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COMPETÊNCIAS LEGAIS  
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

 
 
I) LEIS  COMPLEMENTARES 

 

1) Lei Complementar n.º 61, de 26 de dezembro de 1989 

Estabelece normas para a participação dos 
Estados e do Distrito Federal no produto da 
arrecadação do Imposto sobre Produtos 
Industrializados IPI, relativamente às exportações. 

Art. 2° Os coeficientes individuais de participação, calculados na forma do artigo anterior, deverão ser apurados e 
publicados no Diário Oficial da União pelo Tribunal de Contas da União até o último dia útil do mês de julho de cada 
ano.  

§ 1° As unidades federadas disporão de 30 (trinta) dias, a partir da publicação referida no caput deste artigo, para 
apresentar contestação, juntando desde logo as provas em que se fundamentar. 

§ 2° O Tribunal de Contas da União, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da contestação 
mencionada no parágrafo anterior, deverá manifestar-se sobre a mesma. 

2) Lei Complementar n.º 62, de 28 dezembro de 1989 
Estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o 

controle das liberações dos recursos dos Fundos de 
Participação e dá outras providências. 

Art. 5° O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos Fundos de Participação e 
acompanhará, junto aos órgãos competentes da União, a classificação das receitas que lhes dão origem. 

Parágrafo único. No caso de criação e instalação de Município, o Tribunal de Contas da União fará revisão dos 
coeficientes individuais de participação dos demais Municípios do Estado a que pertence, reduzindo 
proporcionalmente as parcelas que a estes couberem, de modo a lhe assegurar recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM. 

Art. 7° A União, através do Ministério da Fazenda, e o Tribunal de Contas da União baixarão, nas suas respectivas 
áreas de competência, as normas e instrução complementares necessárias ao pleno cumprimento do disposto nesta Lei 
Complementar. 

3) Lei Complementar n.º 65, de 15 de abril de 1991 

Define, na forma da alínea a do inciso X do art. 
155 da Constituição, os produtos semi-elaborados que 
podem ser tributados pelos Estados e Distrito Federal, 
quando de sua exportação para o exterior. 

Art. 4° Para cálculo da participação de cada Estado ou do Distrito Federal na repartição da receita tributária de 
que trata o inciso II do art. 159 da Constituição, somente será considerado o valor dos produtos industrializados 
exportados para o exterior na proporção do ICMS que deixou de ser exigido em razão da não-incidência prevista no 
item “a” do inciso X e da desoneração prevista no item “f” do inciso XII, ambos do § 2° do art. 155 da Constituição.  

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União somente aplicará o disposto neste artigo a partir do segundo 
cálculo da correspondente participação a ser realizado depois da vigência desta lei. 

4) Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. 

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.  

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas 
com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.  

§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  
§ 3º Nas referências:  
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos:  
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a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o 
Ministério Público;  

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;  
II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;  
III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando 

houver, tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município.  
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguinte percentuais:  
I - na esfera federal:  
a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União;  
Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo, incluirão além das suas próprias, as dos Presidentes 

dos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referidos no art. 20, as quais 
receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas.  

( ... )  
§ 2º O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no prazo previsto no art. 57 pela comissão 

mista permanente referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente das Casas Legislativas estaduais e 
municipais.  

( ... ) 
Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta dias do 

recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.  
( ... ) 
§ 2º Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder, ou órgão referido no art. 

20, pendentes de parecer prévio.  
Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as 

providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de 
créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias 
e de contribuições.  

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle 
interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com 
ênfase no que se refere a:  

I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;  
II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;  
III - medidas adotadas para retorno da despesa total com o pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 

23;  
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes da dívidas 

consolidadas e mobiliária aos respectivos limites;  
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as 

desta Lei Complementar;  
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.  
§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constarem:  
I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4º e no art. 9º;  
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;  
III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e de concessão de garantia 

encontram-se acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites;  
IV - que os gastos com inativos e pensionistas encontram-se acima do limite definido em lei;  
V - fatos que comprometem os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão 

orçamentária.  
§ 2º Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com o pessoal de 

cada Poder e órgão referido no art. 20.  
§ 3º O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 39.  
Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá exceder, em 

percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar, até o 
término do terceiro exercício seguinte.  

5) Lei Complementar n.º 102, de 11 de julho de 2000 Altera dispositivos da Lei Complementar n° 87 
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de 13 de setembro de 1996, que "dispõe sobre o 
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá 
outras providências". 

ANEXO DA LEI 
4.1. o Ministério da Fazenda publicará no Diário Oficial da União, até cinco dias úteis antes da data prevista para 

a efetiva entrega dos recursos, o resultado do cálculo do montante a ser entregue aos Estados e aos seus Municípios, o 
qual, juntamente com o detalhamento da memória de cálculo, será remetido, no mesmo prazo, ao Tribunal de Contas 
da União; 
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II) LEIS  ORDINÁRIAS 
 

1) Lei n.º 8.016, de 8 de abril de 1990 

Dispõe sobre a entrega das quotas de participação dos 
Estados e do Distrito Federal na arrecadação do Imposto sobre 
Produtos Industrializados de que trata o inciso II do art. 159 da 
Constituição Federal 

Art. 3° O Tribunal de Contas da União determinará os ajustes a serem procedidos em razão de diferenças que 
venham a ocorrer entre as quotas de participação calculadas com base nos critérios estabelecidos no art. 2° desta lei e 
aquelas definidas em conformidade com a Lei Complementar n° 61, de 26 de dezembro de 1989. 

2) Lei n.º 8.059, de 4 de julho de 1990 
Dispõe sobre a pensão especial devida aos ex-combatentes 

da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes. 

Art. 13. Estando o processo devidamente instruído, a autoridade designada pelo Ministro competente autorizará o 
pagamento da pensão especial, em caráter temporário, até a apreciação da legalidade da concessão e registro pelo  
Tribunal de Contas da União. 

§ 1º O pagamento da pensão especial será efetuado em caráter definitivo, após o registro pelo Tribunal de Contas 
da União. 

3) Lei n.º 8.246, de 22 de outubro de 1991 
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço Social 

Autônomo Associação das Pioneiras Sociais e dá outras 
providências. 

Art. 3º Competirá ao Ministério da Saúde supervisionar a gestão do Serviço Autônomo Associação das Pioneiras 
Sociais, observadas as seguintes normas: (...) 

V - a execução do contrato de gestão será supervisionada pelo Ministério e fiscalizada pelo  Tribunal de Contas da 
União, que verificará, especialmente, a legalidade, legitimidade, operacionalidade e a economicidade no 
desenvolvimento das respectivas atividades e na conseqüente aplicação dos recursos repassados ao Serviço Social 
Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, que será avaliada com base nos critérios referidos no inciso III deste 
artigo;  (...) 

XII - o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais apresentará anualmente ao Ministério da 
Saúde e ao Tribunal de Contas da União, até 31 de janeiro de cada ano, relatório circunstanciado sobre a execução do 
plano no exercício findo, com a prestação de contas dos recursos públicos nele aplicados, a avaliação do andamento do 
contrato e as análises gerências cabíveis; 

XIII - no prazo de trinta dias, o Ministério da Saúde apresentará parecer sobre o relatório do Serviço Social 
Autônomo Associação das Pioneiras Sociais ao Tribunal de Contas da União, que julgará a respectiva prestação de 
contas e no prazo de noventa dias, emitirá parecer sobre o cumprimento do contrato de gestão; 

XIV - o Tribunal de Contas da União fiscalizará a execução do contrato de gestão durante o seu desenvolvimento 
e determinará, a qualquer tempo, a adoção das medidas que julgar necessárias para corrigir falhas ou irregularidades 
que identificar, incluindo, se for o caso, a recomendação do afastamento de dirigente ou da rescisão, pelo Ministério da 
Saúde, do referido contrato, que somente será renovado se a avaliação final da execução do plano plurianual 
demonstrar a consecução dos objetivos preestabelecidos; ( ... ) 

4) Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991 
Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 

1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura 
(PRONAC) e dá outras providências. 

Art. 20. Os projetos aprovados na forma do artigo anterior serão, durante sua execução, acompanhados e 
avaliados pela SEC/PR ou por quem receber a delegação destas atribuições.  

§ 3º O Tribunal de Contas da União incluirá em seu parecer prévio sobre as contas do Presidente da República 
análise relativa à avaliação de que trata este artigo. 

5) Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992 

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional e dá outras providências. 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
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concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma 
desta lei. ( ... ) 

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. 

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza 
ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da 
existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. 

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar 
representante para acompanhar o procedimento administrativo. 

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 
I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público; 
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. 

6) Lei n.º 8.443, de 16 de julho de 1992  
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da 

União e dá outras providências. 

Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos da Constituição Federal 
e na forma estabelecida nesta lei:  

I - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades 
dos Poderes da União e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte dano ao erário; 

II - proceder, por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional, de suas Casas ou das respectivas 
comissões, à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades dos poderes da 
União e das entidades referidas no inciso anterior; 

III - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, nos termos do art. 36 desta lei; 
IV - acompanhar a arrecadação da receita a cargo da União e das entidades referidas no inciso I deste artigo, 

mediante inspeções e auditorias, ou por meio de demonstrativos próprios, na forma estabelecida no regimento interno; 
V - apreciar, para fins de registro, na forma estabelecida no regimento interno, a legalidade dos atos de admissão 

de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo 
poder público federal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões 
de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 
concessório; 

VI - efetuar, observada a legislação pertinente, o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação a que 
alude o parágrafo único do art. 161 da Constituição Federal, fiscalizando a entrega dos respectivos recursos; 

VII - emitir, nos termos do § 2º do art. 33 da Constituição Federal, parecer prévio sobre as contas do Governo de 
Território Federal, no prazo de sessenta dias, a contar de seu recebimento, na forma estabelecida no regimento interno; 

VIII - representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, indicando o ato inquinado e 
definindo responsabilidades, inclusive as de Ministro de Estado ou autoridade de nível hierárquico equivalente; 

IX - aplicar aos responsáveis as sanções previstas nos arts. 57 a 61 desta lei; (...) 
XVI - decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou 

sindicato, na forma prevista nos arts. 53 a 55 desta lei;  
XVII - decidir sobre consulta formulada por autoridade competente a respeito de dúvida suscitada na aplicação de 

dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, na forma estabelecida no Regimento 
Interno. 

§ 1° No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a 
legitimidade e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de 
subvenções e a renúncia de receitas. 

§ 2° A resposta à consulta a que se refere o inciso XVII deste artigo tem caráter normativo e constitui 
prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. (...) 

Art. 2° Para desempenho de sua competência o Tribunal receberá, em cada exercício, o rol de responsáveis e suas 
alterações, e outros documentos ou informações que considerar necessários, na forma estabelecida no regimento 
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interno. 
Parágrafo único. O Tribunal poderá solicitar ao Ministro de Estado supervisor da área, ou à autoridade de nível 

hierárquico equivalente outros elementos indispensáveis ao exercício de sua competência. 
Art. 3° Ao Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar, 

podendo, em conseqüência, expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a 
organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de 
responsabilidade. 

Art. 38. Compete, ainda, ao Tribunal:  
I - realizar por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, 

inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades 
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades da administração indireta, incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal;  

II - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por suas 
comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de 
inspeções e auditorias realizadas;  

III - emitir, no prazo de trinta dias contados do recebimento da solicitação, pronunciamento conclusivo sobre 
matéria que seja submetida a sua apreciação pela comissão mista permanente de Senadores e Deputados, nos termos 
dos §§ 1° e 2° do art. 72 da Constituição Federal.  

IV - auditar, por solicitação da comissão a que se refere o art. 166, § 1°, da Constituição Federal, ou comissão 
técnica de qualquer das Casas do Congresso Nacional, projetos e programas autorizados na lei orçamentária anual, 
avaliando os seus resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade.  

Art. 42. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções ou 
auditorias, sob qualquer pretexto.  

1° No caso de sonegação, o Tribunal assinará prazo para apresentação dos documentos, informações e 
esclarecimentos julgados necessários, comunicando o fato ao Ministro de Estado supervisor da área ou à autoridade de 
nível hierárquico equivalente, para as medidas cabíveis.  

2° Vencido o prazo e não cumprida a exigência, o Tribunal aplicará as sanções previstas no inciso IV do art. 68 
desta lei.  

Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério 
Público, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de 
que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, 
causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento.  

1° Estará solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo determinado pelo Tribunal, 
deixar de atender à determinação prevista no caput deste artigo.  

2° Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem prejuízo das 
medidas previstas nos arts. 60 e 61 desta lei, decretar, por prazo não superior a um ano, a indisponibilidade de bens do 
responsável, tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração.  

Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida no regimento interno, 
assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo 
indicação expressa dos dispositivos a serem observados.  

1° No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido:  
I - sustará a execução do ato impugnado;  
II - comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;  
III - aplicará ao responsável a multa prevista no inciso II do art. 58 desta lei.  
2° No caso de contrato, o Tribunal, se não atendido, comunicará o fato ao Congresso Nacional, a quem compete 

adotar o ato de sustação e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis.  
3° Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no 

parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito da sustação do contrato.  
Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante 

fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal.  
Art. 56. O Tribunal de Contas da União poderá aplicar aos administradores ou responsáveis, na forma prevista 

nesta lei e no seu regimento interno, as sanções previstas neste capítulo. 
Art. 57. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda o Tribunal aplicar-lhe multa de até cem por 

cento do valor atualizado do dano causado ao Erário. 
Art. 60. Sem prejuízo das sanções previstas na seção anterior e das penalidades administrativas, aplicáveis pelas 
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autoridades competentes, por irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas da União, sempre que este, por 
maioria absoluta de seus membros, considerar grave a infração cometida, o responsável ficará inabilitado, por um 
período que variará de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 
Administração Pública. 

Art. 61. O Tribunal poderá, por intermédio do Ministério Público, solicitar à Advocacia-Geral da União ou, 
conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhe sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos 
bens dos responsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e sua restituição. 

Art. 90. ( ... ) 
§ 1° O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.  
§ 2° No relatório anual, o Tribunal apresentará análise da evolução dos custos de controle e de sua eficiência, 

eficácia e economicidade.  
Art. 91. Para a finalidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea g e no art. 3°, ambos da Lei Complementar n° 64, de 18 

de maio de 1990, o Tribunal enviará ao Ministério Público Eleitoral, em tempo hábil, o nome dos responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à realização de cada eleição.  

Art. 101. O Tribunal de Contas da União, para o exercício de sua competência institucional, poderá requisitar aos 
órgãos e entidades federais, sem quaisquer ônus, a prestação de serviços técnicos especializados, a serem executados 
em prazo previamente estabelecido, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 58 desta lei.  

Art. 103. O Tribunal de Contas da União prestará auxílio à comissão mista do Congresso Nacional incumbida do 
exame do endividamento externo brasileiro, nos termos do art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

7) Lei n.º 8.666, 21 de junho de 1993 
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 

Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito 
pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 
Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da 
Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. 

§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos 
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto 
neste artigo. 

§ 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, 
até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já publicado, 
obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em 
função desse exame, lhes forem determinadas. (Redação dada pela Lei n.º 8.883, de 1994) 

8) Lei n.º 8.689, de 27 de julho 1993 
Dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) e dá outras 
providências. 

Art. 8º Os créditos do INAMPS junto aos agentes ou entidades integrantes do Sistema Único de Saúde, bem como 
aqueles decorrentes de transações financeiras ou comerciais, já apurados na data de publicação desta lei ou decorrentes 
da disposição contida no parágrafo anterior, serão creditados a favor do Fundo Nacional de Saúde e informados ao 
Tribunal de Contas da União, mediante relatórios mensais. 

9) Lei n.º 8.730, de 10 de novembro de 1993 

Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e 
rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá outras 
providências. 

