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 A Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - 
LRF) com objetivo de buscar o compromisso com a implantação de um 
orçamento equilibrado, estabeleceu que a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
contém as metas fiscais, a previsão de gastos compatíveis com as receitas 
esperadas e avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de 
afetar as contas públicas no momento da elaboração do orçamento. 
 

Os riscos fiscais são classificados em dois grupos: riscos orçamentários 
e riscos decorrentes da gestão da dívida. 
 

Os riscos fiscais orçamentários são aqueles que dizem respeito à 
possibilidade das receitas e despesas previstas não se confirmarem, isto é, que 
durante a execução orçamentária ocorram desvios entre receitas e despesas 
orçadas.  
 

No caso da receita, pode-se mencionar, como exemplo, a frustração na 
arrecadação de determinado imposto, em decorrência de fatos novos e 
imprevisíveis à época da programação orçamentária, principalmente em função 
de desvios entre os parâmetros estimados e efetivados. Cabe ressaltar que tais 
parâmetros como à aceleração ou desaceleração da economia e a flutuação 
cambial, sofrem influências de variáveis fora da governabilidade da esfera 
municipal. 
 

A consideração de riscos fiscais para o Município de Belém, 
circunscreve-se em um modelo de gestão que nas últimas décadas assentou-
se na fragilização dos Estados e Municípios. As receitas federais foram 
incrementadas com a ampliação de alíquotas e com a criação de novas 
receitas como por exemplo CPMF e COFINS, porém são receitas que não são 
compartilháveis sob mandamento constitucional, ao mesmo tempo que 
determinadas atividades econômicas que geravam tributos para os Estados e 
Municípios foram desoneradas. 

 
Assim um dos riscos identificados diz respeito a não efetivação do 

repasse de transferência da União a título de auxílio financeiro às exportações, 
no montante de R$4.300.000,00.  

 
Por sua vez, as despesas realizadas pelo Governo podem apresentar 

desvios em relação às projeções utilizadas para elaboração do orçamento, que 
podem variar tanto em função do nível da atividade econômica quanto a fatores 
ligados a novas obrigações constitucionais e legais, por exemplo. 

 
Como uma grande parte das despesas do Município decorre das 

obrigações constitucionais e legais e estas estão sujeitas a mudanças devido a 
alteração na legislação,  o Município fica exposto a riscos orçamentários que se 
encontram fora de sua governabilidade. 
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Os reajustes concedidos ao salário mínimo também têm impacto 

considerável, pois o mesmo afeta as despesas com pessoal e encargos que 
representam uma parte significativa da despesa total. Desta forma a concessão 
de aumento do salário mínimo acima da projeção orçamentária poderá gerar 
um risco de R$1.892.880,00. 

 
Outro risco visível decorre do fato de os Municípios virem assumindo 

crescentemente maiores responsabilidades, sob mandamento constitucional, 
como por exemplo municipalização das políticas de saúde, educação e 
assistência social 

 
Os riscos fiscais da gestão da dívida são oriundos de dois tipos 

diferentes de eventos. O primeiro, diz respeito à administração da dívida, ou 
seja, riscos decorrentes da variação das taxas de juros vincendos e de câmbio. 
Já o segundo tipo se refere aos passivos contingentes, isto é, dívidas cuja 
existência depende de fatores imprevisíveis, tais como os resultados de 
julgamento de processos judiciais que envolvam o Município. 
 

Nesse sentido, os riscos de dívida são especialmente relevantes, pois 
restringem a capacidade de realização de investimentos do Município e, 
conseqüentemente, a expansão e aperfeiçoamento da ação governamental, 
sendo projetado um risco de R$4.294.237,00, caso a variação das taxas de 
correção seja acima da projetada para a Dívida Fundada. 
 

Quanto a possíveis passivos contingentes oriundos dos resultados de 
julgamentos de processo judiciais é de salientar que as regras para os tais 
pagamentos estão sujeitas ao regime de precatórios, nos termos da 
Constituição Federal. 
 

Entretanto, efetivamente ocorrem situações de riscos para o Erário que 
afetam as contas públicas, especialmente as resultantes de ordens judiciais de 
bloqueio ou de seqüestro de valores da conta única do Município para 
satisfazer determinados créditos judiciais que fogem à regra do precatório, ou 
até mesmo determinações de majoração de vencimentos ou incorporações de 
vantagens, resultantes de mandados de segurança transitados em julgado, e, 
ainda, solvência de obrigações definidas na Constituição Federal como de 
pequeno valor (até 30 salários mínimos), nos termos da Emenda Constitucional 
n° 37. 

Considerados os fatos acima, a Secretaria Municipal de Assuntos 
Jurídicos identificou processos judiciais que podem afetar as contas públicas 
no valor de R$17.837.140,44, decorrentes de demanda cível. Cabe ressaltar 
ainda que processos de pequeno valor (até 30 salários mínimos), poderão a vir 
ocorrer no decorrer do exercício fiscal. 
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Em síntese, os riscos decorrentes dos passivos contingentes têm a 

característica de imprevisibilidade quanto à sua concretização, por haver 
sempre a possibilidade de o Município recorrer a todas as instâncias judiciais 
para defender e comprovar a legalidade da ação pública, o que pode resultar 
na não-ocorrência do impacto fiscal. E, mesmo na ocorrência de decisão 
desfavorável ao Município, o impacto fiscal dependerá da forma de pagamento 
a ser efetuada, podendo conforme o caso o precatório ser liquidado em dez 
anos com prestações anuais, iguais e sucessivas, conforme o artigo 78, 
acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), por 
meio da Emenda Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000. 
 

Para permitir o gerenciamento dos resultados do comportamento dessas 
variáveis sobre as projeções orçamentárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
no artigo 9º, estabeleceu a avaliação bimestral das receitas, de forma a 
compatibilizar a execução orçamentária e financeira com vistas a minorar o 
impacto restritivo ao cumprimento das metas fiscais fixadas na LDO, 
assegurando a tendência prevista e potencializando os efeitos positivos. A 
avaliação bimestral, justamente com a avaliação do cumprimento das metas 
fiscais, efetuadas a cada quadrimestre, permite que eventuais desvios, tanto da 
receita, quanto da despesa, sejam administrados ao longo do ano, de forma 
que os riscos que se materializam sejam compensados com a realocação ou 
redução de despesas. 


