrecadados por cada 
Estado, Distrito Federal e Município brasileiro;” (SCAFF, 2014)

Veja-se que essas vinculações constitucionais deverão compor, necessariamente, 
as leis orçamentárias, no sentido de materializar a intenção do legislador constituinte. 
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Capítulo 6
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO RS

A par dessas vinculações, torna-se mister compreender as estruturas e o geren-
ciamento das respectivas atribuições no âmbito do sistema orçamentário estadual, 
conforme será apresentado a seguir.

6.1 ESTRUTURAS DE GERENCIAMENTO E RESPECTIVAS 
ATRIBUIÇÕES

Com já exposto anteriormente, plano plurianual, leis de diretrizes orçamentárias 
e leis de orçamento anual são leis de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. No caso 
do Rio Grande do Sul, a coordenação da elaboração dessas leis compete à Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG/RS)25. O sistema de planejamento orçamen-
tário do Estado do Rio Grande do Sul, todavia, abrange todos os Poderes e órgãos do 
Poder Executivo: desde a Secretaria da Fazenda, que é o órgão de administração tributá-
ria, financeira e orçamentária do Estado, até as Secretarias e Órgãos vinculados, como 
é o caso da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil. 

Em que pese a SEPLAG seja o órgão de coordenação da elaboração do planeja-
mento orçamentário, é a Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira – JUNCOF 
que tem a última palavra nos assuntos relacionados a orçamento e finanças. Ela é 
composta pelos Secretários de Estado da Fazenda (presidente), de Planejamento, Gover-
nança e Gestão (membro), Chefe da Casa Civil (membro) e pelo Procurador-Geral do Estado 
(membro). Trata-se do “núcleo duro” de governo, cabendo-lhe, assim, as principais 
decisões a respeito de prioridades, alocação de recursos para os órgãos, déficit, suple-
mentações, acompanhamento da execução orçamentária etc. Note-se que nela estão 
dois dos principais órgãos de planejamento e de execução orçamentária: Fazenda e 
Planejamento.

 Suas atribuições estão estabelecidas no artigo 53 da Lei n° 13.601 (com redação 
dada pela Lei nº 15.246/19), quais sejam: (a) compatibilizar as propostas do Plano 
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias anuais e refe-
rendá-las e (b) compatibilizar a liberação de recursos orçamentários à disponibilidade 
financeira do Estado, e (c) acompanhar a execução orçamentária e deliberar sobre a 
abertura de créditos adicionais.

Na Brigada Militar, o Órgão responsável pelo planejamento orçamentário é o 
Estado-Maior, por meio da 4ª. Seção (PM-4).26 No Corpo de Bombeiros Militar a com-
25 Merece ser destacado que, durante a elaboração da presente obra, o governo estadual iniciou os trâmites para a fusão da Seplag 
e da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SGGE), visando resultar essa integração na Secretaria de Planejamento, 
Governança e Gestão (SPGG).
26 Cf. Diretriz de Orçamento, Logística e Patrimônio nº 30/2015 e Nota de Instrução LPO 005.3. É curioso que a LOB da BM (Lei 
nº 10.991/97) atribuiu competência para administração orçamentário-financeira da Corporação ao Departamento Administrativo. 
Nessa época, o planejamento e a programação orçamentária realmente estavam sob a responsabilidade do DA, que, em certos 
casos, as compartilhava com o EMBM. No entanto, em 2010 todas as atividades relacionadas a planejamento e a programação 
de despesas migrou para o EMBM/PM-4, ficando no DA tão somente as atividades relacionadas ao controle da execução 
orçamentária, à execução das despesas de pessoal (folha de pagamento) e a certas receitas e consignações em folha. As normas 
procedimentais (DOLP nº 30 e NI LPO 005.3) já estão adequadas a essa realidade. A LOB e o RI/BM, no entanto, carecem de 
atualização em face da nova realidade institucional.
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petência para elaboração, execução e acompanhamento das leis orçamentárias foi atri-
buída ao Departamento Administrativo.27

Todas essas estruturas atuam também na fase da execução orçamentária, quando 
da programação das despesas). Existe, assim, um canal de interlocução técnica entre os 
órgãos da Administração pública.

6.2 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS 
NO ESTADO E NA SSP 

Importa, agora, explicar brevemente o processo de elaboração dos planos pluria-
nuais e dos projetos de lei de orçamento anual - PLOA, que envolvem um plexo de 
diretrizes e procedimentos que decidirão quanto e como serão realizadas as despesas 
em um período determinado. Salienta-se, de antemão que as LDOs não contam com a 
participação da SSP.

a) Plano Plurianual. A responsabilidade dos programas, ações e iniciativas é atri-
buída às Secretarias de Estado. Uma realização, ainda que seja de execução exclusiva-
mente por um órgão da Pasta (por exemplo, Brigada Militar) ou mesmo entidade (por 
exemplo, DETRAN), é de responsabilidade política e técnica da Secretaria. 

Como os programas estão intimamente ligados a políticas públicas e ao estabele-
cimento de prioridades, cabe a cada uma das secretarias de Estado o estabelecimento 
dos programas necessários, dentro dos objetivos estratégicos governamentais. Eviden-
temente, deve haver um processo dialógico com os órgãos vinculados, para a constru-
ção e estruturação dos programas, bem como de suas respectivas ações e inciativas, 
pois não se pode perder de vista que o PPA é um plano com caráter estratégico. Nesse 
sentido, nada melhor do que os órgãos para identificar situações-problema, sugerir 
possíveis soluções e definir metas para atuação.

Os valores também são atribuídos para o Órgão (Secretaria) pela SEPLAG, e não 
para as unidades orçamentárias ou instituições vinculadas ao Órgão. O Órgão poderá 
redistribuí-los às vinculadas, ou simplesmente alocar diretamente, segundo seus crité-
rios, nas ações dos programas.

b) Leis de Orçamento Anual – A elaboração da Proposta Orçamentária cons-
titui-se na primeira etapa realmente decisiva para a alocação de recursos na Admi-
nistração, pois é nela em que se decidirão quanto cada órgão vinculado terá à sua dis-
posição para a realização das despesas correntes e de capital, também para que (para 
construção de prédio, pagamento de diárias, aquisição de materiais de consumo etc.) 

27 Cf. art. 16, I da LC nº. 14.920/16.
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e com que finalidade os serão créditos destinados (manutenção de serviços, aparelha-
mento da instituição, policiamento comunitário etc.). 

Nos orçamentos a alocação de créditos é feita nas unidades orçamentárias, com-
portando um maior detalhamento da despesa pública. Um nível de detalhamento im-
portante diz respeito à inserção dos chamados instrumentos de programação, que são 
gênero do qual são espécies os projetos, as atividades e operações especiais. 

Quando da elaboração da Proposta Orçamentária, a SEPLAG define os limites de 
despesas por recurso para os órgãos (Secretarias de Estado e entidades personalizadas, 
como é o caso do DETRAN) que podem ser utilizados em maior ou menor grau de au-
tonomia. Alguns tetos já têm destinação certa, não se submetendo a um juízo da Pasta 
e das instituições vinculadas na fase de elaboração da Proposta, em que pese normal-
mente decorram de acordos prévios entre representantes das organizações envolvidas.

No caso dos recursos do Tesouro-livres (recursos sem vinculação constitucional 
ou legal, geralmente provenientes das receitas de impostos), os limites já são dados 
por grupo de natureza de despesa. Outros recursos têm flexibilidade para utilização 
nos grupos outras despesas correntes ou investimentos. É o caso dos recursos chama-
dos de “próprios”, representativos dos convênios e dos recursos do Tesouro vincu-
lados por lei ao Fundo Especial da Segurança Pública – FESP, de que são exemplos o 
0170 (receitas operacionais da Brigada Militar) e o 8008 (receitas de taxas de trânsito 
vinculadas ao FESP). 

Nos chamados “recursos próprios”, o primeiro passo é estimar as receitas. No 
caso da SSP, todas as receitas vinculadas ao FESP, os repasses relativos ao Fundo a 
Fundo e as receitas alusivas a convênios são estimadas na Administração Central da 
Pasta. Dessa estimação surgirão os limites (ou “tetos”), na fase seguinte à da estimação 
da receita, que é da fixação da despesa. E justamente nessa fase haverá a classificação, 
também pela Administração Central, da despesa em “outras despesas correntes” (cus-
teio) ou investimentos, segundo as necessidades (no caso recursos do Tesouro vincu-
lados ao FESP) ou os planos de trabalho (no caso dos convênios).

Os limites relativos a recursos do Tesouro e de operações de crédito (quando 
existirem) são definidos pela SEPLAG, que atua, por sua vez, sob as diretrizes da Junta 
de Coordenação Orçamentária e Financeira – JUNCOF. Assim, o “quantum” de inves-
timentos, nesses recursos, já vem definido.

De qualquer sorte, todos os limites são sistematizados e redistribuídos pela Se-
cretaria da Segurança Pública às instituições que lhe são vinculadas, cabendo a estas, 

Capítulo 6
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em regra, a inserção das dotações nos projetos e atividades diretamente no sistema 
denominado Sistema de Planejamento e Orçamento – SPO.

6.3 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS 
NA BRIGADA MILITAR E NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

As diretrizes para a elaboração das peças orçamentárias – PPA e LOA - na Briga-
da Militar encontram-se na Diretriz Geral de Orçamento, Logística e Patrimônio nº. 030/
BM/EMBM/2015, de 19 de novembro de 2015 (seções 5.5. a 5.9) 28. A referida diretriz 
não se presta a regular minuciosamente os procedimentos, até porque, em regra, não 
dependem exclusivamente da Brigada Militar e variam com o passar do tempo. Entre-
tanto, é um importante guia para o Gestor, além de ser importante fonte doutrinária.

Segundo a DG, o órgão da Corporação responsável pela elaboração dos PPAs e 
das propostas orçamentárias é o Estado-Maior, por intermédio da 4ª. Seção. Assim, 
a definição dos programas, projetos e atividades, bem como a alocação dos recursos 
nesses instrumentos de programação caberá ao Estado-Maior, devendo, evidentemen-
te, haver consonância com a política governamental, e segundo a política institucional 
estabelecida pelo Comando-Geral.29

No Corpo de Bombeiros Militar a sistemática deverá ser semelhante, porém o ór-
gão responsável pela elaboração dos PPAs e das leis orçamentárias é o Departamento 
Administrativo, consoante a lei de organização básica da Instituição (artigo 16, inciso 
I da Lei Complementar nº. 14.920/2016). 

6.3.1 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS PLURIANUAIS 
NA BRIGADA MILITAR E NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

O EMBM/PM-4 (BM) e o DA (CBM) elaboram em conjunto com a Secretaria da 
Segurança Pública os programas. Dentro desses programas são inscritas ações especí-
ficas da Brigada Militar e para o Corpo de Bombeiros, as quais deverão estar em conso-
nância com as diretrizes governamentais e do Comando das respectivas Corporações. 
Trata-se da etapa qualitativa.

Nessa fase, devem ser evidenciados:

1) Os programas, com sua respectiva finalidade, objetivo e indicadores.

2) As ações relacionadas a esses programas, com seus respectivos produtos, me-
tas físicas, valores e fontes de recursos.

28 A DOLP nº 030/2015, no que diz respeito à temática de Orçamento, apenas reproduziu as diretrizes já estabelecidas na DGBM 
nº 05/BM/DA/08, incluindo diretrizes relacionadas a Logística e Patrimônio. 
29 Cf. DOLP 030/2015, p.13.
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É comum haver programas que englobem ações de diversos órgãos, como foi o 
caso do PPA 2016-2019, no âmbito do “Prevenção e Repressão à Criminalidade”, ou no 
PPA atual o “RS Seguro”. Também  as ações podem ser intersetoriais. Já as inciativas 
são individualizadas por órgão (Secretaria).

A DOLP nº 30 traz os seguintes critérios para elaboração do PPA:30 

1º. Critério - Quando houver programas previamente estabelecidos pela Administração 
estadual ou pela Secretaria da Segurança Pública e que devam ser comuns a todas as institui-
ções vinculadas à Pasta, a participação da Corporação se dará através da inscrição de ações que 
se enquadrem à consecução do objetivo do referido programa. 

2º. Critério - Quando não houver programas pré-estabelecidos pela Administração ou 
pela Secretaria da Segurança Pública, a definição dos programas de responsabilidade exclusiva 
da Brigada Militar deverá levar em conta as atribuições da Corporação não abrangidas pelos 
programas acima mencionados, da forma mais genérica possível. Esses programas deverão ter 
objetivos claros e indicadores de célere mensuração, de forma que possibilitem uma visão realis-
ta, durante sua execução, dos resultados obtidos. 

3º. Critério - A criação de um novo programa deve ser procedida somente quando as ações 
que o englobem não possam ser apropriadas aos objetivos dos programas já definidos, devendo 
ser evitados programas supérfluos ou que possam se resumir a uma ação. Com isso, visa-se a 
evitar o número excessivo de programas, que dificulta a posterior elaboração da proposta orça-
mentária, os procedimentos de programação orçamentária e o próprio controle gerencial dos 
indicadores e metas estabelecidos. 

4º. Critério - Nos programas deverão sempre estar englobadas ações de policiamento os-
tensivo, de bombeiros e de saúde da Corporação. Também as metas das ações devem ser claras e 
objetivas, de forma que sua mensuração seja facilmente operacionalizável e possibilite uma visão 
realista por parte dos gestores. 

No PPA anterior (2016-2019), as ações da Brigada Militar estavam concentradas 
em dois programas:

30 A redação dessa Diretriz segue ainda a lógica do PPA antigo, em que tínhamos na estrutura programática apenas “programas” 
e “ações”. O PPA 2020-2023 criou mais um degrau, fazendo com que as ações de antes sejam as “iniciativas”, e os programas 
de outrora sejam as “ações”. Assim, na DOLP/BM, onde se lê “programa”, entenda-se “ação”; e onde se lê “ação”, entenda-se 
“iniciativa”.