Art. 1º É obrigatória a apresentação de declaração de bens, com indicação das fontes de renda, no momento da 
posse ou, inexistindo esta, na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, bem como no final de cada exercício 
financeiro, no término da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, por 
parte das autoridades e servidores públicos adiante indicados:  

I - Presidente da República; 
II - Vice-Presidente da República; 
III - Ministros de Estado; 
IV - membros do Congresso Nacional; 
V - membros da Magistratura Federal; 
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VI - membros do Ministério Público da União; 
VII - todos quantos exerçam cargos eletivos e cargos, empregos ou funções de confiança, na administração direta, 

indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes da União. 
§ 1º A declaração de bens e rendas será transcrita em livro próprio de cada órgão e assinada pelo declarante: 
§ 2º O declarante remeterá, incontinenti, uma cópia da declaração ao Tribunal de Contas da União, para o fim de este: 
I - manter registro próprio dos bens e rendas do patrimônio privado de autoridades públicas; 
II - exercer o controle da legalidade e legitimidade desses bens e rendas, com apoio nos sistemas de controle 

interno de cada Poder; 
III - adotar as providências inerentes às suas atribuições e, se for o caso, representar ao Poder competente sobre 

irregularidades ou abusos apurados; 
IV - publicar, periodicamente, no Diário Oficial da União, por extrato, dados e elementos constantes da 

declaração; 
V - prestar a qualquer das Câmaras do Congresso Nacional ou às respectivas Comissões, informações solicitadas 

por escrito; 
VI - fornecer certidões e informações requeridas por qualquer cidadão, para propor ação popular que vise a anular 

ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, na forma da lei.  
Art. 2º ( ... ) § 7º O Tribunal de Contas da União poderá: 
a) expedir instruções sobre formulários da declaração e prazos máximos de remessa de sua cópia; 
b) exigir, a qualquer tempo, a comprovação da legitimidade da procedência dos bens e rendas acrescidos ao 

patrimônio no período relativo à declaração. 
Art. 3º A não apresentação da declaração a que se refere o art. 1º, por ocasião da posse, implicará a não realização 

daquele ato, ou sua nulidade, se celebrado sem esse requisito essencial. 
Parágrafo único. Nas demais hipóteses, a não apresentação da declaração, a falta e atraso de remessa de sua cópia 

ao Tribunal de Contas da União ou a declaração dolosamente inexata implicarão, conforme o caso: 
a) crime de responsabilidade, para o Presidente e o Vice-Presidente da República, os Ministros de Estado e demais 

autoridades previstas em lei especial, observadas suas disposições; ou 
b) infração político-administrativa, crime funcional ou falta grave disciplinar, passível de perda do mandato, 

demissão do cargo, exoneração do emprego ou destituição da função, além da inabilitação, até cinco anos, para o 
exercício de novo mandato e de qualquer cargo, emprego ou função pública, observada a legislação específica. 

Art. 4º Os administradores ou responsáveis por bens e valores públicos da administração direta, indireta e 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, assim como toda a pessoa que por força da lei, estiver sujeita à 
prestação de contas do Tribunal de Contas da União, são obrigados a juntar, à documentação correspondente, cópia da 
declaração de rendimentos e de bens, relativa ao período-base da gestão, entregue à repartição competente, de 
conformidade com a legislação do Imposto sobre a Renda. 

§ 1º O Tribunal de Contas da União considerará como não recebida a documentação que lhe for entregue em 
desacordo com o previsto neste artigo. 

§ 2º Será lícito ao Tribunal de Contas da União utilizar as declarações de rendimentos e de bens, recebidas nos 
termos deste artigo, para proceder ao levantamento da evolução patrimonial do seu titular e ao exame de sua 
compatibilização com os recursos e as disponibilidades declarados. 

Art. 5º A Fazenda Pública Federal e o Tribunal de Contas da União poderão realizar, em relação às declarações de 
que trata esta lei, troca de dados e informações que lhes possam favorecer o desempenho das respectivas atribuições 
legais. 

Parágrafo único. O dever do sigilo sobre informações de natureza fiscal e de riqueza de terceiros, imposto aos 
funcionários da Fazenda Pública, que cheguem ao seu conhecimento em razão do ofício, estende-se aos funcionários 
do Tribunal de Contas da União que, em cumprimento das disposições desta lei, encontrem-se em idêntica situação. 

Art. 6º Os atuais ocupantes de cargos, empregos ou funções mencionados no art. 1º, e obedecido o disposto no art. 
2º, prestarão a respectiva declaração de bens e rendas, bem como remeterão cópia ao Tribunal de Contas da União, no 
prazo e condições por este fixados. 

10) Lei n.º 8.883, de 8 de junho de 1994 

Altera Dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, Institui Normas para Licitações e dá outras 
Providências 
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(Nova redação dada à Lei n.º 8.666, de 1993)  
Art. 113 O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito 

pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 
Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da 
Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. 

§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos 
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto 
neste artigo. 

§ 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, 
até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia do edital de licitação já publicado, 
obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em 
função desse exame, lhes forem determinadas. 

11) Lei n.º 9.069, de 29 de junho de 1995 

Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, 
Estabelece as Regras e Condições de Emissão do REAL e os 
Critérios para Conversão das Obrigações para o REAL, e dá 
outras Providências 

Art. 32. As ordens de alienação de ações serão expedidas mediante Portaria conjunta dos Ministros de Estado da 
Fazenda e do Planejamento e Orçamento, que deverá conter o número, espécie e classe de ações a serem alienadas. (...) 

§ 3º Os demonstrativos de prestação de contas relativas a cada alienação de ações, na forma da presente Lei, serão 
enviados pelo gestor do Fundo ao  Tribunal de Contas da União, para apreciação. 

12) Lei n.º 9.096, de 19 de setembro 1995  
Dispõe sobre Partidos Políticos, regulamenta os artigos 17 

e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal. 

Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas do partido e 
das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, 
os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas: 

Parágrafo único. Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode 
requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário. 

13) Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996  

Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na 
forma prevista no art. 60, § 7°, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e dá outras providências. 

Art. 11. Os órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino, assim como os Tribunais de Contas da União, dos Estados e 
Municípios, criarão mecanismos adequados à fiscalização do cumprimento pleno do disposto no art. 212 da Constituição 
Federal e desta Lei, sujeitando-se os Estados e o Distrito Federal à intervenção da União e os Municípios à intervenção dos 
respectivos Estados, nos termos do art. 34 inciso VII, alínea “e” e do art. 35, inciso III, da Constituição Federal 

14) Lei n.º 9.427, 26 de dezembro  de 1996  
Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, 

disciplina o regime das concessões de serviços públicos de 
energia elétrica e dá outras providências. 

Art. 7º A administração da ANEEL será objeto de contrato de gestão, negociado e celebrado entre a Diretoria e o 
Poder Executivo no prazo máximo de noventa dias após a nomeação do Diretor-Geral, devendo uma cópia do 
instrumento ser encaminhada para registro no Tribunal de Contas da União, onde servirá de peça de referência em 
auditoria operacional. 

15) Lei n.º 9.452, de  20 de março de 1997  
Determina que as Câmaras Municipais sejam 

obrigatoriamente notificadas da liberação de recursos federais 
para os respectivos Municípios e dá outras providências. 

Art. 3º As Câmaras Municipais representarão ao Tribunal de Contas da União o descumprimento do estabelecido 
nesta Lei. 

16) Lei n.º 9.491, de 09 de setembro de 1997 
Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de 

Desestatização, revoga a Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, e 
dá outras providências. 

Art. 18. Compete ao Gestor do Fundo: ( ... ) 
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VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União; 

17) Lei n.º 9.504, de 30 de setembro 1997  Estabelece normas para as eleições. 

Art. 30. Examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a Justiça Eleitoral decidirá sobre a sua regularidade. 
 ( ... ) 
§ 3º Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de 

Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, pelo tempo que for necessário. 

18) Lei n.º 9.531, de 10 de dezembro de 1997 

Cria o Fundo de Garantia para Promoção da 
Competitividade - FGPC, e dá outras providências.  

Nota: dispositivo acrescentado pela MP 1.892/1999 e convalidado 
pela Lei n.º 10.184, de 12 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre a 
concessão de financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços 
nacionais, e dá outras providências. 

Art. 2º ( ... ) § 4º Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo encaminhar os 
demonstrativos de prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal de Contas da União. 

19) Lei n.º 9.604, de 5 de fevereiro de 1998 

Dispõe sobre a prestação de contas de aplicação de 
recursos a que se refere a Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, e dá outras providências. 

Nota: a Lei n.º 8.742, de 1993 dispõe sobre a Organização da 
Assistência Social e dá outras Providências. 

Art. 1º A prestação de contas de aplicação dos recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Assistência 
Social, a que se refere a Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, será feita pelo beneficiário diretamente ao Tribunal 
de Contas do Estado ou do Distrito Federal, no caso desses entes federados, e à Câmara Municipal, auxiliadas pelos 
Tribunais de Contas dos Estados ou Tribunais de Contas dos Municípios ou Conselhos de Contas dos Municípios, 
quando o beneficiário for o Município, e também ao Tribunal de Contas da União, quando por este determinado. 

Parágrafo único. É assegurado ao Tribunal de Contas da União e ao Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo da União o acesso, a qualquer tempo, à documentação comprobatória da execução da despesa, aos registros 
dos programas e a toda documentação pertinente à assistência social custeada com recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social. 

20) Lei n.º 9.755, de 16 de dezembro de 1998 
Dispõe sobre a criação de "homepage" na "Internet", pelo 

Tribunal de Contas da União, para divulgação dos dados e 
informações que especifica, e dá outras providências. 

Art. 1° O Tribunal de Contas da União criará homepage na rede de computadores Internet, com o título "contas 
públicas", para divulgação dos seguintes dados e informações:  

I - os montantes de cada um dos tributos arrecadados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, os recursos por eles recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão 
numérica dos critérios de rateio (caput do art. 162 da Constituição Federal); 

II - os relatórios resumidos da execução orçamentária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
(§ 3° do art. 165 da Constituição Federal); 

III - o balanço consolidado das contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, suas 
autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico, baseado em dados orçamentários ( art. 
111 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964); 

IV - os orçamentos do exercício da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e os respectivos 
balanços do exercício anterior ( art. 112 da Lei n° 4.320, de 1964); 

V - os resumos dos instrumentos de contrato ou de seus aditivos e as comunicações ratificadas pela autoridade 
superior (caput do art. 26, parágrafo único do art. 61, § 3° do art. 62, arts. 116, 117, 119, 123 e 124 de Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993); 

VI - as relações mensais de todas as compras feitas pela Administração direta ou indireta (art. 16 da Lei n° 8.666, 
de 1993). 

§ 1º Os dados referidos no inciso I deverão estar disponíveis na homepage até o último dia do segundo mês 
subseqüente ao da arrecadação. 

§ 2º Os relatórios mencionados no inciso II deverão estar disponíveis na homepage até sessenta dias após o 
encerramento de cada bimestre. 

§ 3° O balanço consolidado previsto no inciso III deverá estar disponível na homepage até o último dia do terceiro 
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mês do segundo semestre do exercício imediato àquele a que se referir, e o quadro baseado nos orçamentos, até o 
último dia do primeiro mês do segundo semestre do próprio exercício. 

§ 4° Os orçamentos a que se refere o inciso IV deverão estar disponíveis na homepage até 31 de maio, e os 
balanços do exercício anterior, até 31 de julho de cada ano. 

§ 5° Os resumos de que trata o inciso V deverão estar disponíveis na homepage até o quinto dia útil do segundo 
mês seguinte ao da assinatura do contrato ou de seu aditivo, e as comunicações, até o trigésimo dia de sua ocorrência. 

§ 6° As relações citadas no inciso VI deverão estar disponíveis na homepage até o último dia do segundo mês 
seguinte àquele a que se referirem. 

Art. 2° O Tribunal de Contas da União fiscalizará o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 112 da 
Lei n.º 4.320, de 1964. 

Art. 3° Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Tribunal de Contas da União atenderá a consultas, 
coligará elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos e expedirá recomendações técnicas, quando 
solicitadas. 

Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, conferências e 
reuniões técnicas com a participação de representantes das entidades abrangidas por estas normas ou de suas 
associações. 

21) Lei n.º 10.028, de 19 de outubro de 2000 
Altera o Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940  

Código Penal, a Lei n.º 1.079, de 10 de abril de 1950, e o 
Decreto-Lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967. 

Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas:  
I - deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos 

prazos e condições estabelecidos em lei;  
II - propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as metas fiscais na forma da lei;  
III - deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições 

estabelecidos em lei;  
IV - deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para a redução do 

montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo.  
§ 1º A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que 

lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.  
§ 2º A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a 

fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida. 

22) Lei n.º 10.184, de 12 de fevereiro de 2001. 

Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado à 
exportação de bens ou serviços nacionais, e dá outras 
providências.  

Nota: altera dispositivos da Lei n.º 9.531, de 10 de dezembro de 
1997, que Cria o Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade 
- FGPC, e dá outras providências. 

Art. 4º ( ... )   (o § 4º do art. 2º da Lei n.º 9.531, de 1997, passou a ter a seguinte redação:) 
§ 4º Fica o BNDES autorizado a alienar as ações vinculadas ao FGPC, devendo encaminhar os demonstrativos de 

prestação de contas relativos a cada alienação ao Tribunal de Contas da União - TCU. 

23) Lei n.º 10.264, de 16 de julho de 2001. 
Acrescenta inciso e parágrafos ao art. 56 da Lei no 9.615, 

de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre 
desporto. 

Art. 2º O art. 56 da Lei n.º. 9.615, de 1998, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º a 5º: ( ... ) 
§ 5º Cabe ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação dos recursos repassados ao Comitê Olímpico 

Brasileiro e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro em decorrência desta Lei. 

24) Lei nº 10.668, de 14 de maio de 2003. 

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço 
Social Autônomo Agência de Promoção de Exportações 
do Brasil - Apex- Brasil, altera os arts. 8º e 11 da Lei nº 
8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. 

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a instituir o Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de 
Exportações do Brasil - Apex-Brasil, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse 
coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de promover a execução de políticas de promoção de exportações, em 
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cooperação com o Poder Público, especialmente as que favoreçam as empresas de pequeno porte e a geração de 
empregos.  

Art. 2º Compete à Apex-Brasil a promoção comercial de exportações, em conformidade com as políticas nacionais 
de desenvolvimento, particularmente as relativas às áreas industrial, comercial, de serviços e tecnológica.  

Art. 17. O Tribunal de Contas da União fiscalizará a execução do contrato de gestão e determinará, a qualquer 
tempo, a adoção das medidas que julgar necessárias para corrigir eventuais falhas ou irregularidades que identificar, 
incluindo, se for o caso, a recomendação do afastamento de dirigente ou da rescisão do contrato, ao Poder Executivo. 

Art. 18. A Apex-Brasil remeterá ao Tribunal de Contas da União, até 31 de março do ano seguinte ao término do 
exercício financeiro, as contas da gestão anual aprovadas pelo Conselho Deliberativo.  

25) Lei nº 10.866, de 4 de maio de 2004 

Acresce os arts. 1o-A e 1o-B à Lei no 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, com o objetivo de regulamentar a partilha 
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios da 
arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico incidente sobre a importação e a comercialização 
de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e 
álcool etílico combustível - Cide, e dá outras providências. 

Art. 1o A Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 1o-A e 1o-B: 

"Art. 1o-A A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, para ser aplicado, obrigatoriamente, no 
financiamento de programas de infra-estrutura de transportes, o percentual a que se refere o art. 159, III, da 
Constituição Federal, calculado sobre a arrecadação da contribuição prevista no art. 1o desta Lei, inclusive os 
respectivos adicionais, juros e multas moratórias cobrados, administrativa ou judicialmente, deduzidos os valores 
previstos no art. 8o desta Lei e a parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

§ 4o A partir do exercício de 2005, os percentuais individuais de participação dos Estados e do Distrito Federal 
serão calculados pelo Tribunal de Contas da União na forma do § 2o deste artigo, com base nas estatísticas referentes 
ao ano imediatamente anterior, observado o seguinte cronograma: 

I – até o último dia útil de janeiro, os órgãos indicados nos incisos I a III do § 2o deste artigo enviarão as 
informações necessárias ao Tribunal de Contas da União; 

II – até 15 de fevereiro, o Tribunal de Contas da União publicará os percentuais individuais de que trata o caput 
deste parágrafo; 

III – até o último dia útil de março, o Tribunal de Contas da União republicará os percentuais com as eventuais 
alterações decorrentes da aceitação do recurso a que se refere o § 5o deste artigo.  

§ 5o Os Estados e o Distrito Federal poderão apresentar recurso para retificação dos percentuais publicados, 
observados a regulamentação e os prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União. 

§ 6o Os repasses aos Estados e ao Distrito Federal serão realizados com base nos percentuais republicados pelo 
Tribunal de Contas da União, efetuando-se eventuais ajustes quando do julgamento definitivo dos recursos a que se 
refere o § 5o deste artigo.  

"Art. 1o-B Do montante dos recursos que cabe a cada Estado, com base no caput do art. 1o-A desta Lei, 25% 
(vinte e cinco por cento) serão destinados aos seus Municípios para serem aplicados no financiamento de programas de 
infra-estrutura de transportes. 

§ 2o Os percentuais individuais de participação dos Municípios serão calculados pelo Tribunal de Contas da 
União na forma do § 1o deste artigo, observado, no que couber, o disposto nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 1o-A desta Lei. 

26) Medida Provisória n.º 2.178-36, de 24 de agosto 
de 2001. 

Nota: altera a Lei n.º 9.533, de 10 de dezembro de 
1997 

Dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, institui o 
Programa Dinheiro Direto na Escola, altera a Lei n.º 9.533, 
de 10 de dezembro de 1997, que dispõe sobre programa de 
garantia de renda mínima, institui programas de apoio da 
União às ações dos Estados e Municípios, voltadas para o 
atendimento educacional, e dá outras providências. 

Art. 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apresentarão prestação de contas do total dos recursos 
recebidos à conta do PNAE, que será constituída do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira, na 
forma do Anexo I desta Medida Provisória, acompanhado de cópia dos documentos que o CAE julgar necessários à 
comprovação da execução desses recursos. ( ... ) 
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§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão em seus arquivos, em boa guarda e organização, 
pelo prazo de cinco anos, contados da data de aprovação da prestação de contas do concedente, os documentos a que 
se refere o caput deste artigo, juntamente com todos os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos 
financeiros transferidos na forma desta Medida Provisória, ainda que a execução esteja a cargo das respectivas escolas, 
e estarão obrigados a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao Tribunal de Contas da União - TCU, ao FNDE, ao 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao CAE.  

Art. 5º A fiscalização dos recursos financeiros relativos ao PNAE é de competência do TCU, do FNDE e do CAE, 
e será feita mediante a realização de auditorias, inspeções e análise dos processos que originarem as respectivas 
prestações de contas. ( ... ) 

§ 2º Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar ao FNDE, ao TCU, aos órgãos de controle interno do 
Poder Executivo da União, ao Ministério Público Federal e ao CAE irregularidades identificadas na aplicação dos 
recursos destinados à execução do PNAE.  

§ 3º A fiscalização do FNDE, do TCU e de todos os outros órgãos ou entidades estatais envolvidos será 
deflagrada, em conjunto ou isoladamente, em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município, sempre que for 
apresentada denúncia formal de irregularidade identificada no uso dos recursos públicos à conta do PNAE.  

Art. 16. O art. 4º da Lei n.º 9.533, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte alteração:  
“Art. 4º Os recursos federais serão transferidos mediante convênio entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação FNDE e o Município ou, se for o caso, o Estado, observado o disposto neste artigo quanto à forma de 
acompanhamento, ao controle e à fiscalização do programa municipal. (...) 

§ 7º Os Municípios manterão em seus arquivos, em boa guarda e organização, pelo prazo de cinco anos, contados 
da data de aprovação da prestação de contas do concedente, os documentos a que se refere o § 3º , juntamente com 
todos os comprovantes de pagamentos efetuados às famílias, na forma desta Lei, e estarão obrigados a disponibilizá-
los, sempre que solicitado, ao Tribunal de Contas da União - TCU, ao FNDE, ao Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo da União e ao conselho de acompanhamento e avaliação do PGRM. (...) 

§ 10. A fiscalização dos recursos financeiros relativos a execução do Programa é de competência do TCU, do 
FNDE, do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo da União e do conselho de acompanhamento e avaliação 
do PGRM, e será feita mediante a realização de auditorias, inspeções e análise dos processos que originarem as 
respectivas prestações de contas.  

§ 11. Os órgãos incumbidos da fiscalização dos recursos destinados a execução do PGRM poderão celebrar 
convênios ou acordos, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e otimizar o controle do Programa.  

§ 12. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar ao FNDE, ao TCU, aos órgãos de controle interno do 
Poder Executivo da União, ao Ministério Público Federal e ao conselho irregularidades identificadas na aplicação dos 
recursos destinados à execução do Programa.  

§ 13. A fiscalização do FNDE, do TCU e de todos os outros órgãos ou entidades estatais envolvidos será 
deflagrada, em conjunto ou isoladamente, em relação ao Município, sempre que for apresentada denúncia formal de 
irregularidade identificada no uso dos recursos públicos à conta do Programa.  

§ 14. Os recursos financeiros de que trata o caput deverão ser incluídos nos orçamentos dos Municípios e dos 
Estados beneficiados.” (NR) 

Art. 17. O disposto no art. 4º da Lei n.º 9.533, de 1997, aplica-se, exclusivamente, aos exercícios de 1999 e 2000 e 
aos convênios firmados à conta dos programas a que se refere aquela Lei até 31 de dezembro de 2000, ficando a cargo 
do Conselho Deliberativo do FNDE a definição do prazo para apresentação das respectivas prestações de contas.  

Art. 26. Os Estados e os Municípios manterão em seus arquivos, em boa guarda e organização, pelo prazo de 
cinco anos, contados da data de aprovação da prestação de contas dos concedentes, os documentos relacionados com a 
execução dos Programas de que trata o art. 19, obrigando-se a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao Tribunal de 
Contas da União - TCU, aos órgãos repassadores dos recursos e ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo da 
União. 

27) Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto 
de 2001. 

Nota: revogou a Medida Provisória n.º 2.143-
31, de 2 de abril de 2001.  

Altera dispositivos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 
1998, que dispõe sobre a organização da Presidência da 
República e dos Ministérios, e dá outras providências.  

Art. 6º-B. À Corregedoria-Geral da União, no exercício de sua competência, cabe dar o devido andamento às 
representações ou denúncias fundamentadas que receber, relativas a lesão, ou ameaça de lesão, ao patrimônio público, 
velando por seu integral deslinde. 

§ 1º À Corregedoria-Geral da União, por seu titular, sempre que constatar omissão da autoridade competente, 
cumpre requisitar a instauração de sindicância, procedimentos e processos administrativos outros, e avocar aqueles já 
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em curso em órgão ou entidade da Administração Pública Federal, para corrigir-lhes o andamento, inclusive 
promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível. 

§ 2º Cumpre à Corregedoria-Geral da União, na hipótese do § 1º, instaurar sindicância ou processo administrativo 
ou, conforme o caso, representar ao Presidente da República para apurar a omissão das autoridades responsáveis. 

§ 3º A Corregedoria-Geral da União encaminhará à Advocacia-Geral da União os casos que configurem 
improbidade administrativa e todos quantos recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e 
outras providências a cargo daquela Instituição, bem assim provocará, sempre que necessária, a atuação do Tribunal de 
Contas da União, da Secretaria da Receita Federal, dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal e, quando houver indícios de responsabilidade penal, do Departamento de Polícia Federal e do Ministério 
Público, inclusive quanto a representações ou denúncias que se afigurarem manifestamente caluniosas. 

( ... ) 
"Art. 6º-C. Os titulares dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal devem cientificar o 

Corregedor-Geral da União das irregularidades verificadas, e registradas em seus relatórios, atinentes a atos, ou fatos, 
atribuíveis a agentes da Administração Pública Federal, dos quais haja resultado, ou possa resultar, prejuízo ao erário, 
de valor superior ao limite fixado, pelo Tribunal de Contas da União, relativamente à tomada de contas especial, 
elaborada de forma simplificada." (NR)  
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III) NORMATIVOS RELACIONADOS AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

1) Lei n.º 9.598, de 30 de novembro de 1997 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para 

o exercício financeiro de 1998 

Art. 5º ( ... ) 
§ 1° É vedada a execução orçamentária das dotações consignadas nos subprojetos e subatividades constantes do 

Quadro II, em anexo, que integra esta Lei, relativos a obras e serviços cuja gestão possui irregularidades indicadas em 
processos já apreciados pelo Tribunal de Contas da União, até que o Poder Executivo comunique formalmente ao 
Congresso Nacional as medidas saneadoras das irregularidades que tenha tomado. 

2) Lei n.º 9.692, de 27 de maio de 1998 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 

lei orçamentária de 1999 e dá outras providências. 

Art. 79. O Tribunal de Contas da União enviará à comissão mista permanente prevista no art.166 da Constituição 
Federal, até trinta dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo: 

I - relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais 
tenham sido identificados indícios de atos praticados com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, incluídas ou não na proposta orçamentária, indicando a 
classificação institucional e funcional-programática do subprojeto ou subatividades correspondente, o órgão executor, 
a localização da obra, os indícios verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela comissão; 

II - informações gerenciais sobre a execução físico-financeira dos subprojetos mais relevantes, constantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em 
consideração o valor liquidado no exercício de 1997 e o fixado em 1998, a regionalização do gasto, sem prejuízo das 
solicitações do Congresso Nacional. 

3) Lei n.º 9.789, de 23 de fevereiro de 1999 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para 

o exercício financeiro de 1999. 

Art. 5º A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Título, observada a programação constante da 
Parte I, em anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento e respectivos percentuais de distribuição discriminados no 
Quadro I, anexo a esta Lei. ( ... ) 

§ 2º É vedada a execução orçamentária das dotações consignadas nos subprojetos e subatividades constantes do 
Quadro II, anexo, que integra esta Lei, relativos a obras e serviços cuja gestão possui irregularidades apontadas em 
processos já apreciados pelo Tribunal de Contas da União, até autorização em contrário da Comissão Mista de que 
trata o art. 166 da Constituição. 

§ 3º A deliberação de que trata o parágrafo anterior será tomada pela Comissão após comunicação formal, pelo 
Poder Executivo, das medidas saneadoras das irregularidades levantadas. 

§ 4º A Comissão antes referida poderá determinar ao Tribunal de Contas da União o exame dos elementos 
encaminhados nos termos do parágrafo anterior. 

4) Lei n.º 9.811, de 28 de julho de 1999. 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 

lei orçamentária de 2000 e dá outras providências.. 

Art. 92. O Tribunal de Contas da União enviará à Comissão Mista Permanente prevista no art.166, § 1º da 
Constituição Federal, até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo: 

I - relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais 
tenham sido identificados indícios de irregularidades graves ou de danos ao Erário, incluídas ou não na proposta 
orçamentária, devendo, nesses casos, serem indicados a classificação institucional, funcional e programática 
correspondente, o órgão executor, a localização da obra, os indícios verificados e as providências adotadas nos 
processos; 

II - informações gerenciais sobre a execução físico-financeira dos subtítulos mais relevantes, constantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em 
consideração o valor liquidado no exercício de 1998 e o fixado em 1999, a regionalização do gasto, sem prejuízo das 
solicitações do Congresso Nacional. 

§ 1º A lei orçamentária  anual poderá contemplar subtítulos relativos a obras mencionadas no inciso I deste artigo 
com execução orçamentária  suspensa até a adoção de medidas saneadoras pelo órgão responsável, sujeitas à 
apreciação do Congresso Nacional e da Comissão referida no caput deste artigo. 

§ 2º O Tribunal encaminhará à Comissão referida no caput deste artigo, sempre que necessário, relatórios de 
atualização das informações constantes da relação mencionada no inciso I deste artigo. 
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5) Lei n.º 9.969, de 11 de maio de 2000 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para 

o exercício financeiro de 2000 

Art. 5º A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Título, observada a programação constante do 
Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento de que trata o Quadro II, em anexo a esta Lei. 

§ 1º É vedada a execução orçamentária das dotações consignadas nos subtítulos constantes do Quadro III, em 
anexo, que integra esta Lei, relativos a obras e serviços cuja gestão apresenta indícios de irregularidades apontados 
pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 92, incisos I e II, da Lei n.º 9.811, de 1999, até deliberação em 
contrário da Comissão Mista prevista no art. 166, § 1º, da Constituição Federal e do Congresso Nacional. 

§ 2º A deliberação da Comissão de que trata o parágrafo anterior será tomada com fundamento em informações 
prestadas, pelo órgão responsável, das medidas saneadoras das irregularidades levantadas, sem prejuízo do disposto no 
art. 92, § 2º, da Lei n.º 9.811, de 1999. 

6) Lei n.º 9.995, de 25 de julho de 2000 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 

lei orçamentária de 2001 e dá outras providências. 

Art. 58. Para efeito de cálculo dos limites de despesa total com pessoal, por Poder e órgão, previstos na Lei 
Complementar no 101, de 2000, o Poder Executivo colocará à disposição do Tribunal de Contas da União, conforme 
previsto no § 2o do art. 59 da citada Lei Complementar, até vinte e dois dias do encerramento de cada bimestre, a 
metodologia e a memória de cálculo da evolução da receita corrente líquida. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União remeterá à Comissão Mista permanente prevista no § 1o do art. 
166, da Constituição, relatório quadrimestral com as informações mencionadas no caput. 

Art. 86. O Tribunal de Contas da União enviará à Comissão Mista Permanente prevista no art. 166, §1o, da 
Constituição, até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, informações 
recentes sobre a execução físico-financeira das obras constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive 
em meio magnético. 

§ 1o Das informações referidas no caput constarão, para cada obra fiscalizada: 
I – a classificação institucional, funcional e programática, atualizada conforme o constante na proposta 

orçamentária para 2001; 
II – sua localização e especificação, com as etapas, os subtrechos ou as parcelas e seus respectivos contratos, 

conforme o caso, nos quais foram identificadas irregularidades; 
III – a classificação dos eventuais indícios de irregularidades identificados, de acordo com sua gravidade; 
IV – as providências já adotadas pelo Tribunal quanto às irregularidades; 
V – o percentual de execução físico-financeira; 
VI – a estimativa do valor necessário para conclusão; 
VII – outros dados considerados relevantes pelo Tribunal. 
§ 2º Quando não houver dotação consignada na proposta de lei orçamentária para a obra, o Tribunal poderá 

apresentar a classificação funcional e programática utilizada em exercícios anteriores, fazendo menção expressa ao fato. 
§ 3º No cumprimento do disposto no caput, o Tribunal envidará esforços no sentido de incrementar o universo 

objeto de procedimentos fiscalizatórios específicos para subsidiar a apreciação da proposta orçamentária pelo 
Congresso Nacional, se possível, acrescendo o número de obras em vinte por cento em relação ao exercício de 2000. 

§ 4º A seleção das obras a serem fiscalizadas deve considerar, dentre outros fatores, o valor liquidado no exercício 
de 1999 e o fixado para 2000, a regionalização do gasto e o histórico de irregularidades pendentes obtido a partir de 
fiscalizações anteriores do Tribunal, devendo dela fazer parte todas as obras contidas no Quadro III anexo da Lei no 
9.969, de 2000, que não foram objeto de deliberação do Tribunal pela regularidade durante os doze meses anteriores à 
data da publicação desta Lei. 

§ 5º O Tribunal deverá, adicionalmente, no mesmo prazo previsto no caput, enviar informações sobre outras 
obras, nas quais tenham sido constatados indícios de irregularidades graves em outros procedimentos fiscalizatórios 
realizados nos últimos doze meses contados da publicação desta Lei, com o mesmo grau de detalhamento definido no 
§1º deste artigo. 

§ 6º O Tribunal encaminhará à Comissão referida no caput, sempre que necessário, relatórios de atualização das 
informações fornecidas. 

§ 7º A lei orçamentária anual poderá contemplar subtítulos relativos a obras com indícios de irregularidades 
graves informados pelo Tribunal, cujas execuções orçamentárias ficarão condicionadas à adoção de medidas 
saneadoras pelo órgão responsável, sujeitas à prévia deliberação do Congresso Nacional e da Comissão referida no 
caput 
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7) Lei n.º 10.158, de 22 de dezembro de 2000 
Nota: existem outras leis que atribuem este mesmo tipo de 

competência ao TCU, este normativo é apenas um demonstrativo 
dessa competência. 

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no 
valor de R$ 190.971.559,00, para reforço de dotações 
consignadas ao orçamento vigente. 

Art. 3º É vedado ao Poder Executivo a liberação dos recursos de suplementação aprovados para o subtítulo 
26.782.0237.5730.0006 – Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins – BR-060/GO – 
Entroncamento BR-53/GO – Divisa GO/DF nos contratos em que foram detectadas irregularidades pelo Tribunal de 
Contas da União. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União acompanhará e fiscalizará a aplicação dos recursos liberados para 
o subtítulo citado no caput nos estritos termos previstos, certificando-se de que nenhum dos contratos em que foram 
detectadas irregularidades recebam liberação financeira. 