Capítulo 6
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Programa Nome 

PROGRAMA DE APOIO 
ADMINISTRATIVO 

Publicidade Institucional - SSP 
Remuneração do Pessoal Ativo - SSP 
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura - SSP 

PREVENÇÃO E REPRESSÃO À 
CRIMINALIDADE 

 
(Abrange ações da BM, da PC, do IGP e do 

Órgão Central da SSP) 

Policiamento Comunitário 
Realização das Funções de Pol. Ost.e de Preserv. da Ordem Pública 
Reaparelhamento da Brigada Militar 
Construção, Ampliação e Reforma das Estruturas Físicas da BM 
Ensino - Colégio Tiradentes 
Qualificação dos Servidores da Brigada Militar 
Policial Militar com Saúde 

 

As ações do Corpo de Bombeiros também estavam concentradas em dois pro-
gramas, porém este tem um programa exclusivo para o atendimento da atividade-fim:

Programa Nome 

PROGRAMA DE 
APOIO 

ADMINISTRATIVO 

Publicidade Institucional - SSP 
Remuneração do Pessoal Ativo - SSP 
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura - SSP 

PRMOÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO 

CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR 

Prevenção e Combate a Incêndio, Realiz. de Buscas e Salvamentos e de Ativ. de Defesa Civil 
Reaparelhamento Técnico do Corpo de Bombeiros 
Construção, Ampliação e Reforma das Estruturas Físicas do Corpo de Bombeiros 
Qualificação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar - CBMRS 

 

Já no PPA atual, alusivo ao quadriênio 2020-2023, as ações estão mais abran-
gentes, por desempenharem agora o papel que era dos programas, enquanto – em 
consequência, as iniciativas representam o que eram as ações. Vejam-se os exemplos 
a seguir:

Programa: RS Seguro

Ação Programática: Cidadão Mais Seguro.

Órgão Coordenador: Secretaria da Segurança Pública 

Resultado Esperado: Redução da criminalidade e da violência no estado, por meio 
da qualificação do sistema de segurança pública, recuperando a sensação de segu-
rança do cidadão

Iniciativa: Policiamento comunitário. 

Descrição: Execução do Policiamento Comunitário de modo a fomentar a transver-
salidade das ações da Brigada Militar com a comunidade e demais setores da socie-
dade, de maneira a atuar preventivamente, coadunando com a redução de índices 
de criminalidade.

[...]
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Iniciativa: Qualificação da prevenção e combate a sinistros e das ações de busca e 
salvamento e defesa civil.

Descrição: Coordenação e execução das atividades típicas do Corpo de Bombeiros. 
Para que sejam ampliadas as atividades relacionadas com a prevenção e combate a 
sinistros, ações de busca e salvamento e de defesa civil, poderão além dos recursos 
disponíveis, ser celebradas parcerias com a sociedade civil, buscando fornecer ao 
cidadão pronta resposta diante de eventos que possam colocar em risco a vida dos 
cidadãos. – destaques dos autores.

Cada inciativa no PPA conterá metas anuais, para o período de 04 (quatro) anos. 
Essas metas serão acompanhadas quadrimestralmente pelos órgãos encarregados da 
elaboração do PPA (SEPLAG, SSP, EMBM/BM e DA/CBM), assim como os indicado-
res das ações e dos programas.

Após a conclusão da fase qualitativa, passa-se à fase quantitativa. Nela, alocam-
-se os “tetos” definidos pela SEPLAG para a SSP, que, por sua vez, os distribui aos 
órgãos da Pasta. Assim, caberá uma parcela do montante autorizado para a SSP à BM 
e ao CBM. Segundo a DOLP nº 30, a distribuição dos recursos “deverá levar em conta 
os limites previamente estabelecidos pelo sistema de planejamento do Estado para os 
grupos de natureza de despesa outras despesas correntes (custeio), investimento e 
pessoal e encargos sociais”.

Por fim, é importante relembrar que os valores consignados no PPA são apenas 
referenciais, não vinculando a Administração.

A lei que tratará os limites para despesas é a lei orçamentária. Ainda assim, a 
alocação proporcional nas iniciativas, segundo sua importância e repercussão nos gas-
tos da Instituição, é altamente recomendável. Primeiro, porque servirá para balizar 
a posterior elaboração da proposta orçamentária (ainda que por meio da aplicação 
da proporcionalidade, já que dificilmente os limites do ano na proposta orçamentária 
coincidirão com os inscritos no PPA). Segundo, porque o PPA é um ato administrativo 
revestido de lei, e, portanto, sujeito aos princípios da publicidade e da transparência. 
Qualquer cidadão pode ter acesso ao PPA, podendo dele extrair as informações que 
lhe forem úteis.

Ora, seria desarrazoado o Administrador, diante da não obrigatoriedade de ob-
servância dos valores do PPA, alocá-los de qualquer forma, sem obediência a uma 
proporção que evidencie a realidade institucional. Seria passível, inclusive, de ques-
tionamento por parte do cidadão, da imprensa e da própria Administração Pública.

Todas as informações relacionadas ao PPA – desde sua elaboração até o seu 
acompanhamento – são inseridas no sistema SPO (Sistema de Planejamento e Orçamen-
to). Cada órgão da SSP tem um ou mais servidores com acesso a esse sistema. 
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6.3.2 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
ORÇAMENTÁRIAS NA BRIGADA MILITAR E NO CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR

Normalmente os trabalhos de elaboração dos projetos de lei orçamentária ini-
ciam-se no mês de agosto. Num primeiro momento, cabe à SSP estimar as receitas de 
convênios e do FESP.

Num segundo momento, os órgãos, entre os quais a Brigada Militar e o CBM, 
devem analisar os projetos e atividades existentes no orçamento em vigor à época da 
elaboração da proposta, a fim de estabelecer quais deverão continuar a existir no Or-
çamento vindouro.

Estabelecidos quais os projetos e atividades migrarão, cabe a realização de uma 
análise qualitativa, relativa à sua descrição, produtos, metas e subprojetos/subativida-
des. A descrição é importante para delimitar a finalidade do projeto ou atividade, bem 
como as despesas que nele estão englobadas. Os subprojetos e subatividades são, res-
pectivamente, desdobramentos dos projetos e das atividades, correspondendo à iden-
tificação de metas parciais ou da regionalização destes. Já o produto e sua respectiva 
meta especificam o que e quanto se pretende atingir (por exemplo, adquirir 30 veículos), 
estando vinculados a cada um dos subprojetos.31

Num terceiro momento a SSP divulga os “tetos” para o custeio e para investi-
mentos das unidades. Alguns valores, notadamente os convênios com outros entes fe-
derativos e operações de crédito (empréstimos públicos), são inseridos no Sistema de Ela-
boração do Orçamento (SEO) diretamente pela SSP. Outros são inseridos diretamente 
pela SEPLAG (Consulta Popular, despesas com pessoal e encargos sociais e etapas de 
alimentação).

Quanto aos tetos divulgados, cabe às unidades a distribuição dos valores nos 
projetos/atividades e, dentro destes, nas naturezas de despesa (até o nível de elemento 
de despesa), segundo suas necessidades.

A DOLP nº 30 traz os seguintes critérios a serem observados pelo EMBM quando 
da elaboração da Proposta Orçamentária:

1º. Critério - Com base nos limites estabelecidos, caberá ao EMBM, em consonância com 
o plano de Comando e com o PPA, estabelecer os investimentos a serem realizados no exercício 
financeiro, cabendo adequar as demandas à classificação orçamentária correta. Também é de 
competência do Estado-Maior acompanhar as demandas da Participação Popular. 

31 Um projeto/atividade deve conter pelo menos 01 (um) subprojeto/subatividade.
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2º. Critério - As despesas de pessoal serão alocadas segundo a técnica orçamentária vigen-
te, levando-se em conta as ações do PPA. 

3º. Critério - A distribuição nos programas, projetos e atividades da dotação para as des-
pesas de custeio com recursos livres ou vinculados por lei deverá levar em conta a proporção e, 
se possível, os valores estabelecidos no PPA, a execução orçamentária da Brigada Militar nos 
doze meses anteriores ao da elaboração da proposta orçamentária, bem como a tendência de 
despesas para o exercício seguinte, decorrente de alterações na classificação das despesas, im-
plemento de atividades ou outros fatores que gerem gastos para a Corporação, de forma que as 
despesas mínimas sejam atendidas. 

4º. Critério - As dotações orçamentárias relativas a convênios com órgãos do Estado (ou-
tros Poderes, Administração indireta) deverão ser inscritas segundo os limites pré-estabelecidos 
no sistema, de acordo com a estimativa da receita realizada pela Secretaria da Fazenda ou pelo 
Fundo Especial de Segurança Pública (dependendo da fonte do recurso), nos projetos e ativida-
des adequados ao objeto ajustado. 

5º. Critério - As dotações orçamentárias relativas a convênios celebrados com a União ou 
municípios serão inscritas segundo a estimativa de gastos para o exercício, nos projetos e ativi-
dades adequados ao objeto do ajustado. 

Relativamente aos critérios adotados pela referida Diretriz Geral, cabem alguns 
comentários:

Quanto ao 1º. critério: boa parte dos investimentos da BM e do CBM são inseri-
dos pela própria SSP, por meio do Departamento de Gestão Orçamentária. São eles: 
convênios com outros entes federados, repasses fundo a fundo e operações de crédito. 
A Consulta Popular – chamada pela DOLP de “Participação Popular” – é inserida di-
retamente pela SEPLAG. Ficam a cargo dos órgãos vinculados:

- investimentos com repasses do DETRAN por força dos convênios de delegação 
de competência para atuação no trânsito (BM);

- investimentos com repasses do IPERGS aos HBM (BM);

- investimentos do convênio com a FRAPORT (CBM).

Quanto ao 2º. critério: Como já dito antes, a inserção da folha de pessoal fica sob 
encargo da própria SEPLAG.

Quanto ao 3º. critério: Trata-se de um verdadeiro guia para alocação dos recur-
sos, especialmente para o custeio. Deve-se levar em consideração:

Capítulo 6
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO RS
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a) a proporção estabelecida no PPA, para identificar a prioridade na alocação dos 
recursos;

 b) a média de execução nos últimos 12 meses, para identificar a relevância de 
cada um dos projetos/atividades e das naturezas de despesa. Evita-se, com isso, a 
equivocada alocação dos recursos, que poderá ocasionar a realização de decretos para 
ajustes.

c) a tendência das despesas para o exercício financeiro seguinte. Em outras pala-
vras, deve-se fazer o exercício de previsão de quais despesas sofrerão um aumento, e 
quais serão menos necessárias ou até despiciendas. Por exemplo, é comum os contra-
tos do HBM serem reajustados anualmente. Esse aumento pode gerar a necessidade 
de redução de outras despesas, caso o teto seja justo ou inferior às necessidades. Pode 
haver também um evento previsível e de grande vulto, que exija uma maior alocação 
de recursos para diárias etc. Ou seja, não basta a realização da tarefa estatística descrita 
na alínea “b)”: é preciso, também, ajustar o Orçamento às necessidades futuras, o que, 
em muitos casos, poderá implicar uma escolha.

Quanto ao 4º. e ao 5º. critérios: os trabalhos descritos são conduzidos pela SSP.

O sistema utilizado para elaboração da Proposta Orçamentária é o SPO (Sistema 
de Planejamento e Orçamento), o qual é compartilhado por servidores de todas as insti-
tuições da SSP, incluindo os da BM e os do CBM.



CAPÍTULO 7

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Aprovado o orçamento e iniciado o exercício para o qual foi elaborado, deve 
iniciar-se a sua execução.

A execução orçamentária compreende todos os atos que visem à arrecadação 
das receitas estimadas e à realização dos programas e ações da Administração e a 
consequente aquisição de bens e serviços previstos. 

Segundo a Lei nº. 4.320/64, a despesa ocorre por meio das seguintes fases: progra-
mação da despesa, empenho da despesa, liquidação da despesa e pagamento.32 Alguns autores 
ainda incluem outras fases, como ANGÉLICO, que incluía entre a programação e o 
empenho a fase da licitação, e entre a liquidação e o pagamento, o suprimento.33 Entre-
tanto, tais fases não são consenso na doutrina.

Neste trabalho, a especial atenção destina-se à primeira fase, que é a da progra-
mação da despesa. Não que as demais não sejam importantes – de fato o são, e muito 
- mas o foco aqui é a alocação de recursos para satisfação das necessidades da área de 
segurança pública. A gestão das disponibilidades se faz na etapa de programação, que 
é quando o Orçamento planejado é posto em prática. Licitação, empenho, liquidação e 
pagamento são consequência.34

7.1  PROGRAMAÇÃO DA DESPESA

A programação orçamentária é a primeira fase da etapa de execução orçamentá-
ria, e tem o objetivo de possibilitar o planejamento antecipado de aplicação dos recur-
sos pelos órgãos, adequando suas demandas à disponibilidade de recursos e, ainda, 
de evitar que as dotações orçamentárias sejam exauridas logo no início do exercício, o 
que, obviamente, acarretaria sérios problemas de caixa (financeiros).