8) Lei n.º 10.171, de 5 de janeiro de 2001 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para 

o exercício financeiro de 2001. 

Art.14. É vedada a execução dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou serviços 
que apresentem indícios de irregularidades graves apontados pelo Tribunal de Contas da União, constantes do Quadro 
V, em anexo, até deliberação em contrário da Comissão Mista prevista no art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e do 
Congresso Nacional. 

§ 1º A vedação referida no caput abrange todos os programas de trabalho incluídos nos Orçamentos Fiscal, da 
Seguridade Social e de Investimento das estatais. 

§ 2º Quando não constar a indicação de contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em subtítulo constante do 
Quadro V, fica vedada a execução da dotação orçamentária a ele consignada.  

§ 3º A deliberação da Comissão de que trata o caput será tomada com fundamento em informações prestadas, pelo 
órgão responsável ou pelo Tribunal de Contas da União, sobre as medidas saneadoras das irregularidades apontadas. 

§ 4º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento da aplicação dos recursos nos estritos termos deste 
artigo, certificando-se de que nenhum dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que tenham sido apontados 
indícios de irregularidades graves recebam quaisquer recursos orçamentários e informando o Congresso Nacional das 
ilegalidades eventualmente verificadas, sem prejuízo das providências cabíveis. 

§ 5º O Tribunal de Contas da União disponibilizará na sua página na Internet, até o 10º dia de cada mês, relatório 
consolidado de atualização das informações referentes às obras constantes do Quadro V, sem prejuízo da informação 
remetida ao Congresso Nacional de acordo com o disposto no art.86, § 6º, da Lei n.º 9.995, de 2000.  

§ 6º O Tribunal de Contas da União remeterá ao Congresso Nacional, em até três dias úteis após a decisão sobre 
indícios de irregularidades graves identificados em contratos, convênios, parcelas ou subtrechos referentes a obras 
constantes do Orçamento de 2001, cópia do ato decisório, acompanhado dos respectivos relatório e voto, inclusive em 
meio magnético, com o detalhamento exigido pelo art. 86, § 1º da Lei n.º 9.995, de 2000. 

9) Lei n.º 10.266, de 24 de julho de 2001 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 

lei orçamentária de 2002 e dá outras providências. 

Art. 73. Para efeito de emissão e fiscalização dos Relatórios de Gestão Fiscal previstos no art. 54 da Lei 
Complementar no 101, de 2000: 

I - o Poder Executivo publicará, até vinte dias do encerramento do quadrimestre, a metodologia e a memória de 
cálculo da evolução da receita corrente líquida; 

II - nos termos do art. 5o, inciso I da Lei nº 10.028, de 2000, os Poderes e órgãos enviarão os referidos relatórios 
ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União; 

III - o Tribunal de Contas da União remeterá à Comissão Mista permanente prevista no § 1o do art. 166, da 
Constituição, no prazo de 45 dias do recebimento, análise e avaliação dos relatórios mencionados no caput. 

Art. 83. O Tribunal de Contas da União enviará à Comissão Mista Permanente prevista no art. 166, § 1o, da 
Constituição, até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, informações 
recentes sobre a execução físico-financeira das obras constantes dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de 
investimento, inclusive em meio magnético. 

§ 1º Das informações referidas no caput constarão, para cada obra fiscalizada: 
I - a classificação institucional, funcional e programática, atualizada conforme constante da lei orçamentária para 2001; 
II - sua localização e especificação, com as etapas, os subtrechos ou as parcelas e seus respectivos contratos, 

conforme o caso, nos quais foram identificadas irregularidades; 

III - a classificação dos eventuais indícios de irregularidades identificados, de acordo com sua gravidade; 
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IV - as providências já adotadas pelo Tribunal quanto às irregularidades; 
V - o percentual de execução físico-financeira; 
VI - a estimativa do valor necessário para conclusão; e 
VII - outros dados considerados relevantes pelo Tribunal. 
§ 2º No cumprimento do disposto no caput, o Tribunal envidará esforços no sentido de incrementar o universo 

objeto de procedimentos fiscalizatórios específicos para subsidiar a apreciação da proposta orçamentária pelo 
Congresso Nacional, se possível, acrescendo o número de obras em vinte por cento em relação ao exercício de 2000. 

§ 3º A seleção das obras a serem fiscalizadas deve considerar, dentre outros fatores, o valor liquidado no exercício 
de 2000 e o fixado para 2001, a regionalização do gasto e o histórico de irregularidades pendentes obtido a partir de 
fiscalizações anteriores do Tribunal, devendo dela fazer parte todas as obras contidas no Quadro V anexo à Lei no 
10.171, de 5 de janeiro de 2001, que não foram objeto de deliberação do Tribunal pela regularidade durante os doze 
meses anteriores à data da publicação desta Lei. 

§ 4º O Tribunal deverá, adicionalmente, no mesmo prazo previsto no caput, enviar informações sobre outras 
obras, nas quais tenham sido constatados indícios de irregularidades graves em outros procedimentos fiscalizatórios 
realizados nos últimos doze meses contados da publicação desta Lei, com o mesmo grau de detalhamento definido no 
§ 1o deste artigo. 

§ 5º O Tribunal encaminhará à Comissão referida no caput, sempre que necessário, relatórios de atualização das 
informações fornecidas. 

§ 6o O Tribunal de Contas da União disponibilizará na sua página na Internet, até o 10o dia de cada mês, relatório 
consolidado de atualização das informações referentes às obras mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo das 
informações remetidas ao Congresso Nacional. 

§ 7º A lei orçamentária anual poderá contemplar subtítulos relativos a obras com indícios de irregularidades 
graves informados pelo Tribunal, permanecendo a execução dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que 
foram identificados os indícios condicionada à adoção de medidas saneadoras pelo órgão responsável, sujeitas à prévia 
deliberação do Congresso Nacional e da Comissão referida no caput. 

§ 8º O Tribunal de Contas da União remeterá ao Congresso Nacional, em até quinze dias após sua constatação, 
informações referentes aos indícios de irregularidades graves identificados em procedimentos fiscalizatórios em 
contratos, convênios, parcelas ou subtrechos referentes a obras constantes do Orçamento de 2002, inclusive em meio 
magnético, cabendo à Comissão Mista referida no caput e ao Congresso Nacional condicionarem ou não a execução 
orçamentária do contrato, convênio, parcela ou subtrecho irregular. 

Art. 84. As contas de que trata o art. 56 da Lei Complementar no 101, de 2000, serão prestadas pelo Presidente da 
República, pelos Presidentes dos órgãos do Poder Legislativo, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, pelos 
Presidentes dos Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais, e pelo Chefe do Ministério Público e 
deverão ser apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, que as 
encaminhará ao Tribunal de Contas da União, exceto no caso previsto no § 2º do art. 56 da Lei Complementar no 101, 
de 2000, para elaboração dos respectivos pareceres prévios, dentro do prazo de sessenta dias do seu recebimento. 

Art. 85. Os órgãos setoriais de planejamento e orçamento disponibilizarão, para a Comissão Mista de que trata o 
art. 166, § 1º, da Constituição, e para a Secretaria de Orçamento Federal, até 30 dias após a remessa do projeto de lei 
orçamentária ao Congresso Nacional, em meio magnético, a identificação dos subtítulos correspondentes aos contratos 
relativos às obras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. 

Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, o Tribunal de Contas da União disponibilizará para os 
órgãos setoriais de planejamento e orçamento, até 1o de agosto, a relação das obras, de acordo com a lei orçamentária 
para 2001, e seus contratos fiscalizados. 

10) Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 

lei orçamentária de 2003 e dá outras providências. 

Art. 10. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional e a respectiva 
lei serão constituídos de: 

I - texto da lei; 
II - quadros orçamentários consolidados; 
III - anexo da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social de acordo com a classificação constante do 

Anexo III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, identificando a fonte de recurso correspondente a cada natureza de 
receita, o orçamento a que pertencem e a natureza financeira (F) ou primária (P); 

IV - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social; 
V - anexo da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminada na forma prevista no art. 5º, 
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caput, e nos demais dispositivos pertinentes desta Lei; e 
VI - anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 165, § 5º, II, da Constituição, na forma definida 

nesta Lei.  
( ... ) 
§ 10. Observado o disposto no art. 86 desta Lei, o projeto de lei e a lei orçamentária conterão anexo específico 

com a relação dos subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves, com base nas 
informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União. 

Art. 19. Os órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal disponibilizarão, para a 
Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, e para a Secretaria de Orçamento Federal, até 15 
(quinze) dias após a remessa do projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional, em meio magnético, a identificação 
dos subtítulos correspondentes aos contratos relativos às obras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. 

§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput, o Tribunal de Contas da União disponibilizará para os órgãos 
referidos no caput deste artigo, até 1º de agosto, a relação das obras, de acordo com a lei orçamentária para 2002, e 
seus contratos fiscalizados. 

§ 2º A falta de identificação de que trata o caput deste artigo implicará na consideração de que todos os contratos 
e subtítulos que possam ser relacionados aos mesmos sejam havidos como irregulares, nos termos do art. 86 desta Lei. 

Art. 86. O projeto e a lei orçamentária anual poderão contemplar subtítulos relativos a obras e serviços com 
indícios de irregularidades graves informados pelo Tribunal de Contas da União, permanecendo a execução 
orçamentária, física e financeira dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados os 
indícios, condicionada à adoção de medidas saneadoras pelo órgão ou entidade responsável, sujeitas à prévia 
deliberação da Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, nos termos do § 6º deste artigo. 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
I - execução física: a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço; 
II - execução orçamentária: o empenho, a liquidação da despesa, inclusive a inscrição em Restos a Pagar; 
III - execução financeira: o pagamento, inclusive dos Restos a Pagar já inscritos. 
§ 2º Os indícios de irregularidades graves, para os fins deste artigo, são aqueles que tornem recomendável a 

paralisação cautelar da obra ou serviço, e que, sendo materialmente relevantes, tenham a potencialidade de, entre 
outros efeitos: 

I - ocasionar prejuízos significativos ao erário ou a terceiros;  
II - ensejar nulidade do procedimento licitatório ou de contrato. 
§ 3º Quando não constar a indicação de contratos, convênios, parcelas ou subtrechos no Anexo a que se refere o 

art. 10, § 10, desta Lei, fica vedada a execução da totalidade da dotação orçamentária do subtítulo correspondente. 
§ 4º Os ordenadores de despesa e os órgãos setoriais de contabilidade deverão providenciar o bloqueio e o 

desbloqueio, no Siafi ou no Siasg, das dotações orçamentárias, das autorizações para execução e dos pagamentos 
relativos aos subtítulos de que trata o caput deste artigo, permanecendo nessa situação até a deliberação prevista no § 
5º deste artigo. 

§ 5º As exclusões ou inclusões dos subtítulos, contratos, convênios, parcelas ou subtrechos no rol em anexo à lei 
orçamentária, observarão decreto legislativo, elaborado com base nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas 
da União, que nelas emitirá parecer conclusivo a respeito do saneamento dos indícios de irregularidades graves 
apontados de forma a subsidiar a decisão da Comissão Mista de que trata o caput e do Congresso Nacional. 

§ 6º A decisão da Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, com base em pronunciamento 
conclusivo do Tribunal de Contas da União, que reconheça o saneamento dos indícios de irregularidades apontados, 
terá caráter terminativo, salvo recurso ao Plenário do Congresso Nacional, assinado por 0,1 (um décimo) dos 
representantes de cada Casa. 

§ 7º A Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, disponibilizará, inclusive pela internet, a 
relação atualizada das obras e serviços de que trata o caput. 

§ 8º Os processos em tramitação no Tribunal de Contas da União que tenham por objeto o exame de obras ou 
serviços mencionados neste artigo serão instruídos e apreciados prioritariamente, adaptando-se os prazos e 
procedimentos internos, para o exercício de 2003, de forma a garantir essa urgência. 

Art. 87. O Tribunal de Contas da União enviará à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, 
até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, informações recentes 
sobre a execução físico-financeira das obras constantes dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento, 
inclusive na forma de banco de dados. 

§ 1º Das informações referidas no caput constarão, para cada obra fiscalizada, sem prejuízo de outros dados 
considerados relevantes pelo Tribunal: 
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I - a classificação institucional, funcional e programática, atualizada conforme constante da lei orçamentária para 2002; 
II - sua localização e especificação, com as etapas, os subtrechos ou as parcelas e seus respectivos contratos, 

conforme o caso, nos quais foram identificadas irregularidades; 
III - a classificação dos eventuais indícios de irregularidades identificados, de acordo com sua gravidade; 
IV - as providências já adotadas pelo Tribunal quanto às irregularidades; 
V - o percentual de execução físico-financeira; 
VI - a estimativa do valor necessário para conclusão. 
§ 2º A seleção das obras a serem fiscalizadas deve considerar, dentre outros fatores, o valor liquidado no exercício 

de 2001 e o fixado para 2002, a regionalização do gasto e o histórico de irregularidades pendentes obtidos a partir de 
fiscalizações anteriores do Tribunal, devendo dela fazer parte todas as obras contidas no Quadro VII anexo à Lei nº 
10.407, de 10 de janeiro de 2002, que não foram objeto de deliberação do Tribunal pela regularidade durante os 12 
(doze) meses anteriores à data da publicação desta Lei. 

§ 3º O Tribunal deverá, adicionalmente, no mesmo prazo previsto no caput, enviar informações sobre outras obras 
nas quais tenham sido constatados indícios de irregularidades graves em outros procedimentos fiscalizatórios 
realizados nos últimos 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei, com o mesmo grau de detalhamento 
definido no § 1º deste artigo. 

§ 4º O Tribunal encaminhará à Comissão referida no caput, sempre que necessário, relatórios de atualização das 
informações fornecidas, sem prejuízo da atualização das informações relativas às deliberações proferidas para as obras 
ou serviços cuja execução apresente indícios de irregularidades graves, em 30 de novembro de 2002, disponibilizando, 
nesta oportunidade, o relatório atualizado na sua página na internet, até a aprovação da Lei Orçamentária. 

§ 5º Durante o exercício de 2003, o Tribunal de Contas da União remeterá ao Congresso Nacional, em até 15 
(quinze) dias após sua constatação, informações referentes aos indícios de irregularidades graves, identificados em 
procedimentos fiscalizatórios, ou saneamento de indícios anteriormente apontados, referentes a obras e serviços 
constantes da lei orçamentária, acompanhadas de subsídios que permitam a análise da conveniência e oportunidade de 
continuação ou paralisação da obra ou serviço. 

§ 6º O Tribunal de Contas da União disponibilizará à Comissão Mista de que trata o caput deste artigo acesso ao 
seu sistema eletrônico de fiscalização de obras e serviços. 

Art. 88. As contas de que trata o art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 2000, serão prestadas pelo Presidente da 
República, pelos Presidentes dos órgãos do Poder Legislativo, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, pelos 
Presidentes dos Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais, e pelo Chefe do Ministério Público e 
deverão ser apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legislativa, que as 
encaminhará ao Tribunal de Contas da União, exceto no caso previsto no § 2º do art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 
2000, para elaboração dos respectivos pareceres prévios, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do seu recebimento. 

Art. 101. Para efeito de emissão e fiscalização dos Relatórios de Gestão Fiscal previstos no art. 54 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000: 

I - os Poderes e órgãos enviarão os referidos relatórios ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, 
nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000; 

II - o Tribunal de Contas da União remeterá à Comissão Mista permanente de que trata o art. 166, § 1º, da 
Constituição, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias do recebimento, análise e avaliação dos resultados mencionados 
no caput deste artigo. 

Parágrafo único. Ficam facultadas à Justiça Federal a elaboração e a publicação do relatório de que trata o caput 
deste artigo em nível orçamentário, nos termos do § 2º do art. 5º desta Lei. 

11) Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei 

orçamentária de 2004 e dá outras providências 

Art. 1o São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2o, da Constituição, e na Lei Complementar 
no 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias da União para 2004, compreendendo: ( ... ) 

Art. 8o O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional e a respectiva 
lei serão constituídos de: 

§ 6o Observado o disposto no art. 93 desta Lei, o projeto de lei orçamentária e a respectiva lei conterão anexo 
específico, com a relação dos subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves, com base 
nas informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União. 

Art. 18. Os órgãos e entidades integrantes dos orçamentos da União deverão disponibilizar no Sistema Integrado 
de Administração de Serviços Gerais – Siasg - informações referentes aos contratos e aos convênios firmados, com a 
identificação dos respectivos programas de trabalho, mantendo atualizados os dados referentes à execução física e 
financeira. 
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§ 1o Os órgãos e entidades que decidirem manter sistemas próprios de controle de contratos e convênios deverão 
providenciar a transferência eletrônica de dados para o Siasg, mantendo-os atualizados mensalmente. 

§ 2o O concedente, nos termos do art. 41, inciso II, desta Lei, deverá manter atualizados no Siasg os dados 
referentes à execução física e financeira dos contratos correspondentes aos convênios que celebrar, conforme as 
informações constantes das prestações de contas do conveniado. 

§ 3o O pagamento dos bens e serviços contratados diretamente pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, no âmbito do orçamento fiscal e seguridade social, dependerá de 
prévio registro dos respectivos contratos no Siasg, ou nos sistemas próprios, devendo, neste último caso, ser efetuada a 
transferência eletrônica de dados na forma do § 1o deste artigo. 

§ 4o As entidades constantes do orçamento de investimento das estatais deverão providenciar a transferência 
eletrônica de dados relativa aos contratos firmados para o Siasg, na forma e no nível de detalhamento a serem 
definidos junto ao gestor do sistema. 

§ 5o O Tribunal de Contas da União verificará o cumprimento do disposto neste artigo. 
Art. 19. Os órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal disponibilizarão para a Comissão 

Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, e para a Secretaria de Orçamento Federal, até 15 (quinze) dias após a 
remessa do projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional, em meio magnético, a identificação dos subtítulos 
correspondentes aos contratos relativos às obras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. 

§ 1o Para cumprimento do disposto no caput, o Tribunal de Contas da União disponibilizará para os órgãos 
setoriais ali referidos, até 1o de agosto de 2003, a relação das obras, de acordo com a lei orçamentária de 2003, e seus 
contratos, fiscalizados. 

§ 2o A falta da identificação de que trata o caput implicará a consideração de que todos os contratos e subtítulos 
a eles relacionados sejam havidos como irregulares, nos termos do art. 93 desta Lei. 

Art. 20. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei 
orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o 
controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo. 

§ 1o O Tribunal de Contas da União, em seu parecer prévio acerca das contas de que trata o art. 95 desta Lei, 
classificará os resultados dos programas em satisfatórios ou insatisfatórios, considerando os objetivos e as metas e 
prioridades estabelecidas para o exercício, bem como os recursos orçamentários consignados nos orçamentos, com as 
alterações promovidas por créditos adicionais e decretos de limitação de empenho. 

Art. 93. O projeto de lei orçamentária anual e a respectiva lei poderão contemplar subtítulos relativos a obras e 
serviços com indícios de irregularidades graves informados pelo Tribunal de Contas da União, permanecendo a 
execução orçamentária, física e financeira dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados 
os indícios, condicionada à adoção de medidas saneadoras pelo órgão ou entidade responsável, sujeitas à prévia 
deliberação da Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, nos termos do § 6o deste artigo. 

§ 5o As exclusões ou inclusões dos subtítulos, contratos, convênios, parcelas ou subtrechos no rol em anexo à lei 
orçamentária observarão decreto legislativo, elaborado com base nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas 
da União, que nelas emitirá parecer conclusivo a respeito do saneamento dos indícios de irregularidades graves 
apontados, de forma a subsidiar a decisão da Comissão de que trata o caput e do Congresso Nacional. 

§ 6o A decisão da Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, com base em pronunciamento 
conclusivo do Tribunal de Contas da União, que reconheça o saneamento dos indícios de irregularidades apontados, 
terá caráter terminativo, nos termos do Regimento Comum do Congresso Nacional. 

§ 8o Os processos em tramitação no Tribunal de Contas da União que tenham por objeto o exame de obras ou 
serviços mencionados neste artigo serão instruídos e apreciados prioritariamente, adaptando-se os prazos e 
procedimentos internos, para o exercício de 2004, de forma a garantir essa urgência. 

Art. 94. O Tribunal de Contas da União enviará à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, 
até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, informações recentes 
sobre a execução físico-financeira das obras constantes dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento, 
inclusive na forma de banco de dados. 

§ 1o Das informações referidas no caput constarão, para cada obra fiscalizada, sem prejuízo de outros dados 
considerados relevantes pelo Tribunal: 

I - a classificação institucional, funcional e programática, atualizada conforme constante da Lei Orçamentária 
para 2003; 

II - sua localização e especificação, com as etapas, os subtrechos ou as parcelas e seus respectivos contratos, 
conforme o caso, nos quais foram identificadas irregularidades; 

III - a classificação dos eventuais indícios de irregularidades identificados, de acordo com sua gravidade, bem 
como o pronunciamento expresso, na forma do § 5o, in fine, deste artigo, acerca da paralisação cautelar da obra, com 
fundamento no art. 93, § 2o, desta Lei; 

IV - as providências já adotadas pelo Tribunal quanto às irregularidades; 
V - o percentual de execução físico-financeira; e 
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VI - a estimativa do valor necessário para conclusão. 
§ 2o A seleção das obras a serem fiscalizadas deve considerar, dentre outros fatores, o valor liquidado no 

exercício de 2002 e o fixado para 2003, a regionalização do gasto e o histórico de irregularidades pendentes obtidos a 
partir de fiscalizações anteriores do Tribunal, devendo dela fazer parte todas as obras contidas no Quadro VII anexo à 
Lei no 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que não foram objeto de deliberação do Tribunal pela regularidade durante os 
12 (doze) meses anteriores à data da publicação desta Lei. 

§ 3o O Tribunal deverá, adicionalmente, no mesmo prazo previsto no caput, enviar informações sobre outras 
obras nas quais tenham sido constatados indícios de irregularidades graves em outros procedimentos fiscalizatórios 
realizados nos últimos 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei, com o mesmo grau de detalhamento 
definido no § 1o deste artigo. 

§ 4o O Tribunal encaminhará à Comissão referida no caput, sempre que necessário, relatórios de atualização das 
informações fornecidas, sem prejuízo da atualização das informações relativas às deliberações proferidas para as obras 
ou serviços cuja execução apresente indícios de irregularidades graves, em 30 de novembro de 2003, disponibilizando, 
nessa oportunidade, o relatório atualizado na sua página na internet, até a aprovação da lei orçamentária. 

§ 5o Durante o exercício de 2004, o Tribunal de Contas da União remeterá ao Congresso Nacional, em até 15 
(quinze) dias após sua constatação, informações referentes aos indícios de irregularidades graves, identificados em 
procedimentos fiscalizatórios, ou ao saneamento de indícios anteriormente apontados, referentes a obras e serviços 
constantes da lei orçamentária, acompanhadas de subsídios que permitam a análise da conveniência e oportunidade de 
continuação ou paralisação da obra ou serviço. 

§ 6o O Tribunal de Contas da União disponibilizará à Comissão de que trata o caput acesso ao seu sistema 
eletrônico de fiscalização de obras e serviços. 

Art. 95. As contas de que trata o art. 56 da Lei Complementar no 101, de 2000, serão prestadas pelo Presidente da 
República, pelos Presidentes dos órgãos do Poder Legislativo, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, pelos 
Presidentes dos Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais, e pelo Chefe do Ministério Público e 
deverão ser apresentadas dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legislativa ao Congresso Nacional, que, 
exceto no caso previsto no § 2o do art. 56 da Lei Complementar no 101, de 2000, as encaminhará ao Tribunal de Contas 
da União, para elaboração dos respectivos pareceres prévios, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do seu recebimento. 

Art. 96. O Tribunal de Contas da União remeterá à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, 
até 30 de setembro de 2004, os resultados de auditoria realizada para avaliar a gestão dos ativos imobiliários 
constituídos de terrenos e edificações do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, da qual constará relação dos 
imóveis com valores atualizados a preços de mercado, bem como os valores correspondentes à locação e às despesas 
de manutenção e conservação. 

Art. 102. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à 
fiscalização do Poder Público, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais 
receberam os recursos. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União adotará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 
publicação desta Lei, as providências para instituir uma sistemática de acompanhamento do cumprimento das metas e 
objetivos de que trata o caput deste artigo. 

Art. 103. O Tribunal de Contas da União verificará o cumprimento do disposto no art. 2o, inciso I, da Lei no 
10.522, de 19 de julho de 2002, quanto à inclusão, no Cadastro Informativo dos Créditos Não-Quitados do Setor 
Público Federal – Cadin, das pessoas físicas e jurídicas que se encontram em débito com o Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, e informará à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, as irregularidades e 
omissões verificadas. 

Art. 111. Em cumprimento ao disposto no art. 5o, inciso I, da Lei no 10.028, de 19 de outubro de 2000, os 
titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 54 da Lei Complementar no 101, de 2000, encaminharão ao Congresso 
Nacional e ao Tribunal de Contas da União os respectivos Relatórios de Gestão Fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias 
após o final do quadrimestre. 

§ 1o Ficam facultadas à Justiça Federal a elaboração e a publicação dos relatórios em nível de órgão 
orçamentário, nos termos do inciso VI do art. 4o desta Lei. 

§ 2o Os Relatórios de Gestão Fiscal serão distribuídos à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da 
Constituição, imediatamente após terem sido recebidos pelo Congresso Nacional. 

§ 3o Para subsidiar a apreciação dos relatórios pela Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, 
o Tribunal de Contas da União lhe encaminhará, em até 30 (trinta) dias após o final do prazo de que trata o caput, 
relatório contendo análise dos Relatórios de Gestão Fiscal, devendo aquela Comissão Mista informar-lhe o conteúdo 
do relatório no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei. 

12) Lei n° 10.934, de 11 de agosto de 2004. 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei 

orçamentária de 2005 e dá outras providências 
Art. 9o O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional e a respectiva lei 
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serão constituídos de: ( ... ) 
§ 6o Observado o disposto no art. 97 desta Lei, o projeto de lei orçamentária e a respectiva lei conterão anexo 

específico, com a relação dos subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves, com base 
nas informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União. 

Art. 15. A elaboração do projeto da lei orçamentária de 2005, a aprovação e a execução da respectiva lei deverão 
ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e 
permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. 

§ 1o Serão divulgados na internet, ao menos: 
I - pelo Poder Executivo: ( ... ) 
j) o relatório de gestão integrante das tomadas ou prestações de contas anuais e extraordinárias dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, no prazo de 30 (trinta) dias após o envio ao Tribunal de Contas da União 
- TCU dos respectivos processos de tomadas e prestações de contas; 

Art. 20. Os órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal disponibilizarão para a Comissão 
Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, e para a Secretaria de Orçamento Federal, até 15 (quinze) dias após 
a remessa do projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional, em meio magnético, a identificação dos subtítulos 
correspondentes aos contratos relativos às obras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. 

§ 1o Para cumprimento do disposto no caput, o Tribunal de Contas da União disponibilizará para os órgãos 
setoriais ali referidos, até 1o de agosto de 2004, a relação das obras, de acordo com a lei orçamentária de 2004, e seus 
contratos, fiscalizados. 

§ 2o A falta da identificação de que trata o caput implicará a consideração de que todos os contratos e subtítulos a 
eles relacionados sejam havidos como irregulares, nos termos do art. 97 desta Lei. 

Art. 97. O projeto de lei orçamentária anual e a respectiva lei poderão contemplar subtítulos relativos a obras e 
serviços com indícios de irregularidades graves informados pelo Tribunal de Contas da União, permanecendo a 
execução orçamentária, física e financeira dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados 
os indícios, condicionada à adoção de medidas saneadoras pelo órgão ou entidade responsável, sujeitas à prévia 
deliberação da Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, nos termos do § 6o deste artigo. 

§ 1o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
I - execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço; 
II - execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em Restos a Pagar; 
III - execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos Restos a Pagar já inscritos. 
§ 2o Os indícios de irregularidades graves, para os fins deste artigo, são aqueles que tornem recomendável à 

Comissão de que trata o caput, a paralisação cautelar da obra ou serviço, que, sendo materialmente relevantes, 
enquadrem-se em alguma das seguintes situações, entre outras: 

I - tenham potencialidade de ocasionar prejuízos significativos ao erário ou a terceiros; 
II - possam ensejar nulidade do procedimento licitatório ou de contrato. 
§ 3o Quando não constar a indicação de contratos, convênios, parcelas ou subtrechos no Anexo a que se refere o 

art. 9o, § 6o, desta Lei, fica vedada qualquer modalidade de execução dos recursos alocados aos subtítulos 
correspondentes. 

§ 4o Os ordenadores de despesa e os órgãos setoriais de contabilidade deverão providenciar o bloqueio, no Siafi ou 
no Siasg, das dotações orçamentárias, das autorizações para execução e dos pagamentos relativos aos subtítulos de que 
trata o caput, permanecendo nessa situação até a deliberação nele prevista. 

§ 5o As exclusões ou inclusões dos subtítulos, contratos, convênios, parcelas ou subtrechos no rol em anexo à lei 
orçamentária observarão decreto legislativo, elaborado com base nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas 
da União, que nelas emitirá parecer conclusivo a respeito do saneamento dos indícios de irregularidades graves 
apontados, de forma a subsidiar a decisão da Comissão de que trata o caput e do Congresso Nacional. 

§ 6o A decisão da Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, com base em pronunciamento 
conclusivo do Tribunal de Contas da União, que reconheça o saneamento dos indícios de irregularidades apontados, 
terá caráter terminativo, nos termos do Regimento Comum do Congresso Nacional. 

§ 7o A Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, disponibilizará, inclusive pela internet, a 
relação atualizada das obras e serviços de que trata o caput. 

§ 8o Os processos em tramitação no Tribunal de Contas da União que tenham por objeto o exame de obras ou 
serviços mencionados neste artigo serão instruídos e apreciados prioritariamente, adaptando-se os prazos e 
procedimentos internos, para o exercício de 2005, de forma a garantir essa urgência. 

§ 9o A inclusão, no projeto de lei orçamentária e na respectiva lei, assim como em créditos adicionais, de subtítulos 
relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves obedecerá, sempre que possível, à mesma classificação 
orçamentária constante das leis orçamentárias anteriores, ajustada à Lei do Plano Plurianual, conforme o caso. 

§ 10. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, às alterações ocorridas ao longo do exercício por meio da 
abertura de créditos adicionais e à execução física e financeira das obras ou serviços inscritos em Restos a Pagar. 

§ 11. Para fins do disposto no art. 9o, § 6o, desta Lei, o Tribunal de Contas da União encaminhará à Comissão Mista 
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de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, e à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão até 15 de agosto de 2004 a relação das obras e serviços com indícios de irregularidades graves, 
especificando as classificações institucional e funcional e a estrutura programática vigentes com os respectivos números 
dos contratos e convênios, na forma do Anexo VIII da Lei no 10.837, de 2004. 

§ 12. A falta da identificação do contrato ou convênio de que trata o § 11 implicará a consideração de que todo 
subtítulo seja havido como irregular. 

Art. 98. O Tribunal de Contas da União enviará à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, 
até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, informações recentes 
sobre a execução físico-financeira das obras constantes dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento, 
inclusive na forma de banco de dados. 

§ 1o Das informações referidas no caput constarão, para cada obra fiscalizada, sem prejuízo de outros dados 
considerados relevantes pelo Tribunal: 

I - as classificações institucional e funcional e a estrutura programática, atualizada conforme constante da Lei 
Orçamentária de 2004; 

II - sua localização e especificação, com as etapas, os subtrechos ou as parcelas e seus respectivos contratos, 
conforme o caso, nos quais foram identificadas irregularidades; 

III - a classificação dos eventuais indícios de irregularidades identificados, de acordo com sua gravidade, bem 
como o pronunciamento expresso, na forma do § 5o, acerca da paralisação cautelar da obra, com fundamento no art. 
97, § 2o, desta Lei; 

IV - as providências já adotadas pelo Tribunal quanto às irregularidades; 
V - o percentual de execução físico-financeira; e 
VI - a estimativa do valor necessário para conclusão. 
§ 2o A seleção das obras a serem fiscalizadas deve considerar, dentre outros fatores, o valor liquidado no exercício 

de 2003 e o fixado para 2004, a regionalização do gasto e o histórico de irregularidades pendentes obtidos a partir de 
fiscalizações anteriores do Tribunal, observando-se a reincidência de irregularidades cometidas pelas empresas 
contratadas para executar os serviços ou fornecer bens, devendo dela fazer parte todas as obras contidas no Quadro 
VIII anexo à Lei no 10.837, de 16 de janeiro de 2004, que não foram objeto de deliberação do Tribunal pela 
regularidade durante os 12 (doze) meses anteriores à data da publicação desta Lei. 