A atual sistemática está prevista no artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LC nº 101/00), que assim dispõe:

“Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dis-
puser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I 
do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma 
de execução mensal de desembolso.” (Grifado)

Assim, em até 30 dias após a aprovação da LOA, cabe ao Poder Executivo fazer 
publicar ato que estabeleça a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso:
32 Aqui, mais uma vez, não trataremos especificamente das receitas, que, embora importantes em diversos aspectos para o Gestor, 
fogem do escopo deste trabalho. Basta, para os objetivos propostos pela Disciplina, que se domine a sistemática de disponibilização 
dos recursos orçamentários e as fases por que passa uma despesa até a sua perfectibilização.
33 CF. ANGÉLICO, João. A Contabilidade na Administração Pública. 1ª edição. São Paulo, Atlas, 1974. p. 158. Para este autor, a fase 
de suprimento ocorre quando o tesouro público entrega ao pagador os meios de pagamentos para liquidação dos compromissos 
financeiros marcados para determinado período.
34 Em que pese não se posa olvidar de que, cada vez mais, Administração venha usando outras ferramentas de planejamento e 
programação de seus gastos, como é o caso dos registros de preços. Há de se considerar, todavia, que os registros só são efetivamente 
utilizados mediante a disponibilização dos recursos orçamentários, que se dá na etapa da programação das despesas. Ainda assim, os 
registros reduziram bastante o tempo de aquisição de materiais de consumo e de bens permanentes.
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“A execução orçamentária se realiza diariamente, iniciando-se em primeiro de janei-
ro e se encerrando em trinta e um de dezembro de cada ano. É através dela que se 
materializa o que foi estabelecido na Lei Orçamentária Anual de cada ente federati-
vo, desde a arrecadação das receitas previstas até a realização das despesas autori-
zadas. Assim, para garantir o seu fiel cumprimento e resguardar o equilíbrio fiscal, a 
LRF estabelece regras de acompanhamento periódico da execução orçamentária, de 
maneira mensal, bimestral quadrimestral e semestral.” (ABRAHAM, 2015, p. 356)

Como observam REIS e MACHADO JR., o espírito da programação da despesa 
é “disciplinar a utilização dos recursos das unidades orçamentárias e/ou administra-
tivas, com o objetivo de fazer com que as ações governamentais sejam executadas sem 
solução de continuidade” (2012, p. 101). O disciplinamento da execução orçamentária 
é de fundamental importância para a administração, pois organiza a utilização dos 
créditos orçamentários associando segundo a disponibilidade financeira.

Como a execução é realizada em etapas, com valores mensais previamente esta-
belecidos, estes são chamados corriqueiramente de “cotas”, até mesmo por forte in-
fluência do regramento antigo, estabelecido na Lei Federal nº 4.320/64 que inovara ao 
exigir programação da despesa por meio de um quadro de “cotas trimestrais” (Art. 
47).

Para estabelecimento das cotas, deve ser equacionada a tendência de arrecada-
ção para o período com as despesas obrigatórias (pagamento da dívida, transferências 
constitucionais e legais, pessoal). O saldo, então, é programado para o atendimento 
das demandas de custeio e investimento das Unidades Orçamentárias.

7.1.1 A PROGRAMAÇÃO DA DESPESA NO RIO GRANDE DO SUL

O Estado tem suas peculiaridades no que diz respeito à programação das despe-
sas: cumpre a LRF ao publicar anualmente um Decreto com a programação financeira e 
o cronograma de execução mensal de desembolso,35 todavia essa publicação nem de longe 
encerra o assunto “programação da despesa”.

A verdade é que esse quadro é por demais abrangente, e por isso carece de maior 
detalhamento, diante da complexidade da execução, com suas inúmeras fontes de re-
cursos, vinculações constitucionais e legais, o endividamento do Estado e a necessida-
de de busca por recursos externos (União e empréstimos). Assim, como será visto em 
seguida, existe uma série de regramentos específicos, a depender do grupo de despe-
sas e da origem dos recursos.

35 Vide o Decreto nº. 54.983/20, que trata do exercício de 2020.
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7.1.1.1 ESTRUTURAS DE GERENCIAMENTO NO RIO GRANDE DO SUL

1. Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira (JUNCOF) - No que diz 
respeito às despesas dos grupos outras despesas correntes e investimentos, é a JUNCOF 
o órgão máximo de gerenciamento, sendo presidido pelo Secretário da Fazenda. A 
JUNCOF tem suporte técnico e assessoramento direto do Comitê de Programação Or-
çamentária e Financeira – CPROF –, composto por representantes da Casa Civil, da Se-
cretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, da Secretaria de Governança e Gestão 
Estratégica36, Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria da Fazenda.37 É esse Comi-
tê que elabora a pauta e assessora as deliberações da JUNCOF, além de estabelecer a 
interlocução técnica entre os órgãos da Administração e a JUNCOF.

O CPROF não pertence à estrutura formal da Secretaria da Fazenda, embora es-
teja sediado naquela Pasta. Além disso, o Secretário Executivo da JUNCOF é o Subse-
cretário do Tesouro do Estado.38 Ainda, a programação da despesa no sistema FPE é 
operacionalizada pelo Tesouro do Estado junto aos órgãos. Percebe-se, por isso, uma 
preponderância da Secretaria da Fazenda nessa fase, diferentemente do que ocorre na 
fase do planejamento.

2. Grupo de Assessoramento Estadual para Política de Pessoal (GAE)  - Trata-
-se de importante estrutura gerencial do Estado, com competências estabelecidas no 
Decreto nº 45.123/07. É composto basicamente pelos mesmos membros da JUNCOF,39 
e emite pareceres e informações sobre questões relacionadas exclusivamente a pessoal 
(abertura de concursos públicos, nomeações, alterações de carreira, contratações tem-
porárias, reajustes salariais ou alterações de matriz remuneratória etc).

No que diz respeito à programação, a principal atribuição do GAE refere-se de-
liberação do Colegiado relativa aos serviços extraordinários (horas extras), sobre a qual 
discorreremos logo em seguida. É o GAE que delibera e sugere ao Governador do 
Estado qual o valor a ser autorizado.

3. Tesouro do Estado – Por meio da Divisão de Programação Orçamentária, é o 
órgão que coordena as atividades de programação das despesas de custeio e investi-
mentos, segundo as diretrizes estabelecidas pela JUNCOF. As reprogramações (altera-
ções de programação), liberações de recursos de convênios e outras operações são, em 
última análise, chanceladas pelo Tesouro do Estado. Na última fase da despesa, o pa-

36 Como já destacado, durante a elaboração da presente obra, o governo estadual iniciou os trâmites para a fusão da SEPLAG 
e da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SGGE), visando resultar essa integração na Secretaria de Planejamento, 
Governança e Gestão (SPGG).
37 Cf. Art 53, §1º da Lei nº 13.601/11, com redação dada pela Lei nº. 15.246/19.
38 Cf. Art 53, §2º da Lei nº 13.601/11.
39 Cf. Dec. 45.123/01, Art. 3º - O Plenário do Grupo de Assessoramento Estadual para Política de Pessoal – GAE será integrado 
pelos Secretários de Estado da Fazenda, do Planejamento, Governança e Gestão, da Modernização Administrativa e dos Recursos 
Humanos, pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Secretário Chefe da Casa Civil e pelo Diretor-Presidente do IPE Prev.
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gamento,  também o Tesouro do Estado é quem realiza o pagamento, com exceção dos 
recursos do FESP, cujo pagamento se dá na Tesouraria própria daquele fundo especial.

4. Secretarias de Estado e órgãos vinculados – São os órgãos de efetivamente 
executam o Orçamento. À Secretaria cabe a supervisão, coordenação das atividades de 
programação e, ainda, a interlocução com as demais instâncias. Aos órgãos vinculados 
cabem as demais atividades de programação, bem como as demais etapas da despesa 
(empenho e liquidação), com exceção do pagamento, que é feito na tesouraria corres-
pondente ao recurso (Tesouro, FESP ou Fundo Comunitário PRÓ-SEGURANÇA). 

7.1.1.2 DESPESAS DE “CUSTEIO” (GRUPO OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES)

O Estado realiza a programação da despesa por cotas mensais. As cotas, atribuí-
das a cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e da Indireta (Fundações e 
Autarquias), destinam-se somente à sua manutenção (custeio). 

Enquadram-se nesse grupo os materiais de consumo (combustíveis, material de 
expediente, insumos médicos, vestuário e uniforme, etc), os contratos de prestação 
de serviços terceirizados contratados pela Administração, passagens e despesas com 
locomoção, diárias e ajudas de custo. 

No início de cada exercício financeiro, além do Decreto exigido pela LRF, é pu-
blicado um ato normativo, que em regra também é Decreto,40 contendo as regras de 
execução do custeio e os valores que cada Órgão Orçamentário está autorizado a pro-
gramar. Esse ato normativo é elaborado a partir das deliberações da JUNCOF.

Com base nesses valores e diretrizes, os órgãos devem realizar a programação 
no sistema Finanças Públicas do Estado (FPE), definindo o quantum a gastar mês a mês. 
Serão doze cotas mensais, não necessariamente iguais, por duas razões:

1. há eventos sazonais importantes, como a Operação Verão. Também algumas 
despesas devem ser empenhadas previamente, em montante suficiente para a cober-
tura do exercício (empenho por estimativa e empenho global).

2. A matriz do custeio dos órgãos consta de vários recursos, que podem ser dis-
tribuídos de maneiras diferentes em cada mês (por exemplo, utilizar mais recursos do 
Tesouro-livres no início do ano, e mais recursos dos fundos nos seus meses finais).

Uma exceção importante à regra das cotas mensais diz respeito às etapas de ali-
mentação e aos auxílios, que pertencem ao grupo outras despesas correntes, para têm 
características de pessoal. Nesse caso, a programação e o processamento ocorrem pela 
40 Vide o Decreto nº 54.981/20, posteriormente substituído (ab-rogado) pelo de nº 55.432/20.
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folha de pessoal, ou seja, na forma que será descrita para o grupo pessoal e encargos 
sociais.

Outra exceção refere-se a recursos oriundos de convênios com outros entes fede-
rativos ou entidades fora da estrutura do RS e transferências obrigatórias. Nesse caso, 
a programação fica limitada ao efetivo ingresso das receitas, segundo o disposto nos 
respectivos planos de trabalho.

7.1.1.3 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS

As despesas do grupo Pessoal e Encargos Sociais (folha de pagamento), assim 
como as etapas de alimentação e os auxílios não têm limitador pré-estabelecido por 
cotas, sendo estas processadas mensalmente, de forma centralizada, pela Secretaria da 
Fazenda. A gestão dos órgãos do Poder Executivo limita-se à inserção de informações 
sobre efetividade, gratificações, abonos e vantagens de seus servidores. Os cálculos e 
demais procedimentos são realizados pela Secretaria da Fazenda/Tesouro do Estado, 
de forma automatizada.

Atente-se, no entanto, para uma despesa que tem grande relevância sob o aspec-
to gerencial na Brigada Militar e no Corpo de Bombeiros: as gratificações por serviços 
extraordinários (horas extras). O processamento em si é o mesmo das demais despesas 
do grupo de pessoal. Só que, neste caso, por força dos atos normativos que regulam a 
matéria no nosso Estado, é imprescindível que haja autorização governamental prévia 
à execução dos serviços.41

Cabe ao GAE deliberar, em órgão colegiado, quanto ao valor a ser autorizado. 
Tem sido praxe em nosso Estado a autorização para o período de 06 (seis) meses, 
ao que coloquialmente se denominam “cotas semestrais”.42 Assim, cada órgão sabe o 
quantum, em valores monetários, poderá gastar no período. No caso da SSP, em regra 
é autorizado um valor global para a Pasta, sendo que a distribuição interna é feita pelo 
DGO/SSP.

Aqui não há programação no sistema FPE. Os órgãos sabem o seu valor, “trans-
formam-no” em cotas físicas e as distribuem aos executores (Comandos, Delegacias 
Regionais, Batalhões, etc). Após a execução, é feita a inserção das informações direta-
mente no sistema RHE (Recursos Humanos do Estado), em procedimento semelhante 
ao das demais gratificações.

41 Vide Decretos 40.986/01 e 40.987/01.
42 Terminologia despida de fundamento legal, porém consagrada na praxe da Administração.
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7.1.1.4 INVESTIMENTOS

Os investimentos não são liberados por cotas mensais. Dependem de uma defi-
nição governamental específica, que pode ocorrer em momentos distintos, com dire-
trizes variadas. Essa indicação pode ser espontânea, motivada por aspectos políticos, 
como é o caso dos investimentos demandados da Consulta Popular ou dos projetos 
estratégicos, ou pode ser induzida pelas entidades, como no caso de convênios cele-
brados com outras entidades estatais ou privadas ou mesmo daqueles com recursos 
próprios do FESP e do Fundo Comunitário PRÓ-SEGURANÇA.

A seguir, as principais fontes de recurso utilizadas para investimentos na SSP.

7.1.1.4.1 CONSULTA POPULAR

A Consulta Popular foi legalmente instituída em 1998, pela Lei nº 11.179.43 Con-
forme artigo 1° do referido diploma legal,

“Art. 1º - O Poder Executivo promoverá, anualmente, consulta popular direta à po-
pulação, visando a destinar parcela do Orçamento do Estado para serviços e inves-
timentos de programas finalísticos a serem incluídos na Proposta Orçamentária do 
Estado, para fim de atendimento a prioridades de interesse municipal e regional.” 
(Redação dada pela Lei nº 11.920/03)

A organização da Consulta Popular, nas regiões, fica a cargo dos Conselhos Re-
gionais de Desenvolvimento (COREDEs) e dos Conselhos Municipais de Desenvolvi-
mento (COMUDEs). A Coordenação Executiva da Consulta Popular é realizada pela 
Comissão Geral de Coordenação da Consulta Popular, composta por representantes 
do Governo do Estado, dos COREDEs, da FAMURS, da UVERGS e da AGM. O órgão 
do Governo do Estado responsável pelo processo é a Secretaria de Planejamento, Go-
vernança e Gestão (SEPLAG). 

Para o pleito, podem votar todos os eleitores, nas demandas relativas ao muni-
cípio de seu respectivo domicílio eleitoral. A periodicidade da votação é anual, sendo 
que as demandas postas em votação são aquelas definidas previamente pelos COMU-
DEs e COREDEs em assembleia. Aprovadas as demandas, estas são incluídas na Lei 
Orçamentária. 

Em consequência, os bens e serviços demandados da Consulta Popular transfor-
mam-se em projetos/subprojetos e atividades/subatividades no Orçamento Estadual, 
integrados harmonicamente aos programas, ações e iniciativas do Plano Plurianual, 
contribuindo para atingir os objetivos e metas estabelecidos no referido plano.

43 Alterações subsequentes: lei nº 11.920/03 e 12.376/06.
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Importante mencionar, neste ponto, que este processo já foi importante fonte de 
investimentos para área de segurança pública, porém a partir de 2019 a Segurança 
Pública saiu da pauta de demandas elegíveis, devido a mudança de diretriz governa-
mental para a Consulta Popular.

A programação da despesa era feita mediante cota única, normalmente autori-
zada nos primeiros meses do exercício financeiro. Com base nessa autorização, eram 
feitas as Solicitações de Recursos Orçamentários (SROs) pela SSP no sistema FPE, que, 
depois de atendidas, eram encaminhadas aos órgãos contemplados, para início do 
processo de aquisição dos bens.

7.1.1.4.2 CONVÊNIOS

Convênio é um acordo firmado por entidades públicas de qualquer espécie ou 
entre estas e organizações particulares, cujo objetivo é a realização de interesses ins-
titucionais comuns entre os partícipes, mediante a transferência de recursos financei-
ros, a mútua colaboração e sem finalidade de lucro. A celebração de convênios entre 
União, Estados e Municípios é comum sempre que houver transferências voluntárias 
de uma esfera governamental para a outra.

Na área de segurança pública diversos são os convênios em execução. Os prin-
cipais são os celebrados com a União/Secretaria Nacional de Segurança Pública (SE-
NASP), em que esta transfere recursos ao Estado para a consecução do plano de traba-
lho aprovado em cada um (o Estado geralmente tem contrapartida), mas há também  
convênio celebrado com o DETRAN, em que 70% do valor das autuações retorna a 
conta específica do FESP para realização de investimentos na Corporação, e os convê-
nios celebrados com o IPERGS, em que este deposita no FESP, em conta específica, os 
valores produzidos pelos HBM, traduzindo-se em fonte de financiamento do custeio e 
de investimentos nos hospitais.

Importante salientar que em todos esses casos a realização das despesas está vin-
culada ao objeto pactuado no plano de trabalho do convênio.

Com base nos bens e serviços arrolados no plano de trabalho, abrem-se tantos 
expedientes administrativos quantos necessários, encaminhando-os à SSP. Na SSP, os 
expedientes são analisados pela Divisão de Convênios do DGO, para análise e mani-
festação quanto à adequação do pleito ao plano de trabalho. Estando de acordo, o ex-
pediente é encaminhado à Divisão de Programação e Gestão do Orçamento do DGO, 
para emissão da SRO no sistema FPE.

As SROs de convênio, em regra, são atendidas pelo Tesouro sempre que houver 
dotação orçamentária e efetivo ingresso de receita no recurso orçamentário correspon-
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dente. Estando o recurso liberado, a SRO é juntada ao processo de origem e encami-
nhada ao órgão demandante, para as demais providências.

7.1.1.4.3  INVESTIMENTOS PELO FESP

O FESP é uma das mais importantes fontes de investimentos, junto aos convê-
nios, e destina-se às recém operacionalizadas transferências fundo a fundo do Fundo 
Nacional de Segurança Pública. Nos últimos anos, muito pouco ou nada tem ocorrido, 
em termos de investimentos, com recursos do Tesouro-livres.44 Isso porque cada vez 
mais os recursos do Tesouro são canalizados aos gastos com pessoal, dívida e despesas 
constitucionalmente vinculadas.

A administração dos recursos do FESP é, segundo a legislação vigente, exercida 
por um Conselho Diretor, presidido pelo Secretário da Segurança Pública e composto 
pelo Comandante-Geral da BM, Chefe da Polícia Civil, Diretor-Geral do IGP e por um 
representante de nível superior da mesma Secretaria, designado pelo Secretário.45 Esse 
conselho deve realizar reuniões no mínimo quinzenais. Nessas reuniões o Conselho 
deveria aprovar projetos apresentados pelas instituições, autorizando a realização de 
investimentos até um determinado limite, por recurso (por exemplo, o recurso 0170, 
que é das receitas próprias da BM). Na prática, porém, o rito não é bem esse.

Se é verdade que o Conselho ainda detém essa competência, também o é, e já 
viu-se isso, que a JUNCOF hoje é quem ultima sobre os gastos de custeio e investi-
mento. Então, mesmo que o Conselho aprove limites de despesas para os órgãos vin-
culados, essa aprovação será, necessariamente, submetida a uma instância superior, 
que é justamente a JUNCOF. Nos últimos anos, tem sido política dessa Junta autorizar 
investimentos pelo FESP até o limite do ingresso de receitas projetado para o exercício 
financeiro, deduzindo-se, obviamente, os gastos previstos, nos mesmos recursos, para 
o custeio:

Autorizada a realização de investimentos, é feita a inserção de cotas de investi-
mentos no sistema FPE, sendo que os órgãos são informados de seus respectivos lim-
ites. Assim, a Corporação deve encaminhar os expedientes administrativos à SSP, com 
vistas ao DGO, para confecção das SROs pertinentes.

Observação: os saldos não aplicados das aquisições aprovadas podem ser “redi-
recionados” a outros expedientes, sempre previamente indicados pela entidade. 
44 Cuja maior representatividade na SSP era da Consulta Popular. 
45 A legislação ainda não foi alterada para inclusão do Comandante-Geral do CBM no Conselho, em face da sua desvinculação 
da BM.

INVESTIMENTO/ANO = PROJEÇÃO DE INGRESSOS – PROGRAMAÇÃO DE CUSTEIO
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7.1.1.4.4 RECURSOS ORIUNDOS DE REPASSE DO FUNDO NACIONAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA AO FESP

Previamente à utilização desses recursos, há, com base no indicativo de repasse 
pela SENASP ao FESP, a definição de um plano de ação que detalha a forma de aplica-
ção dos recursos. Esse plano, que é enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Públi-
ca,  pode ser alterado, tendo mais flexibilidade que os convênios.

A distribuição entre os órgãos é definida pelo Conselho Estadual de Segurança Públi-
ca e Defesa Social, cuja instituição e regular funcionamento é condição para recebimento 
desses recursos.46

Aqui, semelhantemente ao que ocorre com os convênios, a liberação dos recursos 
depende, em regra, tão somente de dotação orçamentária e do efetivo ingresso da re-
ceita. A liberação também se dá por meio de SRO no sistema FPE, no DGO/SSP.

7.1.1.4.5 RECURSOS DO FUNDO COMUNITÁRIO PRÓ-SEGURANÇA 
(PISEG/RS)

Para fins de estudo da programação da despesa, interessam-nos aqui apenas 
aqueles recursos que são depositados no Fundo Comunitário PRÓ-SEGURANÇA, 
pois as doações em bens não ingressam no sistema orçamentário. Como será disse-
cado em seguida, o empresário poderá compensar até 5% do valor devido em ICMS, 
mediante doação direta ou depósito no Fundo Comunitário. Além desse valor, deve 
adicionalmente depositar 10% no referido Fundo sem possibilidade de compensação. 
Esses valores que ingressam no Fundo, sim, devem ser programados.

A bem da verdade, os recursos do Fundo Comunitário PRÓ-SEGURANÇA têm a 
mesma natureza orçamentária dos recursos do FESP: são recursos do Tesouro vincula-
dos por lei, e, por isso, mesmo, podem estar sujeitos a restrições por parte da JUNCOF.

Na prática, essas restrições não vêm ocorrendo, bastando que haja o ingresso de 
receita para que se possa liberar o recurso. Nesse sentido, o fluxo para disponibiliza-
ção dos recursos é muito semelhante ao dos convênios ou das transferências fundo a 
fundo, porém nesse caso a manifestação prévia à liberação dos recursos é Secretaria 
Executiva do Fundo Comunitário. Havendo aprovação, o expediente segue à DPGO/
DGO para emissão da SRO.

7.1.6 TÓPICOS ESPECIAIS: REPASSES FUNDO A FUNDO E PISEG/RS

Dada a importância dos repasses fundo a fundo e do PISEG/RS no contexto atual, 
aprofundar-se-á o assunto nesta Seção. Sabe-se que a situação fiscal do RS é crítica, o 
46 Na seção seguinte aprofundaremos o assunto.
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que faz com que se busquem fontes externas de recursos para que se possa fazer frente 
às demandas estatais, canalizando os recursos próprios para o pagamento da folha, da 
dívida e das despesas com aplicação mínima constitucional.

7.1.6.1 FUNDO A FUNDO – REPASSES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA

O protagonismo dos Estados e do Distrito Federal nas ações de segurança pú-
blica somado ao crescimento da criminalidade e carência de recursos por parte desses 
entes federativos exigiram do Governo Central que fossem tomadas iniciativas para 
transferências voluntárias, de forma a financiar as políticas do setor, em especial aque-
las afins aos órgãos estaduais, notadamente as polícias militares, corpos de bombeiros 
militares, polícias civis e polícias técnico-científicas.

Dessa necessidade de reposicionar o papel do Governo Federal frente às de-
mandas da Segurança Pública foi criado, em 1997, a Secretaria Nacional de Segurança 
Pública – Senasp, no âmbito do então Ministério da Justiça. O Objetivo principal foi 
articular as iniciativas da área, com incremento da cooperação intergovernamental, 
sobretudo do ponto de vista econômico.

Em 2001, com a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), se con-
solidou o primeiro importante mecanismo, e até hoje vigente, de repasse de recursos 
da União para Estados e municípios com a finalidade de implementação de políticas 
de segurança pública.

Em 2018, com o advento da Lei Federal 13.756, o Fundo Nacional de Segurança 
Pública passou a receber um percentual de recursos oriundos da arrecadação da lote-
ria federal. A mesma lei criou uma nova modalidade de transferência, que além dos 
convênios, prevê o repasse de 50% do valor arrecadado de forma direta para os fundos 
estaduais de segurança pública, na modalidade chamada de fundo a fundo.

Além do fomento econômico, também em 2018, por intermédio da Lei 13.675, foi 
criado o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e a Política Nacional de Seguran-
ça Pública, que passaram a exigir requisitos e diretrizes de forma que o recebimento e 
a utilização de recursos federais sejam alinhados aos programas e políticas propostos 
pelo Governo Federal.

Com a aprovação da Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018, há percentual47 da 
receita de arrecadação das Loterias destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pú-
blica (FNSP), sendo que pelo menos 50% deste montante deve ser destinado por trans-
ferência obrigatória e direta aos Fundos Estaduais de Segurança Pública. Em 2019, 
47 Observar que a referida Lei 13.756/2018 detalha percentuais específicos para os diversos concursos de prognósticos.
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os recursos disponibilizados aos estados nesta modalidade de transferência foram de 
262,8 milhões.

O Art. 8º da Lei 13.756/2018 estabelece os requisitos legais para receber a transfe-
rência de recursos fundo a fundo, quais sejam: o de possuir um Fundo Estadual de Se-
gurança Pública; haver instituído e estar em funcionamento um Conselho Estadual de 
Segurança Pública e Defesa Social; dispor do Plano Estadual de Segurança Pública ali-
nhado ao Plano Nacional; possuir critérios definidos para promoção por antiguidade 
e merecimento dos integrantes dos órgãos de segurança pública; ter um número má-
ximo de até 2% do efetivo existente de cada corporação prestando serviços fora desta; 
e estar integrado ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

O critério de rateio dos recursos do fundo entre os entes federativos são defini-
dos na Portaria 631/SENASP/2019, que leva em consideração a população, o efetivo e 
indicadores sociais, as maiores taxas de índice de criminalidade violenta, as menores 
taxas de índice de criminalidade violenta, faixa de fronteira, coleta e inserção de per-
fis genéticos na rede integrada de banco de perfis genéticos e a criação com o efetivo 
funcionamento, na Polícia Civil, de unidade dedicada exclusivamente ao combate à 
corrupção.

Quanto ao uso dos recursos por parte dos Estados, foram definidos dois eixos de 
investimentos que devem ser seguidos pelos beneficiários.

O primeiro eixo é o da Valorização do Profissional de Segurança Pública, descri-
to na Portaria n° 790/SENASP/2019, em que  estão autorizados os financiamentos de 
três projetos com suas ações específicas.

Inicia pelo projeto de atenção biopsicossocial com ações de programas de inter-
venção e atendimento em ocorrências de risco e incidentes críticos visando à prevenção 
do estresse pós-traumático; realização de pesquisas ou diagnósticos sobre prevalência 
de uso de substâncias psicoativas nas instituições; implementação ou aperfeiçoamento 
de núcleos de prevenção e gerenciamento de estresse, incluindo pesquisas de mapea-
mento das fontes e níveis de estresse e capacitação das equipes responsáveis; preven-
ção e identificação do uso abusivo de substâncias psicoativas; criação ou estruturação 
de unidades itinerantes de atenção biopsicossocial; reinserção social, acompanhamen-
to e prevenção de reincidências; capacitação dos profissionais de segurança pública e 
das equipes multidisciplinares de atenção à saúde para identificação e encaminhamen-
to de dependentes químicos; estruturação de grupos de apoio, incluindo familiares; e 
programas de prevenção ao suicídio.
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Passa a seguir a tratar do projeto destinado à saúde e segurança do trabalho com-
preendendo as ações de elaboração de diagnóstico do perfil epidemiológico do efetivo; 
análise ergonômica de postos de trabalho com proposta de intervenção; implementa-
ção de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho;  
estruturação de comissões internas de prevenção de acidentes e de estresse; estrutura-
ção de centros de reabilitação e programas de readaptação em decorrência de aciden-
tes de trabalho; estruturação de programas de melhoria de condicionamento físico; 
capacitação das equipes de saúde multidisciplinares; realização de campanhas pre-
ventivas de saúde e segurança do trabalho; estruturação de centros ou núcleos de tra-
tamento e recuperação de dependentes químicos; estruturação de comissões internas 
de controle e acompanhamento da letalidade e da vitimização policial; estruturação 
de unidades itinerantes de promoção à saúde; estruturação de núcleos de atividades 
físicas coordenados por profissionais de educação física; estruturação de programas 
de orientação nutricional; estruturação de programas de estímulo de hábitos de vida 
saudável; aquisição de veículos para apoio de transporte aos profissionais com ne-
cessidades especiais adquiridas; estruturação de unidades itinerantes de fisioterapia; 
aquisição de equipamentos de atendimento pré-hospitalar tático para redução da viti-
mização; aquisição de próteses para profissionais que sofreram lesões em decorrência 
do desempenho de suas atividades; aquisição de equipamentos de musculação, de 
ginástica e fisioterapêuticos; e aquisição de materiais hospitalares destinados ao uso 
pelos profissionais de segurança pública.