§ 3o O Tribunal deverá, adicionalmente, no mesmo prazo previsto no caput, enviar informações sobre outras obras 
nas quais tenham sido constatados indícios de irregularidades graves em outros procedimentos fiscalizatórios 
realizados nos últimos 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei, com o mesmo grau de detalhamento 
definido no § 1o. 

§ 4o O Tribunal encaminhará à Comissão referida no caput, sempre que necessário, relatórios de atualização das 
informações fornecidas, sem prejuízo da atualização das informações relativas às deliberações proferidas para as obras 
ou serviços cuja execução apresente indícios de irregularidades graves, em 30 de novembro de 2004, disponibilizando, 
nessa oportunidade, o relatório atualizado na sua página na internet, até a aprovação da lei orçamentária. 

§ 5o Durante o exercício de 2005, o Tribunal de Contas da União remeterá ao Congresso Nacional, em até 15 
(quinze) dias após sua constatação, informações referentes aos indícios de irregularidades graves, identificados em 
procedimentos fiscalizatórios, ou ao saneamento de indícios anteriormente apontados, relativos a obras e serviços 
constantes da lei orçamentária, acompanhadas de subsídios que permitam a análise da conveniência e oportunidade de 
continuação ou paralisação da obra ou serviço. 

§ 6o O Tribunal de Contas da União disponibilizará à Comissão de que trata o caput acesso ao seu sistema 
eletrônico de fiscalização de obras e serviços. 

Art. 99. As contas de que trata o art. 56 da Lei Complementar no 101, de 2000, serão prestadas pelo Presidente da 
República, pelos Presidentes dos órgãos do Poder Legislativo, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, pelos 
Presidentes dos Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos Tribunais, e pelo Chefe do Ministério Público 
da União e deverão ser apresentadas dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legislativa ao Congresso 
Nacional, que, exceto no caso previsto no § 2o do art. 56 da Lei Complementar no 101, de 2000, as encaminhará ao 
Tribunal de Contas da União, para elaboração dos respectivos pareceres prévios, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias 
do seu recebimento. 

Art. 107. O Tribunal de Contas da União verificará o cumprimento do disposto no art. 2o, inciso I, da Lei no 
10.522, de 19 de julho de 2002, quanto à inclusão, no Cadastro Informativo dos Créditos Não-Quitados do Setor 
Público Federal - Cadin, das pessoas físicas e jurídicas que se encontram em débito com o Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, e informará à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, as irregularidades e 
omissões verificadas. 

Art. 116. Em cumprimento ao disposto no art. 5o, inciso I, da Lei no 10.028, de 19 de outubro de 2000, os titulares 
dos Poderes e órgãos referidos no art. 54 da Lei Complementar no 101, de 2000, encaminharão ao Congresso Nacional 
e ao Tribunal de Contas da União os respectivos Relatórios de Gestão Fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias após o final 
do quadrimestre. 
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§ 1o Ficam facultadas à Justiça Federal a elaboração e a publicação dos relatórios em nível de órgão orçamentário, 
nos termos do inciso VI do art. 4o desta Lei. 

§ 2o Os Relatórios de Gestão Fiscal serão distribuídos à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da 
Constituição, imediatamente após terem sido recebidos pelo Congresso Nacional. 

§ 3o Para subsidiar a apreciação dos relatórios pela Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, o 
Tribunal de Contas da União lhe encaminhará, em até 30 (trinta) dias após o final do prazo de que trata o caput, 
relatório contendo análise dos Relatórios de Gestão Fiscal. 
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IV) OUTROS NORMATIVOS  
 

1) Decreto Legislativo n.º 1, de 2000-CN  

Autoriza á execução orçamentaria da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2000 do 
subtítulo 26.782.0238.5715.0001 - Construção de Anel 
Rodoviário no Corredor Fronteira Norte - BR-364/AC - 
Em Rio Branco, listado no Quadro III anexo à Lei N° 
9.969, de 11 de maio de 2000.  

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 2000 
(Lei n° 9.969 de 11 de maio de 2000), do subtítulo 26.782.0238.5715.0001 Construção de Anel Rodoviário no Corredor 
Fronteira-Norte - BR364/AC - Em Rio Branco da Unidade Orçamentária 39.201 - Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem - DNER no valor de R$ 2.628.500 00 (dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil e quinhentos reais).  

Art. 2° O Tribunal de Contas da União acompanhará e fiscalizará a aplicação dos recursos liberados nos termos do 
artigo anterior informando qualquer irregularidade à Comissão de que trata o art. 166, § 1°, da Constituição Federal.  

2) Decreto Legislativo n.º 2, de 2000-CN 

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2000 no 
programa de trabalho 26.782.0238.5711.0007 
Construção de Trechos Rodoviários no Corredor 
Fronteira Norte - BR-364/AC Trecho Rio Branco 
Cruzeiro do Sul, da Unidade Orçamentária 39201 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, no 
valor de R$ 25.000.000,00.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 
2000 (Lei N.º 9.969, de 11 de maio de 2000), no programa de trabalho 26.782.0238.5711.0007 Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor Fronteira Norte - BR-364/AC Trecho Rio Branco Cruzeiro do Sul, da Unidade Orçamentária 
39201 Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER, no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões 
de reais).  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físicofinanceiro da execução orçamentária, na 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o programa de trabalho 26.782.0238.5711.0007 Construção de 
Trechos Rodoviários no Corredor Fronteira Norte - BR-364/AC Trecho Rio Branco Cruzeiro do Sul, encaminhando ao 
Congresso Nacional relatórios até o dia 31 de outubro e 30 de dezembro do presente exercício financeiro.  

3) Decreto Legislativo n.º 3, de 2000-CN  

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2000 do 
subtítulo 26.782.0238.5711.0005 Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor Fronteira Norte BR-317/AC 
Brasiléia Assis Brasil, listado no quadro III anexo à Lei 
N.º 9.969, de 11 de maio de 2000.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no Orçamento Geral Fiscal da União 
para 2000 (Lei N.º 9.969, de 11 de maio de 2000), do subtítulo 26.782.0238.5711.0005 Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor Fronteira Norte BR-317/AC Brasiléia Assis Brasil, da Unidade Orçamentária 39.201 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagens DNER, no valor R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União acompanhará e fiscalizará a aplicação dos recursos liberados nos termos do 
artigo anterior, informando qualquer irregularidade à Comissão de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.  

4) Decreto Legislativo n.º 4, de 2000-CN  

Autoriza a execução orçamentária condicional da 
dotação consignada no orçamento fiscal para 2.000, 
subtítulo 26.782.0232.5706.0001 Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor Sudoeste/BR 070/MT Cáceres 
Fronteira com a Bolívia, constante do Quadro III da Lei 
n.º 9.969, de 11.05.200  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a executar condicionalmente as dotações consignadas no orçamento 
fiscal para 2.000, subtítulo 26.782.0232.5706.0001, Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Sudoeste / BR 
070/MT Cáceres Fronteira com a Bolívia, constante do Quadro III da Lei n.º 9.969, de 11.05.2000.  

§ 1º A condição para a execução da dotação orçamentária indicada no caput é o atendimento (até 01.08.2000), 
pelo Departamento Nacional de Estradas e Rodagens DNER e pelo Departamento de Viação e Obras Públicas do 
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Governo do Estado de Mato Grosso DVOP/MT, com manifestação conclusiva e favorável do Tribunal de Contas da 
União e posterior comunicação ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo, das seguintes determinações:  

I - revisão da extensão prevista de 86 Km nas obras objeto do Convênio PG n.º 133/95;  
II - revisão do projeto executivo da obra, quantificando e qualificando corretamente todos os serviços a serem 

executados;  
III - análise comparativa dos custos atualmente contratados com os vigentes no mercado, considerando as 

peculiaridades da obra.  
§ 2º A autorização a que se refere o caput estende-se, excepcionalmente, à hipótese de, não verificado ainda o 

termo fixado no parágrafo anterior, haver manifestação prévia, fundamentada, conclusiva e favorável do Tribunal de 
Contas da União quanto à execução orçamentária do subtítulo objeto deste Decreto Legislativo, que deverá ser enviada 
ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União acompanhará e fiscalizará a aplicação dos recursos eventualmente 
liberados, informando ao Congresso Nacional sobre as medidas adotadas para o saneamento das irregularidades 
apontadas.  

5) Decreto Legislativo n.º 5, de 2000-CN  

Autoriza a execução orçamentária parcial das 
dotações consignadas no orçamento fiscal para 2000, 
constantes do Quadro III da Lei n.º 9.969, de 11 de maio 
de 2000, Lei Orçamentária para o exercício de 2000.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a executar as dotações consignadas no orçamento fiscal para 2000, 
constantes do Quadro III da Lei n.º 9.969, de 11 de maio de 2000 Lei Orçamentária para o exercício de 2000, 
excetuando-se as obras cujos contratos tenham sido considerados com indícios de irregularidade pelo Tribunal de 
Contas da União.  

Art. 2º É vedado ao Poder Executivo a liberação de quaisquer recursos financeiros para as dotações mencionadas 
no artigo 1º deste Decreto antes de ser feita comunicação formal do Tribunal de Contas da União> ao Congresso 
Nacional e ao Poder Executivo das obras mencionadas no referido artigo.  

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União comunicará a relação das obras cujos contratos tenham sido 
considerados com indícios de irregularidade no prazo máximo de dez dias.  

Art. 3º O Tribunal de Contas da União> acompanhará e fiscalizará a aplicação dos recursos liberados nos estritos 
termos do artigo 2º deste Decreto, certificando-se de que nenhum dos contratos em que tenham sido apontadas 
irregularidade recebam quaisquer recursos orçamentários ou liberação financeira.  

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União informará ao Congresso Nacional junto com o relatório trimestral 
de atividades as medidas adotadas nos termos deste Decreto.   

6) Decreto Legislativo n.º 6, de 2000-CN 

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
referente ao subtítulo do orçamento fiscal 
18.544.0515.1851.0103 Construção e Recuperação de 
Obras de Infra-Estrutura Hídrica - Açude Jenipapo no 
Estado do Piauí, constante do Quadro III da Lei no 9.969, 
de 11 de maio de 2000, Lei Orçamentária para o 
exercício financeiro de 2000.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação constante do orçamento fiscal para o exercício 
financeiro de 2000, referente ao subtítulo 18.544.0515.1851.0103 Construção e Recuperação de Obras de Infra-
Estrutura Hídrica Açude Jenipapo no Estado do Piauí, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Obras 
Contra a Seca, sem prejuízo das providências adotadas pelo Tribunal de Contas da União, para ressarcimento de 
eventual dano ao Erário.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União realizará imediatamente auditoria nas obras a que se refere o subtítulo 
constante do artigo anterior e efetuará levantamento do total de recursos nelas aplicados pelo Departamento Nacional 
de Obras Contra a Seca, assim como do atual estágio de execução, dando ciência a esta Comissão.  

7) Decreto Legislativo n.º 7, de 2000-CN  

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2000 no 
programa de trabalho 26.782.0230.5725.0001 Adequação 
de Trechos Rodoviários no Corredor Leste BR-040/MG 
Santos Dumont Ressaquinha Belo Horizonte Sete Lagoas, 
da Unidade Orçamentária 39.201 Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 2000 
(Lei n.º 9.969, de 11 de maio de 2000), no programa de trabalho 26.782.0230.5725.0001 Adequação de Trechos 
Rodoviários no Corredor Leste BR-040/MG Santos Dumont Ressaquinha Belo Horizonte Sete Lagoas, da Unidade 
Orçamentária 39.201 Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico financeiro da execução orçamentária, na 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o programa de trabalho 26.782.0230.5725.0001 Adequação de 
Trechos Rodoviários no Corredor Leste BR-040/MG Santos Dumont Ressaquinha Belo Horizonte Sete Lagoas, 
encaminhando ao Congresso Nacional relatórios até o dia 31 de outubro e 30 de dezembro do presente exercício 
financeiro.  

8) Decreto Legislativo n.º 8, de 2000-CN  

Autoriza a execução orçamentária consignada no 
Orçamento Fiscal da União 02.061.0569.3732.0001 - 
Conclusão edifício-anexo do TRF da 2ª Região no Rio de 
Janeiro - RJ, da Unidade Orçamentária 12103 - Tribunal 
Regional Federal - 2ª Região, no valor de R$ 
1.358.044,00.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a executar consignada no Orçamento Fiscal da União para 2.000 ( Lei 
n.º 9.969, de 11 de maio de 2000), no programa de trabalho 02.061.0569.3732.0001 - Conclusão do edifício-anexo do 
TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ, da Unidade Orçamentária 12103 - Tribunal Regional Federal - 2ª Região, no 
valor de R$ 1.358.044,00 (um milhão, trezentos e cinqüenta e oito mil e quarenta e quatro reais).  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução orçamentária, na 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o programa de trabalho em epígrafe, encaminhando ao 
Congresso Nacional relatórios até o dia 31 de outubro e 30 de dezembro do presente exercício financeiro.  

Parágrafo único. Sem prejuízo da determinação contida no caput, o Tribunal de Contas da União encaminhará 
ainda a atualização das informações referentes ao ressarcimento dos débitos decorrentes das falhas constatadas na 
gestão do programa de trabalho em epígrafe.  

9) Decreto Legislativo n.º 9, de 2000-CN  

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2000 no 
programa de trabalho 26.783.0222.5754.0001 - 
Implantação do Sistema de Trens Urbanos de Recife 
Trecho Recife Cajueiro Seco, da Unidade Orçamentária 
39.208 Companhia Brasileira de Trens Urbanos, no valor 
de R$ 30.150.000,00 (trinta milhões, cento e cinqüenta 
mil reais).  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 
2000 (Lei n.º 9.969, de 11 de maio de 2000), no programa de trabalho 26.783.0222.5754.0001 - Implantação do 
Sistema de Trens Urbanos de Recife Trecho Recife Cajueiro Seco, da Unidade Orçamentária 39.208 Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos, no valor de R$ 30.150.000,00 (trinta milhões, cento e cinqüenta mil reais).  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico financeiro da execução orçamentária, na 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o programa de trabalho 26.783.0222.5754.0001 - Implantação 
do Sistema de Trens Urbanos de Recife Trecho Recife Cajueiro Seco, encaminhando ao Congresso Nacional relatórios 
até o dia 31 de outubro e 30 de dezembro do presente exercício financeiro.  

10) Decreto Legislativo n.º 10, de 2000-CN  

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2000 no 
programa de trabalho 26.783.0222.5754.0003 - 
Implantação do Sistema de Trens Urbanos de Recife 
Trecho Tip - Timbi, da Unidade Orçamentária 39.208 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos, no valor de R$ 
25.450.000,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e 
cinqüenta mil reais)  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 
2000 (Lei n.º 9.969, de 11 de maio de 2000), no programa de trabalho 26.783.0222.5754.0003 - Implantação do 
Sistema de Trens Urbanos de Recife Trecho Tip - Timbi, da Unidade Orçamentária 39.208 Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos, no valor de R$ 25.450.000,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e cinqüenta mil reais).  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico financeiro da execução orçamentária, na 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o programa de trabalho 26.783.0222.5754.0003 - Implantação 
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do Sistema de Trens Urbanos de Recife Trecho Tip - Timbi, encaminhando ao Congresso Nacional relatórios até o dia 
31 de outubro e 30 de dezembro do presente exercício financeiro.  

11) Decreto Legislativo n.º 11, de 2000-CN  

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2000 no 
subtítulo 26.784.0235.0496.0001 Participação da União 
no Capital Companhia Docas do Rio Grande do Norte 
Recuperação e Melhoramento da Infra-Estrutura 
Portuária do Terminal Salineiro de Areia Branca Rio 
Grande do Norte, da Unidade Orçamentária 39101 
Ministério dos Transportes, no valor de R$ 1.000.000,00. 

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 
2000 (Lei n.º 9.969, de 11 de maio de 2000), no subtítulo 26.784.0235.0496.0001 Participação da União no Capital 
Companhia Docas do Rio Grande do Norte Recuperação e Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária do Terminal 
Salineiro de Areia Branca Rio Grande do Norte, da Unidade Orçamentária 39101 Ministério dos Transportes, no valor 
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução orçamentária, na 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão 
Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, até o dia 30 de dezembro do presente exercício financeiro.  