E, finalmente, o projeto de valorização profissional compreendendo ações de pre-
paração do profissional para inatividade; elaboração de perfis profissiográficos e ma-
peamento de competências; estruturação de programas de desenvolvimento pessoal, 
abrangendo cursos e palestras de educação financeira; realização de campanhas de 
publicidade focadas no profissional de segurança pública para valorizá-lo perante à 
sociedade e à opinião pública; capacitação em comunicação não violenta para minimi-
zar conflitos, melhorar a comunicação institucional; confecção de material educativo 
em qualidade de vida, saúde e segurança do trabalho; realização de cursos de pós-
-graduação em qualidade de vida, saúde e segurança do trabalho; e  estruturação de 
programas habitacionais voltados aos profissionais de segurança pública.

Importante ressaltar que há vedações na utilização de recursos desta fonte de 
financiamento, que para o eixo Valorização dos Profissionais de Segurança Pública 
não podem ser objetos de financiamento a aquisição de viaturas operacionais, coletes 
balísticos, armamento, medicamentos, materiais de escritório em geral e material para 
manutenção de equipamentos.  O pagamento de vale transporte, de bolsa de estudo, 
de estágio, de salário ou complementação de salário de funcionários ou servidores 
públicos, de despesas e encargos sociais de qualquer natureza, relacionados a pessoal 
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civil ou militar, ativo, inativo ou pensionista, os custos administrativos de manutenção 
e funcionamento da instituição proponente, a transferências de recursos para clubes, 
associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, a contratação, de forma 
contínua, de pessoas jurídicas ou físicas, para a realização de serviços de atendimento 
biopsicossocial aos profissionais de segurança pública e as ações que não estejam ali-
nhadas aos eixos de atenção biopsicossocial, saúde e segurança no trabalho e valoriza-
ção profissional.

O segundo eixo é o do Enfrentamento à Criminalidade Violenta, disciplinado 
na Portaria n° 793/SENASP/2019, o qual compreende o conjunto de medidas para 
redução e controle da violência e da criminalidade, que devem ser desenvolvidas em 
locais que apresentam altos indicadores criminais, com intuito de ampliar a percepção 
de segurança e proteção social, por meio de ações multidisciplinares, intersetoriais e 
de integração de atores nas diversas esferas.

Este eixo é composto por ações de realização de diagnósticos e planos locais de 
segurança; realização de ações de prevenção à criminalidade violenta;  reaparelha-
mento e modernização das instituições de segurança pública, com vistas à prevenção 
ou à repressão qualificada e à redução da criminalidade violenta e de enfrentamento 
ao crime organizado, com destaque para o fomento à implantação de sistemas de co-
municação operacional, como radiocomunicação, telefonia móvel e internet; implan-
tação de sistemas de videomonitoramento com soluções de reconhecimento facial, 
por Optical Character Recognition - OCR, uso de inteligência artificial ou outros desta 
natureza; implantação  de  solução  tecnológica  para  inteligência,  atendimento  e  
registro único de ocorrências, centrais de despacho, georreferenciamento de viaturas, 
policiamento preditivo, e câmeras corporais ou veiculares; e construção,  reforma,  am-
pliação,  adequação  e  estruturação  tecnológica  de  espaços  e edificações para a 
gestão e governança integradas de ações de segurança pública. Também para capaci-
tação de servidores em atividades finalísticas de enfrentamento à criminalidade vio-
lenta nas áreas de prevenção policial e repressão qualificada; capacitação de servidores 
em gestão estratégica e gestão por resultados; implantação, ampliação e integração 
de sistemas e equipamentos de identificação multibiométrico;  estruturação do Siste-
ma Nacional de Análise Balística; estruturação da Rede Integrada de Bancos de Perfis 
Genéticos - RIBPG; estruturação de núcleos de mediação de conflitos; modernização e 
fortalecimento dos instrumentos de investigação criminal por meio de equipamentos 
ou soluções tecnológicas de análise criminal, extração e análise de dados, inteligência 
e produção de provas criminais; implantação, ampliação e integração de sistemas de 
enfrentamento aos mercados  de  fomento à criminalidade violenta; modernização da 
investigação criminal por meio da implantação, ampliação ou integração de soluções 
de digitalização de inquéritos ou procedimentos policiais; construção, ampliação e re-
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forma de laboratórios periciais, unidades de medicina legal e delegacias de polícia de 
atuação circunscricional ou especializadas e  aquisição de equipamentos e insumos 
para perícia em local de crime.

Assim como no anterior há vedações ao financiamento destes recursos. Com efei-
to, no Eixo  Enfrentamento  à  Criminalidade  Violenta, não podem ser adquiridos aero-
naves, materiais de escritório em geral e medicamentos; e chaveiros, agendas, brindes 
ou outros presentes ou souvenires. Também não pode haver pagamento de despesas e 
encargos sociais de quaisquer natureza, relacionados a pessoal civil ou militar, ativo, 
inativo ou pensionista; despesas de custos administrativos de manutenção e funciona-
mento da instituição proponente; transferências de recursos para clubes, associações 
de servidores ou quaisquer entidades congêneres; bem como o dispêndio de outras 
despesas não autorizadas pela legislação.

Importante ressaltar medida adotada em março de 2020, com a edição da Por-
taria 138/SENASP/2020, a qual autorizou a utilização excepcional dos recursos do 
Fundo Nacional de Segurança Pública repassados no exercício de 2019, no eixo En-
frentamento à Criminalidade Violenta, para ações de segurança pública e defesa social 
necessárias ao combate emergencial dos efeitos decorrentes da pandemia do coronaví-
rus SARS-CoV-2 (Covid-19), respeitados os percentuais destinados ao custeio e ao in-
vestimento, observadas  as  destinações e mantidas as vedações e obrigações previstas 
em lei.

Para ambos os eixos há exigências específicas para os casos de utilização em cons-
trução,  reforma  ou  ampliação, sendo necessária a comprovação, no plano de ação, 
da realização de estudo sobre a demanda do serviço público no local onde se deseja 
realizar a construção, comprovando-se a real necessidade de uma nova construção  em 
face de outras alternativas,  como a reforma de local já existente ou locação de novo 
espaço, sua repercussão de impacto no custeio, a elaboração de projeto básico e proje-
to executivo e disponibilização de pessoal especializado para o acompanhamento e o 
monitoramento da construção.

Além das condicionantes legais já descritas, para o repasse dos recursos há neces-
sidade da apresentação de um plano de ação para cada eixo de financiamento, ou seja, 
um instrumento de planejamento ou previsão utilizado pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública - SENASP para garantir a implementação da efetividade das ações 
pactuadas pelos entes federativos, visando à continuidade dos serviços e, consequen-
temente, à continuidade dos repasses.

Capítulo 7
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



96
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: ASPECTOS RELEVANTES NO 
ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

Cláudio Ricardo Pereira 
Luís Fernando Bittencourt de Lemos 

Maurício Paraboni Detoni 
Vinícius Oliveira Braz Deprá

Para que se efetive ao repasse dos recursos propostos, há necessidade de formali-
zação e  assinatura  do  termo  de  adesão, sendo condicionante  a  análise  e aprovação 
do plano de ação.

Na hipótese de aumento ou suplementação de recursos a serem transferidos na 
modalidade fundo a fundo, será concedido o prazo de sessenta dias para apresenta-
ção de adequação do plano de ação pelos entes federados que celebraram o termo de 
adesão.

O plano de ação é o documento que deverá nortear o interesse do Estado nas 
especificidades das regiões selecionadas. Deverá ser trabalhado o planejamento, orça-
mento, iniciativas e atividades de forma que reflita a situação atual, deixando claras 
as intenções, projeções e estimativas de atuação do estado, em concordância com o 
objetivo macro das Portarias 790 e 793/SENASP/2019, no qual constará o título do 
programa, dados do Fundo Estadual de Segurança Pública, dados do seu responsável, 
do responsável pela sua gestão, as justificativas para o financiamento, que para o eixo 
de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, faz-se necessário delimitar o território 
beneficiário da implementação das ações financiadas, e, para o eixo de Valorização 
do Profissional de Segurança Pública, faz-se necessário indicar o público alvo bene-
ficiário da implementação das ações financiadas, as estratégias de Implementação, os 
objetivos,  os resultados que devem observar os elencados nas Portarias, de forma a 
permitir o monitoramento e acompanhamento da execução das ações selecionadas, 
além da mensuração da sua eficácia e avaliação das contas, que dependem da clareza 
das metas, dos índices das atividades e dos resultados indicados. 

Ainda que o Plano de Ação não traga detalhadamente as atividades propostas, 
as seleções das ações devem trazer estrutura precedida de planejamento, uma vez que 
serão objeto de análise do relatório semestral de implementação das ações, bem como 
do relatório anual de gestão. Os impactos que devem refletir o objetivo macro do eixo 
de financiamento, devendo considerar, para tanto, o índice apresentado pelo estado, 
ainda que constitua estimativa para os anos subsequentes, uma vez que existe a pers-
pectiva de recursos nesse mesmo eixo para os anos de 2019 e 2020. Os indicadores e 
metas, a assinatura do responsável pela Gestão do Fundo e anexos referentes a com-
plementação das informações.

Embora tais recursos sejam uma transferência legal e obrigatória, é importante 
que os entes federativos estejam atentos aos requisitos para recebimento, aos critérios 
de rateio e aos eixos de investimentos, uma vez que assim poderão se preparar  para 
melhores resultados no uso dos recursos. 
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Ressalta-se ainda que, no âmbito da gestão do fundo estadual, devem participar 
membros tanto das polícias militares e civis, como dos corpos de bombeiros militares 
e polícia técnico científica, de forma que a distribuição interna dos recursos atenda às 
necessidades das quatro instituições.

A propósito, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul foi publicada a Lei nº 
15.327, de 1º de outubro de 2019, a qual criou o Conselho Estadual de Segurança Públi-
ca e Defesa Social – CONESP –, dentre outras providências. 

Desse modo, o CONESP é órgão colegiado de natureza consultiva, sugestiva e de 
acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social, respeita-
das as instâncias decisórias e as normas de organização da administração pública, em 
observância ao disposto no art. 20 e seguintes da Lei Federal nº 13.675, de 11 de junho 
de 2018. 

A referida legislação instituiu o artigo 3º, VII na Lei 10.839/96, por meio de seu 
artigo 8º, disciplinando que os recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional 
de Segurança Pública, nos termos do inciso I do art. 7º da Lei Federal nº 13.756, de 12 
de dezembro de 2018, também integrarão os recursos financeiros do Fundo Estadual 
de Segurança Pública (FESP), nestes termos:

“Art. 8º No art. 3º da Lei nº 10.839, de 24 de julho de 1996, fica incluído o inciso VII 
no “caput”, alterada a redação do § 1º e incluído o § 4º, conforme segue: 

“Art. 3º in albis

VII - os recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Segurança Públi-
ca, nos termos do inciso I do art. 7º da Lei Federal nº 13.756, de 12 de dezembro de 
2018. § 1º Os recursos financeiros do Fundo serão depositados em órgão integrante 
do sistema financeiro do Estado, em conta denominada “Fundo Estadual de Segu-
rança Pública”, ou em outra instituição financeira a critério da entidade ou órgão 
repassador do recurso conforme estabelecido em convênio próprio ou instrumento 
congênere, quando se tratar de repasses de outros entes da federação.”

No âmbito nacional, há de se mencionar, ainda, que o Decreto 10.323, de 17 de 
abril de 2020, alterou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para incluir o Fundo Nacional 
de Segurança Pública entre as despesas que não serão objeto de limitação de empenho, 
ou seja, que não sofrerão contingenciamento na execução orçamentária deste ano. In 
verbis:

“Ao incluir o Fundo Nacional de Segurança Pública, o texto faz referência à Medida 
Cautelar do Supremo Tribunal Federal, de 27 de dezembro de 2019, que determinou 
que a União transfira imediatamente aos Fundos Estaduais e ao Fundo Distrital dos 
Estados 50% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, do montante 
proveniente das receitas decorrentes da exploração de loterias, e se abstenha de con-
tingenciar novos recursos do fundo.” (CORREIO BRAZILIENSE, 2020)

O referido dispositivo normativo, inclusive, conforme redação do artigo 2º, do 
Decreto 13.323/2020, faz alusão expressa à Medida Cautelar proferida pelo Supremo 
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Tribunal Federal no âmbito da Ação Cível Originária nº 3.329-Distrito Federal, a qual 
determinou judicialmente para que a União se abstenha de contingenciar novos recur-
sos do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Há de se mencionar que, recentemente, sobreveio a publicação do Decreto nº. 
10.379 de 28 de Maio de 2020, que criou a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança 
Pública (SEGEN), a qual contempla as seguintes atribuições:

“Art. 28-A. À Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública compete:

I - coordenar as atividades relacionadas à gestão dos recursos de segurança pública;

II - promover e fomentar a modernização e o reaparelhamento dos órgãos de segu-
rança pública;

III - promover a valorização, o ensino e a capacitação dos profissionais de segurança 
pública; e

IV - representar o Ministério no Comitê Gestor do Fundo Nacional de Segurança 
Pública." (NR)

"Art. 28-B. À Diretoria de Gestão compete:

I - gerir os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e outros relativos à 
segurança pública;

II - executar os processos de licitação e contratação de bens e serviços relativos à 
segurança pública;

III - gerir as transferências obrigatórias e voluntárias e os instrumentos congêneres 
oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública e outros recursos relativos à se-
gurança pública;

IV - fornecer suporte administrativo ao Conselho Gestor do Fundo Nacional de Se-
gurança Pública;

V - efetuar o planejamento e a gestão orçamentária e financeira dos recursos da se-
gurança pública, em articulação com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a 
Secretaria de Operações Integradas;

VI - realizar a gestão do efetivo, observadas as competências da Força Nacional de 
Segurança Pública;

VII - coordenar as ações de planejamento e execução logística das atividades de se-
gurança pública relacionadas com os processos de aquisição, o recebimento e a dis-
tribuição de bens e serviços, a gestão do patrimônio, os contratos e os convênios, o 
transporte e as obrigações associadas, em articulação com a Secretaria Nacional de 
Segurança Púbica e com a Secretaria de Operações Integradas; e

VIII - avaliar a execução orçamentária e financeira do Fundo Nacional de Seguran-
ça Pública e recomendar os procedimentos necessários à correção de imperfeições." 
(NR)

"Art. 28-C. À Diretoria de Ensino e Pesquisa compete:

(...);”

Como pode ser observado, com a criação da Secretaria de Gestão e Ensino em 
Segurança Pública (SEGEN), a gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública ficou 
sob sua responsabilidade, e não mais à Secretaria Nacional de Segurança Pública (SE-
NASP).
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Desse modo, observa-se que os recursos oriundos do Fundo Nacional de Segu-
rança Pública também têm sido uma importante fonte de recursos para a área de se-
gurança pública, em face de buscar fortalecer o aporte dessa verba em ações voltadas 
à aludida área. 

7.1.6.2 PROGRAMA DE INCENTIVO AO APARELHAMENTO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 
PISEG/RS

A realização de ações sociais de empresas voltadas para a comunidade é um 
tema que ganha cada vez mais destaque no cenário mundial. O conceito de responsa-
bilidade social advém justamente desta participação do setor empresarial em projetos 
direcionados aos cidadãos. Segundo Mello e Mello (2018, p. 84):

“Uma empresa socialmente responsável também é aquela que cumpre suas obriga-
ções para com o governo e que atua como agente de desenvolvimento sustentável, 
de fomento da cidadania e promotora da qualidade de vida e do desenvolvimento 
individual e coletivo das diversas comunidades, com as quais manterá vínculos, e 
com a sociedade como um todo.”

A adoção das ações de responsabilidade social pode acarretar uma série de van-
tagens às organizações, em especial as deduções de imposto que algumas empresas 
podem fazer jus quando realizam atividades de ordem social. Assim, conforme legis-
lações específicas, as empresas podem deduzir os investimentos em educação, cultura, 
esporte, ações para o combate à fome e segurança alimentar e segurança pública.

Em verdade, trata-se de incentivos fiscais que possibilitam uma melhor aplicação 
e distribuição dos recursos públicos, com vistas a atrair o setor privado para atuação 
em parceria nas atividades prioritárias do Estado. Doutrinariamente, interessante refe-
rir a diferenciação conceitual entre incentivo, incentivo fiscal, benefício fiscal e isenção, 
pois são institutos que não se confundem, conforme lecionam Martins et al (2007, p. 
271):

“Incentivo é o meio pelo qual o Estado busca concretizar as finalidades da ordem 
econômica, dispostas no art. 170 da CF, sempre em prol do bem comum median-
te a vinculação do administrado a deveres e obrigações legalmente estabelecidas; 
incentivo fiscal é espécie do gênero “incentivo”, o qual alcança as obrigações tri-
butárias, ao alterar ou mutilar a regra-matriz de incidência, acarretando redução 
da prestação tributária, visando ao fomento geral, regional ou setorial, em busca 
do bem comum; benefício fiscal é a vantagem atribuída a certos contribuintes, sem 
vinculação a obrigações contraprestacionais; e, por fim, isenção é o meio pelo qual 
o Estado exonera o contribuinte, total ou parcialmente, de determinada obrigação 
tributária, atacando a regra-matriz do tributo, sem todavia, circulá-lo diretamente a 
certa contrapartida” (Grifado).

Desta feita, pelos incentivos fiscais o Estado abdica parte de sua receita para po-
tencializar investimentos em setores afetos ao desenvolvimento social. 
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No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, de igual forma, há uma série de 
incentivos fiscais, sendo o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul – PISEG/RS, criado pela  Lei Complementar 
n.º 15.224/18, uma alternativa para possibilitar investimentos na área de segurança 
pública, que tem por principal função a concessão de crédito fiscal presumido de Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS correspondente aos valores 
destinados pelos contribuintes gaúchos, objetivando a atração de investimentos das 
empresas privadas para a área da segurança pública.

De acordo com o Convênio ICMS 52/19, do Conselho Nacional de Política Fa-
zendária (CONFAZ), a apropriação do incentivo fiscal fica limitada, em cada período 
de apuração, na forma prevista pela legislação estadual, a até 5% (cinco por cento) do 
saldo devedor de ICMS (art. 3º, §1º, da Lei Complementar n.º 15.224/18). Esse per-
centual poderá ser cumulado com qualquer benefício fiscal (art. 3º, §2º, I, da Lei Com-
plementar n.º 15.224/18), v.g., financiamento de projetos esportivos junto ao Fundo 
PRÓ-ESPORTE/RS. 

Ainda, aliada a outros requisitos adiante elencados, buscando ressaltar o caráter 
de responsabilidade social da empresa, a compensação fica condicionada ao depósito 
adicional de 10% (dez por cento) do valor que será compensado ao Fundo Comunitá-
rio PRÓ-SEGURANÇA, destinado exclusivamente ao fomento das ações de prevenção 
a violência e a criminalidade (art. 3º, §2º, II, da Lei Complementar n.º 15.224/18; art. 5º, 
VII, da Lei 15.104/18 e art. 14, §3º, do Decreto n.º 54.361/18). 

O valor mensal da compensação a ser adjudicada será apurada pelo saldo de-
vedor do ICMS da empresa, constante da GIA (Guia de Informação e Apuração do 
ICMS) correspondente a cada período de apuração. Lembrando, a GIA é uma declara-
ção eletrônica na qual o contribuinte de ICMS informa mensalmente a movimentação 
da empresa e o imposto a ser recolhido. Em regra, o prazo para entrega da GIA ocorre 
no dia 15 de cada mês em relação aos fatos geradores do mês anterior.

O investidor, nos termos do art. 3º, incisos I e II, da LC n.º 15.224/18 e arts. 14, 
incisos I e II, e 16 do Decreto n.º 54.361/18, poderá compensar o ICMS por meio de 
aporte em duas modalidades: a. em projetos, bens ou valores, vinculados ao PISEG; b. 
em valores não atrelados ao PISEG, junto ao Fundo Comunitário PRÓ-SEGURANÇA 
e utilizado à conveniência do interesse da segurança pública. 

Em breve simulação, a Empresa “X” possui um faturamento mensal de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), devendo recolher deste montante a importância de 
18% a título de ICMS; logo terá um saldo devedor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil 
reais). Sobre o esse valor, a Empresa “X” poderá apropriar-se de R$ 9.000,00 (nove mil 
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reais), ou seja, 5%, para destinar mensalmente aos projetos do PISEG/RS, por exem-
plo, no aporte de valores para adquirir viaturas policiais da região de atuação da Em-
presa “X”. O benefício fiscal, no caso simulado, ficará perfectibilizado com o repasse 
de 10% do valor apropriado, no caso, R$ 900,00 (novecentos reais) em conta específi-
ca do Fundo Comunitário PRÓ-SEGURANÇA, os quais terão destinação diversa dos 
Projetos PISEG, pois o citado Fundo volta-se exclusivamente ao fomento de ações de 
prevenção.  Uma vez atingido o valor da viatura, a Instituição contemplada realizará a 
respectiva aquisição e entrega para a região indicada pela Empresa “X”.  

Vale destacar, para gozar do incentivo fiscal a empresa contribuinte precisa aten-
der aos seguintes requisitos:

 a. inscrição na categoria geral de contribuinte do ICMS/RS; 

b. possuir saldo devedor de ICMS/RS; 

c. cumprir as condições previstas no Regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS), aprovado pelo Decreto 
Estadual n.º 37.699/97;

d. não ter aderido ao Simples Nacional, conforme art. 24 da Lei Complementar 
n.º 123/06;

e. manter em seu estabelecimento os documentos  comprobatórios do incentivo 
pelo prazo decadenal (art. 14, § 1º, II, do Decreto n.º 54.361/18); 

f. em caso de doação de bens, o mesmo não poderá ter sido adquirido com isen-
ção de ICMS, constante da Lei Estadual n.º 15.103/18 (art. 25 o Decreto n.º 54.361/18). 
Seguindo, nos termos do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual n.º 15.224/18, 
in verbis:

“§ 1 º - Fica vedada a utilização do incentivo para atender a financiamento de proje-
tos dos quais sejam beneficiados economicamente, de forma direta, a própria empre-
sa patrocinadora, suas coligadas, controladas, sócios ou titulares.

§ 2 º - Não são dedutíveis os valores destinados a patrocínio ou doação em favor de 
projetos que beneficiem pessoa física ou jurídica vinculada ao doador ou patrocina-
dor.”

Uma vez observadas às exigências legais, será expedida a Carta de Habilitação 
pela Secretaria da Segurança Pública (art. 14, § 1º, I, do Decreto n.º 54.361/18), espé-
cie de validação da compensação realizada, permitindo a adjudicação do respectivo 
crédito. Em outras palavras, a Carta de Habilitação formaliza a existência de crédito 
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presumido do contribuinte. Frise-se, o valor constante na Carta de Habilitação não 
englobará a importância depositada junto ao Fundo Comunitário PRÓ-SEGURANÇA. 

Cabe ainda a Secretaria da Segurança Pública observar o limite anual estabeleci-
do pelo art. 8º da Lei Complementar Estadual n.º 15.224/18, fixado anualmente pelo 
Governador do Estado (art. 15, §§ 2º e 3º, do Decreto n.º 54.361/18). Logo, a partir de 
2020 o montante não poderá ser superior a 0,8% da receita líquida de ICMS, sendo que 
o Decreto nº 55.007/20 fixou esse limite em R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões 
de reais). Uma vez atingido o teto fixado para o período, não poderão mais ser realiza-
das concessões de crédito fiscal presumido.

Expedida a Carta de Habilitação, será informada a Secretaria de Estado da Fa-
zenda para verificação da correta aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) do 
imposto devido para fins de compensação, desconsiderando valor excedente do per-
centual estabelecido (art. 15, § 1º, do Decreto n.º 54.361/18).

A fim de evitar utilização indevida do benefício fiscal, estão previstos no art. 7º 
da Lei Complementar Estadual n.º 15.224/18 e art. 17 do Decreto n.º 54.361/18, além 
de outras sanções cabíveis, o pagamento do imposto não recolhido e multa correspon-
dente a duas vezes o valor da vantagem auferida, caso provado dolo, fraude, simula-
ção ou má-fé.

De acordo com o estudado, uma das formas de incentivo fiscal do PISEG ocorre 
por seus respectivos projetos. Para que um projeto seja credenciado junto ao PISEG/
RS deve observar algumas questões:

7.1.6.2.1 Forma

 O art. 24 do Decreto n.º 54.361/18 estabelece a preferência pelo meio digital de 
encaminhamento dos projetos à Secretaria Executiva do Fundo Comunitário PRÓ-SE-
GURANÇA. A Instrução Normativa n.º 001/2019 da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado do Rio Grande do Sul traz em seus anexos “A” e “B” os formulários padrões 
a serem observados na confecção dos projetos. 

7.1.6.2.2 Objeto

Os projetos PISEG devem estar voltados para atendimento das necessidades 
de segurança pública e administração prisional: o art. 5º, parágrafo único, da LC n.º 
15.224/18 e o art. 18 do Decreto n.º 54.361/18 prescrevem o seguinte:

“Os Projetos do PISEG/RS poderão contemplar, dentre outros, a aquisição de bens 
e de equipamentos como veículos, armamentos, munições, capacetes, coletes balísti-
cos, rádios comunicadores, equipamentos de rastreamento, de informática, bloquea-
dores de celular, câmeras e centrais de videomonitoramento.”
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Da análise redacional, verifica-se um rol meramente exemplificativo de possibili-
dades destinadas a suprir demandas dos Órgãos. Entretanto, a luz do disposto no art. 
21 do Decreto n.º 54.361/18 a destinação prevista no projeto e para a qual o empresário 
contribuinte efetuou o investimento junto ao PISEG deverá ser fielmente observada 
pela administração, ou seja, o investimento do empresário local permanecerá na co-
munidade escolhida.

7.1.6.2.3 Proponentes

Nos termos do art. 5º da LC n.º 15.224/18 e art. 19 do Decreto n.º 54.361/18, ape-
nas poderão apresentar projetos ao Conselho Técnico: 

a. órgãos vinculados à Segurança Pública (Brigada Militar, Polícia Civil, Bombei-
ro Militar, Instituto Geral de Perícias e Administração Penitenciária Estadual (SUSE-
PE); 

b. Conselhos Comunitários Pró-Segurança Pública (CONSEPROs); 

c. Municípios e;

d. Entidades Sem Fins Lucrativos com Reconhecida Participação em Projetos 
Voltados à Segurança Pública (EPAVSEP), certificados como “Entidade de Colabora-
ção com a Segurança Pública”.

No tocante aos CONSEPROs, sua respectiva legitimidade fica condicionada à 
emissão de atestado de capacidade previamente emitido pela Federação dos Conse-
lhos Comunitários Pró-Segurança do Rio Grande do Sul – FECONSEPRO. Assim, os 
CONSEPROS serão controlados e fiscalizados, recebendo a certificação, válida por 
dois anos, como “Entidade de Colaboração com a Segurança Pública” (art. 23, §§ 1º, 2º 
e 3º, do Decreto n.º 54.361/18). Ainda, para obtenção da referida certificação os CON-
SEPROs e as EPAVSEPs deverão observar o previsto no arts. 2º, §3º, e 8º, I a V, da Lei 
Estadual n.º 15.104/18 c/c art. 23, caput, do Decreto n.º 54.361/18:

“I - constituição regular há, pelo menos, 1 (um) ano; 

II - regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da en-
tidade;

III - certidões criminais negativas do(s) representante(s) legal(is) da Entidade.