12) Decreto Legislativo n.º 12, de 2000-CN  

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2000 no 
subtítulo 26.784.0230.0520.0001 Participação da União 
no Capital Companhia Docas do Rio de Janeiro 
Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos 
Siderúrgicos no Porto de Sepetiba Rio de Janeiro, da 
Unidade Orçamentária 39101 Ministério dos Transportes, 
no valor de R$ 500.000,00.  

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 
2000 (Lei n.º 9.969, de 11 de maio de 2000), no subtítulo 26.784.0230.0520.0001 Participação da União no Capital 
Companhia Docas do Rio de Janeiro Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de 
Sepetiba Rio de Janeiro, da Unidade Orçamentária 39101 Ministério dos Transportes, no valor de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais).  

Art. 2º - O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físicofinanceiro da execução orçamentária, na 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, encaminhando à Comissão de que 
trata o art. 166, §1º, da Constituição Federal relatório até o dia 30 de dezembro do presente exercício financeiro.  

13) Decreto Legislativo n.º 13, de 2000-CN  

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2000, no 
subtítulo 20.607.0379.1856.0005 Estudos para o 
Aproveitamento Hidroagrícola em Áreas Irrigáveis No 
Estado da Bahia, da Unidade Orçamentária 53.201 
CODEVASF, no valor de R$ 390.995,00. 

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 
2000 (Lei n.º 9.969, de 11 de maio de 2000), no subtítulo 20.607.0379.1856.0005 Estudos para o Aproveitamento 
Hidroagrícola em Áreas Irrigáveis - No Estado da Bahia, da Unidade Orçamentária 53.201 CODEVASF, no valor de 
R$ 390.995,00 (trezentos e noventa mil, novecentos e noventa e cinco reais).  

Art. 2º  O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físicofinanceiro da execução orçamentária, na 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão 
Mista de que trata o art. 166, §1º, da Constituição Federal, até o dia 30 de dezembro do presente exercício financeiro.  

14) Decreto Legislativo n.º 14, de 2000-CN  

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
referente ao subtítulo do orçamento fiscal 
26.782.0229.5703.0001 Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor São Francisco BR 116/BA 
Euclides da Cunha Ibó, constante do Quadro III da Lei n.º 
9.969, de 11 de maio de 2000 Lei Orçamentária para 
exercício financeiro de 2000.  
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Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação constante do Orçamento Fiscal para o exercício 
financeiro de 2000, referente ao subtítulo 26.782.0229.5703.0001 - Construção de Trechos Rodoviários no Corredor 
São Francisco BR 116/BA Euclides da Cunha Ibó, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem DNER.  

Art. 2º  O Tribunal de Contas da União realizará imediatamente auditoria nas obras a que se refere o subtítulo 
constante do artigo anterior e efetuará levantamento do total de recursos nelas aplicados pelo Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem, assim como do atual estágio de execução, dando ciência a Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.  

15) Decreto Legislativo n.º 15, de 2000-CN  

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2000 no 
subtítulo 26.782.0237.5710.0001 Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins BR-070/GO 
Cocalzinho - Itaberaí, da Unidade Orçamentária 39.201 
DNER, no valor de R$ 25.000,00.  

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 
2000 (Lei n.º 9.969, de 11 de maio de 2000), no subtítulo 26.782.0237.5710.0001 Construção de Trechos Rodoviários 
no Corredor Araguaia-Tocantins BR-070/GO Cocalzinho - Itaberaí, da Unidade Orçamentária 39.201 DNER, no valor 
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físicofinanceiro da execução orçamentária, na 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão 
Mista de que trata o art. 166, §1º, da Constituição Federal, até o dia 30 de dezembro do presente exercício financeiro.  

16) Decreto Legislativo n.º 16, de 2000-CN  

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2000 no 
subtítulo 14.421.0661.1844.0041 Construção, Ampliação, 
Reforma e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais - 
No Estado de São Paulo, da Unidade Orçamentária 
30.907 FUNPEN, no valor de R$ 4.612.000,00.  

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 
2000 (Lei n.º 9.969, de 11 de maio de 2000), no subtítulo 14.421.0661.1844.0041 Construção, Ampliação, Reforma e 
Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais - No Estado de São Paulo, da Unidade Orçamentária 30.907 FUNPEN, 
no valor de R$ 4.612.000,00 (quatro milhões, seiscentos e doze mil reais).  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físicofinanceiro da execução orçamentária, na 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão 
Mista de que trata o art. 166, §1º, da Constituição Federal, até o dia 30 de dezembro do presente exercício financeiro.  

1) Decreto Legislativo n° 2, de 2001-CN 

Autoriza a execução de contrato relativo à dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2001 no 
subtítulo 20.607.0379.1836.0093 - Construção de Obras 
de Infra-Estrutura de Irrigação de Uso Comum - 
Perímetro Pontal Norte Sul no Estado de Pernambuco, da 
Unidade Orçamentária 53.201 - CODEVASF. 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2001 (Lei n° 10.171, de 5 de janeiro de 2001) no subtítulo 20.607.0379.1836.0093 - Construção de Obras de Infra-
Estrutura de Irrigação de Uso Comum - Perímetro Pontal Norte Sul no Estado de Pernambuco, da Unidade 
Orçamentária 53.201 - CODEVASF, para a execução do Contrato n° 0.00.98.0015. 

Art. 2° O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução do contrato 
mencionado no artigo anterior, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1°, da Constituição Federal, até o dia 31 de agosto 
do presente exercício financeiro. 

2) Decreto Legislativo n.º 3, de 2001-CN 

Autoriza a execução dos contratos IC 25/98 e IC 
29/98, relativos à dotação consignada no Orçamento 
Fiscal da União para 2001 no subtítulo 
18.782.0518.3644.0001 - Restauração de Rodovias 
Estaduais no Estado do Mato Grosso, da Unidade 
Orçamentária 53.101 - Ministério da Integração Nacional.  
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2001 (Lei n.º 10.171, de 5 de janeiro de 2001) no subtítulo 18.782.0518.3644.0001 - Restauração de Rodovias 
Estaduais no Estado do Mato Grosso, da Unidade Orçamentária 53.101 - Ministério da Integração Nacional, para a 
execução dos Contratos IC 25/98 e IC 29/98, referentes às rodovias MT-270 e MT-343. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no artigo 1º, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, até o dia 31 de 
outubro do presente exercício financeiro. 

3) Decreto Legislativo n.º 4, de 2001-CN 

Autoriza a execução de contratos relativos à 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 
2001 no subtítulo 26.782.0231.5743.0001 - Duplicação de 
Trechos Rodoviários no Corredor Transmetropolitano - 
BR-116/SP - São Paulo - Divisa SP/PR, da Unidade 
Orçamentária 39.201 - DNER. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2001 (Lei n.º 10.171, de 5 de janeiro de 2001) no subtítulo 26.782.0231.5743.0001 - Duplicação de Trechos 
Rodoviários no Corredor Transmetroplitano - BR-116/SP - São Paulo - Divisa SP/PR, da Unidade Orçamentária 
39.201 - DNER, para execução dos contratos PG-116/97-00 e PG039/98-00. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no artigo 1º, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, até o dia 31 de outubro 
do presente exercício financeiro. 

4) Decreto Legislativo n.º 5, de 2001 

Autoriza a execução de contratos relativos à 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 
2001 no subtítulo 26.784.0230.3265.0001 - Dragagem no 
Porto de Vitória - ES no Estado do Espírito Santo, da 
Unidade Orçamentária 39.211 - CODESA.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2001 (Lei n.º 10.171, de 5 de janeiro de 2001) no subtítulo 26.784.0230.3265.0001 - Dragagem no Porto de Vitória - 
ES no Estado do Espírito Santo, da Unidade Orçamentária 39.211 - CODESA, para a execução dos contratos oriundos 
da Concorrência n.º 01/98 e do Convite n.º 41/98. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no artigo anterior, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, até o dia 28 de 
fevereiro de 2002. 

1) Decreto Legislativo nº 1, de 2002-CN 

Especifica contratos relativos à dotação consignada 
no Orçamento de Investimentos da União para 2002 no 
subtítulo 25.752.0296.3422.0001 - Implantação do 
Sistema de Transmissão de Itaipu (PR) - São Paulo (SP) 
(Ivaiporã - Itaberá - Tijuco Preto) (585 Km de Linha de 
Transmissão e Subestações Associadas) - Nacional, da 
Unidade Orçamentária 32.228 - Furnas Centrais 
Elétricas S/A cuja execução fica autorizada. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento de Investimentos da União 
para 2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo 25.752.0296.3422.0001 - Implantação do Sistema de 
Transmissão de Itaipu (PR) - São Paulo (SP) (Ivaiporã - Itaberá - Tijuco Preto) (585 Km de Linha de Transmissão e 
Subestações Associadas) - Nacional, da Unidade Orçamentária 32.228 - Furnas Centrais Elétricas S/A, exceto para a 
execução dos contratos relacionados no parágrafo único deste artigo.  

Parágrafo Único. Fica mantida a vedação de liberação de recursos prevista no art. 12, caput, da Lei nº 10.407/02, para 
os contratos de nºs 12.279, 12.545, 12.547, 12.686, 12.926, 12.973, 12.977, 12.979, 13.313 e 13.386.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no artigo anterior, na dotação consignada no Orçamento de Investimentos da União para o subtítulo em 
epígrafe, bem como se foram respeitadas as restrições previstas no parágrafo único daquele artigo, encaminhando relatório à 
Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, até o dia 31 de agosto do presente exercício financeiro.  
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2) Decreto Legislativonº 4, de 2002-CN 

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
02.061.0569.7241.0003 - Construção do Edifício-Sede da 
Seção Judiciária em Cuiabá/ no Município de Cuiabá (Cond. 
ao atend. do art. 12 desta Lei), da Unidade Orçamentária 
12.102 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo 02.061.0569.7241.0003 - Construção do Edifício-Sede da 
Seção Judiciária em Cuiabá/ no Município de Cuiabá (Cond. ao atend. do art. 12 desta Lei), da Unidade Orçamentária 
12.102 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento de Investimentos da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de outubro 
do presente exercício financeiro.  

3) Decreto Legislativo nº 5, de 2002-CN 

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.782.0231.5743.0003 - Duplicação de Trechos 
Rodoviários no Corredor Transmetropolitano - BR-
381/SP - Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116 (Cond. 
ao atend. do art. 12 desta Lei), da Unidade Orçamentária 
39.252- Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo 26.782.0231.5743.0003 - Duplicação de Trechos 
Rodoviários no Corredor Transmetropolitano - BR-381/SP - Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116 (Cond. ao atend. 
do art. 12 desta Lei), da Unidade Orçamentária 39.252 - Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento de Investimentos da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de outubro 
do presente exercício financeiro.   

4) Decreto Legislativo nº 6, de 2002-CN 

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2002 
(Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), do subtítulo 
26.782.0238.5715.0002 - Construção de Anel Rodoviário 
no Corredor Fronteira - Norte - BR-364/AC - Em Rio 
Branco. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), do subtítulo 26.782.0238.5715.0002 - Construção de Anel Rodoviário 
no Corredor Fronteira - Norte - BR-364/AC - Em Rio Branco, da Unidade Orçamentária 39.252 - Departamento 
Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT, no valor de R$ 7.890.000,00 (sete milhões, oitocentos e noventa 
mil reais).  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União acompanhará e fiscalizará a aplicação dos recursos liberados nos termos 
do art. 1, informando qualquer irregularidade à Comissão de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal.  

5) Decreto Legislativo nº 7, de 2002-CN 

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
18.544.0515.1851.0406 - Construção e Recuperação de 
Obras de Infra-estrutura Hídrica - Aproveitamento 
Hidroagrícola do Rio Bálsamo - AL. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo 18.544.0515.1851.0406 - Construção e Recuperação de 
Obras de Infra-estrutura Hídrica - Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Bálsamo - AL.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução do contrato 
mencionado no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
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encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de outubro 
do presente exercício financeiro. 

6) Decreto Legislativo nº 8, de 2002-CN  

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.783.0232.5769.0103 - Construção de Contornos 
Ferroviários no Corredor Sudoeste - No Município de 
Campo Grande - MS. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo 26.783.0232.5769.0103 - Construção de Contornos 
Ferroviários no Corredor Sudoeste - No Município de Campo Grande - MS.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art.1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de outubro 
do presente exercício financeiro.  

7) Decreto Legislativo nº 9, de 2002-CN  

Autoriza a execução de contratos relativos à 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 
2002 no subtítulo - Dragagem no Porto de Vitória - no 
Estado do Espírito Santo (Cond. ao atend. do art. 12 
desta Lei), da Unidade Orçamentária 39.211 - CODESA.   

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo 26.784.0230.3265.0001 - Dragagem no Porto de Vitória - 
no Estado do Espírito Santo (Cond. ao atend. do art. 12 desta Lei), da Unidade Orçamentária 39.211 - CODESA, para 
execução dos contratos oriundos da Concorrência nº 01/98 e do Convite nº 41/98.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento de Investimentos da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de outubro 
do presente exercício financeiro.  

8) Decreto Legislativo nº 10, de 2002-CN 

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.784.0909.5873.0002 - Participação da União no 
Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - 
Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura 
Portuária -No Estado do Espírito Santo (Cond. ao atend. 
do art. 12 desta Lei), da Unidade Orçamentária 39.101 - 
Ministério dos Transportes, e no Orçamento de 
Investimentos da União para 2002 no subtítulo 
26.784.0230.1905.0032 - Recuperação e Melhoramentos 
da Infra-Estrutura Portuária - No Estado do Espírito 
Santo (Cond. ao atend. do art. 12 desta Lei), da Unidade 
Orçamentária 39.211 - Companhia Docas do Espírito 
Santo - CODESA. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo 26.784.0909.5873.0002 - Participação da União no Capital 
- Companhia Docas do Espírito Santo - Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária - No Estado do 
Espírito Santo (Cond. ao atend. do art. 12 desta Lei), da Unidade Orçamentária 39.101 - Ministério dos Transportes, e 
no Orçamento de Investimentos da União para 2002 no subtítulo 26.784.0230.1905.0032 - Recuperação e 
Melhoramentos da Infra-Estrutura Portuária - No Estado do Espírito Santo (Cond. ao atend. do art. 12 desta Lei), da 
Unidade Orçamentária 39.211 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA, exceto, para ambas as rubricas, para 
a execução da Concorrência nº 004/2000.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art.1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de outubro 
do presente exercício financeiro.  

9) Decreto Legislativo nº 11, de 2002-CN  Autoriza a execução de contrato relativo à dotação 
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consignada no Orçamento Fiscal da União para 2002 nos 
subtítulos 18.544.0515.1851.0442 - Construção e 
Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica - 
Construção da Barragem do Poço do Marruá, no Estado 
do Piauí (condicionado ao atendimento do art. 12 desta 
Lei) e 18.544.0515.3451.0022 - Construção e 
Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica - 
Construção da Barragem do Poço do Marruá no Estado do 
Piauí (condicionado ao atendimento do art. 12 desta Lei). 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) nos subtítulos 18.544.0515.1851.0442 - Construção e Recuperação de 
Obras de Infra-Estrutura Hídrica - Construção da Barragem do Poço do Marruá, no Estado do Piauí (condicionado ao 
atendimento do art. 12 desta Lei) e 18.544.0515.3451.0022 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura 
Hídrica - Construção da Barragem do Poço do Marruá no Estado do Piauí (condicionado ao atendimento do art. 12 
desta Lei), referente ao Contrato nº 002/2001 - DEO.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
setembro do presente exercício financeiro. 

10) Decreto Legislativo nº 12, 2002-CN  

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.782.0235.5714.0003 - Construção de Anel Rodoviário 
no Corredor Nordeste/Expresso em Fortaleza, da 
Unidade Orçamentária 39.252 - Departamento Nacional 
de Infra-estrutura de Transportes - DNIT. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo 26.782.0235.5714.0003 - Construção de Anel Rodoviário 
no Corredor Nordeste/Expresso em Fortaleza (Cond. ao atend. do art. 12 desta Lei), da Unidade Orçamentária 39.252 - 
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art.1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de outubro 
do presente exercício financeiro. 