IV - vedação à participação de servidores ativos dos órgãos vinculados à Secretaria 
da Segurança Pública do Estado, ou de detentores de cargos eletivos, na gestão da 
respectiva pessoa jurídica;

V - realização de eleições para a presidência e para o corpo diretivo a cada 2 (dois)

anos;

VI - divulgação anual do relatório de suas atividades, bem como de sua prestação de

contas;
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VII - caracterização como órgão executivo composto de, pelo menos, 1 (um) diretor, 
1

(um) secretário e 1 (um) tesoureiro; e

VIII - adoção de práticas administrativas destinadas a coibir a obtenção de benefí-
cios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo 
decisório.”

Observadas as exigências supra listadas a certificação de “Entidade de Colabora-
ção com a Segurança Pública” deverá ser requerida à Secretaria da Segurança Pública, 
competindo ao Conselho Técnico emitir parecer sobre a certificação (art. 8º, parágrafo 
único, da Lei Estadual n.º 15.104/18 c/c art. 10, VII, do Decreto n.º 54.361/18).

7.1.6.2.4 Avaliação dos projetos

Consoante disposto nos arts. 8º, IV, e 20 do Decreto n.º 54.361/18 c/c a Portaria 
SSP n.º 126/19 art. 12 e ss c/c a Instrução Normativa n.º 001/2019 da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul em seu item III, c, os Projetos do 
PISEG/RS serão protocolados junto ao Secretário Executivo do Fundo Comunitário 
PRÓ-SEGURANÇA, passando por avaliação preliminar de regularidade e posterior 
deliberação do Conselho Técnico. A citada análise consiste em verificar se a especifi-
cação do bem está de acordo com as necessidades da segurança pública. A título de 
exemplo, apresentado projeto especificando aquisição de um veículo duas portas para 
atividade policial, salvo justificativa específica, o presente projeto seria reprovado de 
plano pelo Secretário Executivo, notificando o respectivo proponente para ajustes.

 Passado pelo primeiro filtro realizado pelo Secretário Executivo, caso o projeto 
seja oriundo de entidade diversa dos órgãos da segurança pública ou sistema prisio-
nal, o projeto será encaminhado à Instituição a ser beneficiada, a qual avaliará o Termo 
de Referência (elementos técnicos para avaliação do custo, assegurando a viabilidade 
técnica, a fim de caracterizar o serviço a ser contratado) dos bens e dos orçamentos, 
bem como o preço médio apresentado. Estando em acordo, caberá à Instituição apre-
sentar breve fundamentação de interesse e pertinência do projeto. Retornando o pro-
jeto ao Secretário Executivo, em não havendo apontamentos, será estabelecido o valor 
limitador do bem para fins de compensação, encaminhando o projeto para deliberação 
do Conselho Técnico. 

O Presidente do Conselho Técnico, por sua vez, designará relator, preferencial-
mente do Órgão a ser beneficiado, para elaboração de Parecer Técnico, o qual será 
apresentado na reunião subsequente para respectiva análise e votação. Ressaltando, 
nos termos do art. 20, § 6º, e 24 do Decreto n.º 54.361/18 e Instrução Normativa n.º 
001/2019 da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, item III, 
e, 2, o prazo máximo para tramitação, protocolo até designação de relator pelo Presi-
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dente do Conselho, dos projetos PISEG é de 30 (trinta) dias, ressalvada necessidade de 
diligência para instrução ou adequação.

As deliberações do Conselho Técnico serão por maioria simples de votos. Uma 
vez aprovado o projeto e homologado pelo Secretário de Estado será publicado no Diá-
rio Oficial do Estado do Rio Grande do Sul (DOE/RS) e ingressará no sistema virtual 
do PISEG, poderá, de igual forma, ser acessado pelas empresas contribuintes através 
da rede mundial de computadores pelo endereço eletrônico https://www.piseg.rs.gov.br, 
ficando, assim, disponível à  captação de recursos.

Ainda, quando se tratar de destinação de bens, o art. 20, §§ 4º e 5º, do Decreto n.º 
54.361/18 refere atribuição da empresa contribuinte certificar-se junto ao Secretário 
Executivo acerca da conformidade dos mesmos em relação ao descritivo técnico cons-
tante do Projeto. Uma vez recebido o bem objeto do Programa e efetuado o depósito 
de 10% (dez por cento) do valor do bem ao Fundo Comunitário será encaminhada a 
devida compensação.

7.1.6.2.5 Conselho Técnico

Dentre outras atribuições, forte no art. 4º da LC n.º 15.224/18; art. 2º, §2º, da Lei 
Estadual n.º 15.104/18 e arts. 10, IV, e 13 do Decreto n.º 54.361/18, compete ao Conse-
lho Técnico do Fundo Comunitário PRÓ-SEGURANÇA examinar previamente os pro-
jetos apresentados ao PISEG/RS, encaminhando para devida aprovação do Secretário 
da Segurança Pública. O referido Conselho, subordinado ao Secretário de Segurança, 
encontra previsão legal no art. 2º da Lei Estadual n.º 15.104/18 e art. 9º do Decreto n.º 
54.361/18, possuindo a seguinte composição:

1 (um) representante da Secretaria de Segurança Pública – SSP, que o presidirá;

1 (um) representante da Brigada Militar – BM;

1 (um) representante do Corpo de Bombeiros Militar – CBM;

1 (um) representante da Polícia Civil – PC;

1 (um) representante do Instituto-Geral de Perícias – IGP; 

1 (um) representante da Superintendência dos Serviços Penitenciários – SUSEPE.

2 (dois) representantes indicados pela Federação das Associações dos Municípios 
do Rio Grande do Sul – FAMURS; 
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1 (um) representante indicado pela Federação dos Conselhos Comunitários Pró-
-Segurança Pública do Estado Grande do Sul – FECONSEPRO;

3 (três) representantes de entidades sem fins lucrativos com reconhecida partici-
pação em projetos voltados à segurança pública (EPAVESP).

As indicações dos Órgãos vinculados a Segurança Pública e Sistema Prisional 
são de responsabilidade das próprias Instituições. Os titulares e respectivos suplentes 
terão mandato de um ano, sendo permitidas duas reconduções. Por sua vez, para in-
tegrarem o Conselho Técnico do PISEG, às demais entidades são exigidos os mesmos 
requisitos para legitimar-se à apresentação de projetos, fulcro no art. 2º, §3º, e 8º da Lei 
Estadual 15.104/18 c/c art. 9º, §4º do Decreto n.º 54.361/18.

A nomeação se dá por ato do Secretário de Estado da Segurança Pública e a par-
ticipação junto ao Conselho Técnico constitui serviço público relevante, desvinculada 
de qualquer remuneração, a exceção de indenizações por despesas de passagens, de 
alimentação, de hospedagem, e de outras verbas de natureza indenizatória, as quais 
ocorrerão por conta do Fundo Comunitário, nos termos do art. 25 do Decreto n.º 
54.361/18.

7.1.6.2.6 Agente interveniente

A LC n.º 15.224/18, em seu art. 4º, parágrafo único, previu a figura do chamado 
“agente interveniente”. Trata-se de proposição das empresas contribuintes ao Conse-
lho Técnico para credenciar entidades sem fins lucrativos com objetivo de representá-
-las, sem qualquer espécie de remuneração, em determinados projetos do PISEG/RS. 
Um exemplo de “agente interveniente” credenciado é o Instituto Cultural Floresta.

Para o devido credenciamento deverão ser observados os mesmos requisitos 
das entidades para integrarem o Conselho Técnico (arts. 2º, §3º, e 8º da Lei Estadual 
15.104/18 c/c arts. 9º, §4º, e 16, §2º, do Decreto n.º 54.361/18). Para a devida realização 
de projetos o “agente interveniente” deverá observar o previsto no art. 17-A do Decre-
to n.º 54.361/18, conforme segue:

“I - criar conta bancária individual para cada projeto que gerenciar; 

II - comprovar junto ao Conselho Técnico os aportes de recursos realizados por em-
presas beneficiadas pela compensação, por meio de comprovante de transação ban-
cária onde conste o CNPJ do beneficiado pela compensação; 

III - realizar conciliação físico-financeira, na prestação de contas, onde constem os 
aportes recebidos pelo CNPJ beneficiado pela compensação, bem como as notas fis-
cais correspondentes ao aporte de valores; e 

IV - fazer constar nas notas fiscais dos produtos adquiridos e entregues às institui-
ções, no campo das observações, as empresas que integralizaram recursos para a 
consecução do objeto entregue, com o respectivo CNPJ e valor destinado.”
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Por fim, o “agente interveniente” deverá realizar a devida prestação de contas, a 
fim de demonstrar transparência e comprovar as transações realizadas.

7.1.6.2.7 Projetos aprovados

Buscando demonstrar o potencial de contribuição do PISEG no contexto da segu-
rança pública gaúcha, vale listar um resumo dos projetos aprovados e aptos à captação 
até o primeiro semestre de 2020, a descrição completa dos mesmos encontra-se no en-
dereço eletrônico do PISEG/RS, https://www.piseg.rs.gov.br. Segue abaixo:

A.

Projeto: Força Total - Reaparelhamento das Unidades Operacionais da Brigada 
Militar em todo Estado. 

Proponente: Brigada Militar/RS

Resumo do projeto: Aparelhar todas as unidades operacionais da Brigada Mili-
tar, buscando a eficiência da prestação do serviço de policiamento ostensivo através do 
processo motorizado, bem como garantindo maior segurança aos policiais, fornecendo 
equipamentos essenciais para o desenvolvimento da atividade de polícia ostensiva.

Exemplos de equipamentos a serem adquiridos: SUV 118 CV blindada; Pick Up 
4x4 blindada; colete; pistola 9mm; arma de condução elétrica e rádio HT.

B.

Projeto: Fortalecimento das Regiões Policiais – PC/RS - Viaturas

Proponente: Polícia Civil/RS

Resumo do projeto: A proposta visa o aparelhamento da segurança pública es-
tadual com aquisição 1270 viaturas novas discretas e ostensivas, modernizando a frota 
da polícia civil.

Exemplos de equipamentos a serem adquiridos: camionete SW, 118 CV, FLEX, 
4X2; camionete 170cv, diesel 4x4; veículo SUV discreta, 115 cv, flex.

C. 

Projeto: Aparelhamento dos Novos Batalhões de Polícia de Choque – Fuzil BM

Proponente: Brigada Militar/RS
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Resumo do projeto: Aquisição de 200 fuzis calibre 5.56, com aparelhamento do 
4º e 5º Batalhões de Choque e de 12 Pelotões de Choque a 26 PM e dois Pelotões a 
50 PM, buscando garantir maior segurança aos policiais, fornecendo equipamentos 
essenciais para o desenvolvimento da atividade de polícia ostensiva melhorando na 
eficácia e eficiência destas equipes.

Exemplos de equipamentos a serem adquiridos: Fuzil 5.56

D. 

Projeto: Fortalecimento das Regiões Policiais - PC- Fuzis

Proponente: Polícia Civil/RS

Resumo do projeto: A proposta visa o aparelhamento da segurança pública esta-
dual com aquisição de armamento contemplando às 33 Regionais de Polícia do Estado 
bem como 06 Departamentos Especializados Operacionais (DENARC, DEIC, DHPP, 
DPGV, COGEPOL E CORE). 

Exemplos de equipamentos a serem adquiridos: Fuzil 5.56

E.

Projeto: Equipamentos Para FR2

Proponente: Corpo de Bombeiros Militar – CBM/RS

Resumo do projeto: adquirir equipamentos e materiais para equipar o efetivo 
que compõe a Força de Resposta Rápida do CBMRS a fim de melhorar o atendimento e 
resposta de emergências em desastres envolvendo inundações, enchentes, vendavais, 
granizo, deslizamentos e desabamentos.

Exemplos de equipamentos a serem adquiridos: capacetes de resgate; cinto ab-
dominal de salvamento; luvas de resgate; mochila tática; viatura pick up 4x4; motor 
de popa 15 hp.

F.

Projeto: Viatura de resgate de transporte de feridos

Proponente: Corpo de Bombeiros Militar – CBM/RS

Resumo do projeto: aquisição de Viatura de resgate de transporte de feridos 
(ambulância) para equipes de resposta a emergências de suporte básico de vida do 
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CBM/RS, a fim de melhorar o atendimento e resposta de emergências médicas do 
CBM/RS com a necessidade de oferta de suporte básico de vida, ofertando uma viatu-
ra de resgate para cada batalhão de Bombeiro Militar.

Exemplos de equipamentos a serem adquiridos: viatura de resgate – ambulân-
cia.

G.

Projeto: Todos unidos por uma Guaporé mais segura

Proponente: CONSEPRO do Município de Guaporé/RS

Resumo do projeto: Fortalecer a Delegacia de Polícia de Guaporé/RS melhoran-
do às condições de enfrentamento aos criminosos à Polícia Civil, com a aquisição de 01 
(um) Fuzil Taurus T4, calibre 556.

Exemplos de equipamentos a serem adquiridos: Fuzil 5.56

H.

Projeto: Fortalecimento das Regiões Policiais – PC/RS

Proponente: Polícia Civil/RS

Resumo do projeto: Fortalecer as Regiões Policiais com 04 viaturas SUVs (sendo 
02 discretas e 02 ostensivas) e 04 fuzis, calibre 5.56 para cada uma das 33 Regionais de 
Polícia do Estado do Rio Grande do Sul.

Exemplos de equipamentos a serem adquiridos: Camioneta SUV, 170 cv, osten-
siva; e Camioneta SUV, 170CV, discreta; aquisição de FUZIL 5.56.

I.

Projeto: Viaturas e coletes balísticos para a perícia criminal

Proponente: Instituto Geral de Perícias – IGP/RS

Resumo do projeto: Fortalecer os Departamentos do IGP/RS bem como as Coor-
denadorias Regionais através da aquisição de viaturas 4x4 tipo SUV de pequeno porte, 
garantir a segurança dos servidores através da aquisição de coletes balísticos apro-
priados. Serão 12 camionetas, 4X4, Diesel; 15 camionetas, 1.8, 16V; 50 coletes balísticos 
feminino P; 100 coletes balísticos feminino M e 100 coletes balísticos feminino G.
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Exemplos de equipamentos a serem adquiridos: Camioneta SUV 4X4; coletes 
balísticos femininos.

J. 

Projeto: Aparelhamento e criação de Batalhões de Polícia de Choque

Proponente: Brigada Militar/RS

Resumo do projeto: Aparelhamento do 1º, 2º, 3º Batalhões de Choque e a criação 
do 4º e 5º Batalhões de Choque.

Exemplos de equipamentos a serem adquiridos: camioneta suv 4x4, coletes ba-
lísticos, pistolas, espingarda, fuzil, escudo balístico, escudo policarbonato.

K. 

Projeto: Aparelhamento de Pelotões de Choque

Proponente: Brigada Militar/RS

Resumo do projeto: Aparelhar 36 Pelotões de Choque a 26 PMs e 02 Pelotões a 
50 PMs, buscando eficiência dos pelotões de choque através do processo motorizado, 
bem como garantir maior segurança aos policiais, fornecendo equipamentos essenciais 
para o desenvolvimento da atividade de policiamento ostensivo.

Exemplos de equipamentos a serem adquiridos: camioneta suv 4x4, coletes ba-
lísticos, pistolas, espingarda, fuzil, escudo balístico, escudo policarbonato.

L.

Projeto: modernização da frota de veículos discretos para investigação policial - 
aquisição de viaturas discretas para compor a frota da Polícia Civil

Proponente: Polícia Civil/RS

Resumo do projeto: aquisição de viaturas discretas visando fortalecer o serviço 
de inteligência, alicerce fundamental para subsidiar o trabalho de Polícia Judiciária. 
Visa qualificar a investigação policial, com maiores índices de resolução de inquéritos 
policiais e renovar a frota de viaturas discretas da polícia civil.

Exemplos de equipamentos a serem adquiridos: Viaturas hatch discretas.

  Desta feita, verifica-se uma gama de equipamentos passíveis de destina-
ção por parte dos empresários contribuintes do PISEG/RS, capazes de atender todos 
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os municípios do Estado do Rio Grande do Sul entregando maior qualidade nos servi-
ços de segurança pública.

7.1.6.2.8 Detalhamento da compensação

A compensação ocorrerá através do Portal Eletrônico do PISEG/RS, https://www.
piseg.rs.gov.br, junto a aba no canto superior direito “ACESSAR”.

Figura 1 – Acesso ao Sistema PISEG

Fonte: PROCERGS (2019)

O acesso será realizado através do Certificado Digital da empresa contribuin-
te (e-CNPJ), vinculado ao Portal de Serviços da Receita Estadual, e-CAC (Centro de 
Atendimento Virtual ao Contribuinte). Após, selecionar a opção desejada em Com-
pensação de ICMS vinculada a projeto.

Figura 2 – Vinculação a Projeto

  

Fonte: PROCERGS (2019)
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Em caso de seleção da opção “Sim”, será apresentada a lista de projetos, para a 
respectiva escolha.

Figura 3 – Seleção do Projeto

Fonte: Portal Eletrônico do PISEG/RS

Selecionado o projeto, estarão à disposição os subprojetos, ou seja, o respectivo 
desmembramento para escolha exata por parte do empresário contribuinte, vinculan-
do a administração para posterior destinação.

Figura 4 – Seleção do Subprojeto

Fonte: Portal Eletrônico do PISEG/RS



113
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: ASPECTOS RELEVANTES NO 
ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

Uma vez selecionado o bem em específico, abrirá a tela para o preenchimento da 
MID (Manifestação de Interesse em Destinação), onde serão preenchidos os dados da 
empresa contribuinte e o valor a ser destinado. 

Figura 5 – Manifestação de Interesse em Destinação

Fonte: Portal Eletrônico do PISEG/RS 

Após salvar, abrirão cinco ações para a MID: a. “Imprimir”, onde será gerado 
o Termo de Compromisso para respectiva assinatura e anexo junto a MID; b. “Do-
cumentos”, para anexar o Termo de Compromisso assinado; c. “editar”, em caso de 
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necessidade de alteração do valor de destinação; d. “excluir”, para excluir a MID; e. 
“enviar”, para remeter a MID para análise.

Figura 6 – Manifestação de Interesse em Destinação

Fonte: PROCERGS (2019)

O sistema do PISEG possibilita o acompanhamento das destinações de recursos. 
O atalho encontra-se na guia “minhas destinações” no menu à esquerda. Uma vez 
aprovada, é gerada a habilitação para pagamento.

Figura 7 – Acompanhamento da destinação

Fonte: PROCERGS (2019)

As duas guias de pagamento, uma, referente ao valor destinado pela empresa 
e outra, correspondente aos 10% (dez por cento) desta soma ao Fundo Comunitário 
PRÓ-SEGURANÇA - Fomento às Ações de Prevenção (FAP), deverão ser anexadas, 
identificando a respectiva habilitação.
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Figura 8 – Guias de pagamento

Fonte: PROCERGS (2019)

Por fim, o último ato refere-se ao envio da Habilitação para análise.

Figura 9 – Envio da Habilitação para análise

Fonte: PROCERGS (2019)
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Uma vez enviada a habilitação, a administração, caso atendidos os requisitos já 
estudados, expedirá a Carta de Habilitação no Portal PISEG, recebendo, a empresa 
contribuinte, crédito fiscal presumido de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços ICMS correspondente aos valores destinados na respectiva Carta de Habili-
tação.

Assim, o empresário, ao fazer uso do incentivo/dedução fiscal acaba por aproxi-
mar-se da segurança pública, um dos fenômenos mais complexos e de maior impacto 
social da atualidade. Essa ação acarretará um novo olhar, uma compreensão alargada 
dos desafios impostos à administração pública e à vida comunitária.

A responsabilidade social das empresas reside na respectiva participação das ini-
ciativas diretamente relacionadas à comunidade, tendo o PISEG como um importante 
aliado na consolidação e disseminação deste desiderato das organizações.

Com tranquilidade, haverá um engajamento entre as partes, instituição pública 
e investidor, em questões voltadas ao desenvolvimento das localidades que, por via 
de consequência, qualificarão o ambiente de negócios. Ainda, formar-se-á um capital 
social sólido, oriundo da confiança, transcendendo o próprio ato de doação, uma vez 
que o empresário passará a ser um agente de transformação real alinhado com as po-
líticas públicas de segurança. As ações gerarão mudanças significativas no campo so-
cial, ocasionando uma onda positiva e atrairão novos investidores, bem como tornarão 
o gestor público responsável pela devida aplicação dos recursos.

Concluindo, é possível afirmar que o PISEG/RS é um convite a uma jornada 
rumo à participação social na transformação das comunidades, possibilitando o envol-
vimento na construção de uma sociedade mais segura, projetando um futuro em prol 
do bem comum.

7.2 EMPENHO DA DESPESA

Empenho, conforme o artigo 58 da Lei n.º 4.320/64, é “o ato emanado de auto-
ridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não 
de implemento de condição.” É vedada a realização de despesas sem prévio empenho 
(artigo 60), pois este corresponde a uma garantia de que há créditos para a satisfação 
da obrigação (pagamento) junto ao fornecedor ou prestador de serviço.

Com o empenhamento da despesa, o saldo de dotação é deduzido da dotação 
orçamentária total relativa à classificação orçamentária em que ocorre, até o limite dis-
ponibilizado na programação. Do empenho extrai-se a nota de empenho.

Há três espécies de empenho:
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a. Empenho ordinário – valor determinado, para pagamento em uma parcela. 
Ex.: compra de material de expediente.

b. Empenho global – valor determinado, para pagamento parcelado. Ex.: obra 
cujo pagamento deve ser feito em mais de uma parcela.

c. Empenho por estimativa – valor inexato, para pagamento parcelado, em con-
tratos de execução sucessiva. Ex.: água e esgoto, energia elétrica, processamento de 
dados e telefonia. Como o ordenador de despesas deve empenhar previamente à exe-
cução da despesa (consumo da água ou de energia por exemplo), o faz com base em 
uma projeção. Se faltarem recursos, empenha só o saldo restante; se sobrarem, pode 
estornar o excedente e destinar a outras despesas. 

O gravame do empenho, na Administração direta do RS, é feito pela Contadoria 
e Auditoria-Geral do Estado (CAGE), mediante a análise do PROA e com base na So-
licitação de Empenho que é emitida pelo ordenador de despesas no sistema FPE.48 Esse 
procedimento é a regra, porém no caso das diárias o gravame é automático, sem a 
necessidade de envio do PROA à CAGE.

7.3 LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquidação, segundo o artigo 63 da Lei nº 4.320/64, é o ato pelo qual se verifica o 
direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios 
do respectivo crédito, momento em que se apuram a origem e o objeto que se deve 
pagar, a importância exata a ser paga e a quem se deve pagar. Somente depois da li-
quidação o credor estará apto a receber a quantia a que faz jus.

É possível que a liquidação ocorra concomitantemente ao empenho, como é o 
caso das diárias e dos adiantamentos de numerário, ou mesmo dos reempenhos ocor-
ridos no exercício financeiro seguinte ao da despesa originária, nos casos de não ins-
crição de restos a pagar não processados por insuficiência de caixa. Nos dois primeiros 
casos, posterga-se a verificação do direito adquirido para a prestação de contas do 
servidor (no caso das diárias) ou do gestor dos recursos (no caso de adiantamento de 
numerário). No último caso, trata-se de novo empenho de despesa regular e tempesti-
vamente empenhada, porém cancelada por força da legislação.

Também a liquidação da despesa

48 Exceção importante diz respeito às diárias de viagem.

Capítulo 7
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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7.4 PAGAMENTO

Por último, tem-se o pagamento, que consiste na extinção da obrigação contraída 
pela Administração, mediante a transferência de quantia em dinheiro a quem de direi-
to. Os pagamentos, no RS, são feitos mediante transferência bancária.

Quando a liquidação se dá com recursos do FESP ou do Fundo Comunitário 
PRÓ-SEGURANÇA, a tesouraria competente é a do respectivo fundo. Nesses casos, o 
expediente administrativo é remetido à tesouraria, que programa o pagamento para a 
data de vencimento.

Já no caso de liquidações com recursos do Tesouro-livres ou Tesouro-vinculados 
pela Constituição, a tesouraria localiza-se no Tesouro do Estado, e o pagamento é feito 
mediante programação direta no sistema FPE, em ordem cronológica à data de venci-
mento da liquidação.49

49 Essa regra comporta exceções, devidamente normatizadas, mas como o foco deste trabalho não é esta etapa da despesa pública, 
não aprofundaremos o assunto, bastando para contextualização a regra geral aqui exposta.



CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No contexto da gestão orçamentária, a presente análise, sem pretensão de 
esgotar o tema, buscou demonstrar  que a visão republicana constante do 

texto constitucional traça um panorama que o gestor público vincula-se aos princípios 
basilares da administração, principalmente, na legalidade, para promover um plane-
jamento orçamentário objetivo, realista e direcionado a implementação de políticas 
públicas, consolidado pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
pela Lei Orçamentária Anual.

Para tanto, demonstrou-se que o orçamento público prima pelo atendimento às 
necessidades e interesses da sociedade como pressuposto de um Estado Democrático 
de Direito que objetiva a implementação dos direitos fundamentais insculpidos na 
Carta Magna, devendo o gestor, diante de seu caráter impositivo, executar as progra-
mações orçamentárias, salvo impedimentos de ordem técnica.

Nesse diapasão da observância legal, demonstrou-se como se elaboram as peças 
orçamentárias e como se estabelecem as despesas e os códigos respectivos para o seu 
implemento e execução.

Direcionado à área de segurança pública, diante das dificuldades financeiras do 
Estado do Rio Grande do Sul, buscou-se trazer algumas das alternativas que visam 
auxiliar os órgãos de segurança pública com investimentos para implementação de 
melhorias na prestação do serviço, explicitando, entre elas, principalmente, o PISEG, 
instrumento que, por meio de incentivos fiscais, garante  participação social na busca 
de um serviço público que responda efetivamente aos anseios da sociedade.
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“A implementação de políticas de segurança pública se manifesta 
como um grande desafio, que cobra do gestor a tomada de decisões 
tempestivas, a partir de conhecimentos qualificados, que o permitam 
atuar na programação, alocação e execução do orçamento de forma efi-
ciente e diligente, onde a presente obra possui os artefatos necessários 
para contribuir nesse processo a partir da disseminação de conheci-
mentos específicos sobre o tema.”  

(Trecho extraído do prefácio)

Dr. David de Lima Freitas,
Subsecretário de Planejamento e Orçamento do

Ministério da Justiça e Segurança Pública

“A obra parte dos fundamentos da Moderna Economia – o que 
lhe dá densidade acadêmica e contextualização com o problema que 
permeia o tema – para avançar sobre seu objeto bem delimitado: a ges-
tão qualificada do orçamento público a partir dos princípios e normas 
jurídicas que norteiam o sistema estatal de Direito Financeiro e Orça-
mentário; mas os autores não se limitaram ao conforto, tão frequente-
mente observado na doutrina, dessa área muitas vezes tida por estéril; 
eles avançaram pedagógica e cirurgicamente na práxis daqueles que 
administram receitas e despesas públicas, para lecionar tanto no plano 
da gestão superior – as Secretarias Estaduais e os Ministérios Federais 
– quanto na operacionalização dos sistemas daquelas unidades orça-
mentárias dos variados órgãos dependentes da Administração Pública 
e suas respectivas unidades gestoras executoras.”

(Trecho extraído da apresentação da obra)

Prof. Dr. Azor Lopes da Silva Júnior, 
Presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública (IBSP).