11) Decreto Legislativo nº 13, de 2002-CN    

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
20.782.0237.5730.0006 – Adequação de Trechos 
Rodoviários KM 0 – Divisão Pará – Maranhão, no 
Corredor Araguaia – Tocantins – BR – 316/PA.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo 20.782.0237.5730.0006- Adequação de Trechos 
Rodoviários KM 0 – Divisão Pará – Maranhão, ou no Corredor Araguaia – Tocantins – BR – 316/PA.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução do projeto 
mencionado no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de 
dezembro do presente exercício financeiro.  

12) Decreto Legislativo nº 14, de 2002-CN  

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
20.607.0379.1836.0065 - Implantação de Projetos de 
Irrigação - Projeto Três Barras no Estado de Goiás, da 
Unidade Orçamentária 53.101 - Ministério da 
Integração Nacional. .  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 2002 
(Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo 20.607.0379.1836.0065 - Implantação de Projetos de Irrigação - 
Projeto Três Barras no Estado de Goiás, da Unidade Orçamentária 53.101 - Ministério da Integração Nacional.  
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Parágrafo único. Os recursos não poderão ser utilizados para custeio da subestação rebaixadora de 34,5/13,8 
KV, até que se verifique a razoabilidade dos preços cotados, para esse item de custo, no 3º Termo Aditivo ao 
contrato de execução das obras do Projeto de Irrigação, e sejam promovidas, se for o caso, as correções pertinentes, 
atendendo determinação do Tribunal de Contas da União. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução do projeto 
mencionado no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de 
dezembro do presente exercício financeiro.  

13) Decreto Legislativo nº 15, de 2002-CN  

Autoriza a execução de contrato relativo à dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2002 
no subtítulo 25.752.0294.3382.0028 - Implantação do 
sistema de transmissão associado a UHE de Xingó em 
Sergipe (159 Km de linha de transmissão em 230 KV e 
de subestações de 700 MVA) - no Estado de Sergipe, da 
Unidade Orçamentária 32.226 - CHESF.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 2002 
(Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo 25.752.0294.3382.0028 – Implantação do sistema de transmissão 
associado a UHE de Xingó em Sergipe (159 Km de linha de transmissão em 230 KV e de subestações de 700 MVA) - no 
Estado de Sergipe, da Unidade Orçamentária 32.226 - CHESF, para a execução do contrato CT-92.6.0325.00. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução do contrato 
mencionado no art. 1º, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
novembro do presente exercício financeiro. 

14) Decreto Legislativo nº 16, de 2002-CN 

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura 
Hídrica/Fortalecimento da Infra-estrutura Hídrica do 
Agreste Alagoano - (Barragem Bananeira).  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura 
Hídrica/Fortalecimento da Infra-estrutura Hídrica do Agreste Alagoano - (Barragem Bananeira). 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão Mista de 
que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de setembro do presente exercício financeiro.  

15) Decreto Legislativo nº 17, de 2002-CN 

Autoriza a execução de dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
Construção de Trechos Rodoviários no Corredor 
Araguaia - Tocantins - BR-402/MA - trecho Humberto 
de Campos - Barreirinhas, PT 26.782.0237.5710.0103, 
unidade orçamentária 39.252 - Departamento Nacional 
de Infra-estrutura de Transportes - DNIT.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo Construção de Trechos Rodoviários no Corredor 
Araguaia - Tocantins - BR – 402/MA -trecho Humberto de Campos - Barreirinhas, PT 26.782.0237.5710.0103, 
unidade orçamentária 39.252 - Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT.Parágrafo Único. 
Somente serão repassados recursos para execução da obra após a implementação das medidas determinadas pela 
Decisão 541/2002 - TCU – Plenário, do Tribunal de Contas da União. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão Mista de 
que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de novembro do presente exercício financeiro. 

16) Decreto Legislativo nº 18, de 2002-CN 

Autoriza a execução de contrato relativo à dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2002 
no subtítulo 20.607.0379.1836.0067 - Implantação de 
Projetos de Irrigação – Projeto Flores de Goiás, no 
Estado de Goiás.. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
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2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo 20.607.0379.1836.0067 - Implantação de Projetos de 
Irrigação - Projeto Flores de Goiás, no Estado de Goiás, no montante estritamente necessário à conclusão do primeiro 
trecho do Projeto de Irrigação Flores de Goiás compreendido entre a barragem do Rio Paranã e o barramento da 
Porteira.. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, nos termos e limites estabelecidos no art. 1º 
deste Decreto encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o 
dia 31 de outubro do presente exercício financeiro. 

17) Decreto Legislativo nº 19, de 2002-CN 

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.782.0230.5789.0006 - construção do contorno 
rodoviário em Colatina, Estado do Espírito Santo, no 
corredor Leste - BR - 259/ES (TC nº 005.383/2001).  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo 26.782.0230.5789.0006 - construção do contorno 
rodoviário em Colatina, Estado do Espírito Santo, no corredor Leste - BR - 259/ES. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
setembro do presente exercício financeiro.  

18) Decreto Legislativo nº 20, de 2002-CN  

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
20.607.0379.1836.0023 - Projeto de Irrigação Baixada 
Ocidental Maranhense, no Estado do Maranhão.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo 20.607.0379.1836.0023 - Projeto de Irrigação Baixada 
Ocidental Maranhense, no Estado do Maranhão. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de 
setembro do presente exercício financeiro.  

19) Decreto Legislativo nº 21, de 2002-CN  

Autoriza a execução de contratos relativos à 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União 
para 2002 no subtítulo 25.752.0294.3379.0022 - 
Implantação de sistema de transmissão no Piauí (639 
km de linha de transmissão em 284 MVA) - no Estado do 
Piauí, da Unidade Orçamentária 32.269 - CEPISA. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo 25.752.0294.3379.0022 - Implantação de sistema de 
transmissão no Piauí (639 km de linha de transmissão em 284 MVA) - no Estado do Piauí, da Unidade Orçamentária 
32.269 - CEPISA, para a execução dos contratos PCJ 079/00, 080/00, 081/00, 091/00, 092/00 e 097/00. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
novembro do presente exercício financeiro.  

20) Decreto Legislativo nº 22, de 2002-CN  

Autoriza a execução de contratos relativos à 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União 
para 2002 no subtítulo 25.752.0294.3407.0022 - 
Ampliação de rede urbana de distribuição de energia 
elétrica no Piauí - no Estado do Piauí, da Unidade 
Orçamentária 32.269 - CEPISA.   

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo 25.752.0294.3407.0022 - Ampliação de rede urbana de 
distribuição de energia elétrica no Piauí - no Estado do Piauí, da Unidade Orçamentária 32.269 - CEPISA, para a 
execução dos contratos PCJ 099/00 e 108/00. 
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Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
novembro do presente exercício financeiro.  

21) Decreto Legislativo nº 23, de 2002-CN  

Autoriza a execução de dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura 
Hídrica/Adutora Alto Sertão no Estado de Alagoas, 
Unidade Orçamentária 53.101 - Ministério da 
Integração Nacional.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura 
Hídrica/Adutora Alto Sertão no Estado de Alagoas, Unidade Orçamentária 53.101 - Ministério da Integração 
Nacional. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão Mista de 
que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de novembro do presente exercício financeiro.  

22) Decreto Legislativo nº 24, de 2002-CN  

Autoriza a execução orçamentária da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2002 
(Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), do subtítulo 
26.784.0236.5771.0001 - Melhoria da Navegação das 
Hidrovias do Corredor Oeste-Norte - do Rio Madeira – 
Trecho Porto Velho - Foz do Madeira. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), do subtítulo 26.784.0236.5771.0001 - Melhoria da Navegação das 
Hidrovias no Corredor Oeste-Norte - do Rio Madeira - Trecho Porto Velho - Foz do Madeira, da Unidade 
Orçamentária 39.252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, no valor de R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União acompanhará e fiscalizará a aplicação dos recursos liberados nos termos 
do art. 1º, informando qualquer irregularidade à Comissão de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal. 

23) Decreto Legislativo nº 25, de 2002-CN  

Autoriza a execução de dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
Implantação de Usina Termelétrica no Amazonas de 270 
MW/ no Estado do Amazonas, da Unidade 
Orçamentária 32.273 - Manaus Energia S.A. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo Implantação de Usina Termelétrica no Amazonas de 270 
MW/ no Estado do Amazonas, da Unidade Orçamentária 32.273 - Manaus Energia S.A. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução do contrato 
mencionado no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de 
outubro do presente exercício financeiro.  

24) Decreto Legislativo nº 26, de 2002-CN  

Autoriza a execução de dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
Reurbanização e Canalização dos Córregos Botafogo e 
Capim Puba, Unidade Orçamentária 53.101 - 
Ministério da Integração Nacional.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo Reurbanização e Canalização dos Córregos Botafogo e 
Capim Puba, Unidade Orçamentária 53.101 - Ministério da Integração Nacional.Parágrafo Único. Somente serão 
repassados recursos após a celebração de novo contrato para a execução dos serviços, decorrente de regular processo 
licitatório, precedido da elaboração de projeto básico, que contemple os elementos essenciais à adequada 
caracterização do respectivo objeto, bem como dos custos, métodos e prazos de execução, admitindo-se apenas, pela 
atual contratada, a conclusão do trecho compreendido entre a Rua 301 e a Av. Goiás Norte. 



http://www2.tcu.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/TCU/CONHECA_TCU/COMPETENCIAS_TCU/COMPETÊNCIAS-TCU-LEGAIS.DOC 41 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão Mista de 
que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de novembro do presente exercício financeiro.  

25) Decreto Legislativo nº 27, de 2002-CN 

Autoriza a execução de dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
Construção da Adutora do Agreste Alagoano no Estado de 
Alagoas - AL, PT 18.544.0515.3391.0027, Unidade 
Orçamentária 53.101 - Ministério da Integração Nacional.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo Construção da Adutora do Agreste Alagoano no Estado 
de Alagoas - AL, PT 18.544.0515.3391.0027, Unidade Orçamentária 53.101 - Ministério da Integração Nacional. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão Mista de 
que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de novembro do presente exercício financeiro. 

26) Decreto Legislativo nº 29, de 2002-CN  

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
12.364.0041.5081.0029 - Modernização e Recuperação 
da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de 
Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino - no Estado 
da Bahia, da Unidade Orçamentária - 26.232 - 
Universidade Federal da Bahia..  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo 12.364.0041.5081.0029 – Modernização e Recuperação 
da Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino - no Estado da Bahia, 
da Unidade Orçamentária 26.232 - Universidade Federal da Bahia. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução do contrato 
mencionado no art.1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de 
outubro do presente exercício financeiro.  

27) Decreto Legislativo nº 30, de 2002-CN  

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.782.0235.5728.0007 - Adequação de Trechos 
Rodoviários no Corredor Nordeste/BR-230/PB - João 
Pessoa - Campina Grande. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo 26.782.0235.5728.0007 – Adequação de Trechos 
Rodoviários no Corredor Nordeste/BR-230/PB. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
setembro do presente exercício financeiro. 

28) Decreto Legislativo nº 31, de 2002-CN  

Autoriza a execução de dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.782.0236.5709.0015 - Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor Oeste-Norte - BR-319/AM - 
Divisa RO/AM – Manaus, da Unidade Orçamentária 
39.252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes - DNIT.   

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo 26.782.0236.5709.0015 – Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor Oeste-Norte - BR-319/AM - Divisa RO/AM - Manaus, da Unidade Orçamentária 39.252 – 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução do contrato 
mencionado no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
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encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166 § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de 
novembro do presente exercício financeiro.  

29) Decreto Legislativo nº 32, de 2002-CN  

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.783.0222.5366.0103 – Implantação do Metrô de 
Salvador-BA - do Metrô - trecho Lapa - Pirajá. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo 26.783.0222.5366.0103 – Implantação do Metrô de 
Salvador - BA - do Metrô – trecho Lapa - Pirajá. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1º, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, até o dia 31 de 
setembro do presente exercício financeiro.  

30) Decreto Legislativo nº 33, de 2002-CN  

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura 
Hídrica - Obras de infra-estrutura hídrica em 
Municípios da Região do Baixo São Francisco (Canal 
de Xingó) - SE, da Unidade Orçamentária 53.201 - 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo Construção e Recuperação de obras de Infra-Estrutura 
Hídrica - Obras de infra-estrutura em Municípios da Região do Baixo São Francisco (Canal de Xingó) - SE, da 
Unidade Orçamentária 53.201 – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de 
outubro do presente exercício financeiro. 

31) Decreto Legislativo nº 34, de 2002-CN 

Autoriza a execução do subtítulo 
28.486.0909.0195.0035 – Recursos para retomada de 
Execução de Obras e Serviços – no Estado de São 
Paulo, referente à construção do Fórum Trabalhista na 
Cidade de São Paulo, no âmbito da Unidade 
Orçamentária 15.103-TRT da 2ª Região.   

Art. 1º Fica o Poder Jurídico autorizado a efetuar a execução orçamentária e financeira do subtítulo 
28.846.0909.0195.0035 – Recursos para Retomada de Execução de Obras e Serviços – no Estado de São Paulo, 
referente à construção do Fórum Trabalhista da Cidade de São Paulo, no âmbito da Unidade Orçamentária Fiscal da 
União para 2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002).  

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento de execução orçamentária e físico-
financeira, bem como de quaisquer acordos de cooperação técnica relativos aos subtítulo mencionado no caput deste 
artigo e dos efeitos deles decorrentes e encaminhará relatório detalhado à Comissão Mista de que trata do presente 
exercício financeiro.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1º, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de agosto 
do presente exercício financeiro. 

32) Decreto Legislativo nº 36, de 2002-CN 

Autoriza a execução de dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
12.364.0041.5081.0016 - Modernização e Recuperação 
da Infra-Estrutura das Instituições Federais de Ensino 
Superior e dos Hospitais de Ensino Superior e dos 
Hospitais de Ensino – no Estado do Amapá.. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), subtítulo 12.364.0041.5081.0016 – Modernização e Recuperação da 
Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino – no Estado do Amapá.  



http://www2.tcu.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/TCU/CONHECA_TCU/COMPETENCIAS_TCU/COMPETÊNCIAS-TCU-LEGAIS.DOC 43 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
setembro do presente exercício financeiro. 

33) Decreto Legislativo nº 36, de 2002-CN 

Autoriza a execução de dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
12.364.0041.5081.0016 - Modernização e Recuperação 
da Infra-Estrutura das Instituições Federais de Ensino 
Superior e dos Hospitais de Ensino Superior e dos 
Hospitais de Ensino – no Estado do Amapá.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), subtítulo 12.364.0041.5081.0016 – Modernização e Recuperação da 
Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino – no Estado do Amapá.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
setembro do presente exercício financeiro.  

34) Decreto Legislativo nº 37, de 2002-CN 

Autoriza a execução de dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.784.0237.5750.0015 – Construção de Eclusas de 
Tucuruí - no Estado do Pará, da Unidade Orçamentária 
39.252 – Departamento Nacional, e Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), 2002 no subtítulo 26.784.0237.5750.0015 – Construção de Eclusas 
de Tucuruí - no Estado do Pará, da Unidade Orçamentária 39.252 – Departamento Nacional, e Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
novembro do presente exercício financeiro.  

35) Decreto Legislativo nº 38, de 2002-CN 

Autoriza a execução de dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.784.0237.5710.0019 – Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor Araguaia – Tocantins – BR-
414/GO – Cocalzinho – Niquelândia, da Unidade 
Orçamentária 39.252 – Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), 2002 no subtítulo 26.784.0237.5710.0019 – Construção de Trechos 
Rodoviários no Corredor Araguaia – Tocantins – BR-414/GO – Cocalzinho – Niquelândia, da Unidade Orçamentária 
39.252 – Departamento Nacional, e Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
novembro do presente exercício financeiro.  

36) Decreto Legislativo nº 39, de 2002-CN  

Autoriza a execução de dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.752.0294.3373.0026 – Implantação do Sistema de 
Transmissão Associado à UHE de Xingo em 
Pernambuco (180 Km de Linha de Transmissão em 500 
KV e de 6 Subestação com 1.240 MVA) – no Estado de 
Pernambuco, da Unidade Orçamentária 32.226 – 
Companhia Hidroelétrica do São Francisco CHESF.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), 2002 no subtítulo 26.752.0294.3373.0026 – Implantação do Sistema 
de Transmissão Associado à UHE de Xingo em Pernambuco (180 Km de Linha de Transmissão em 500 KV e de 6 
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Subestação com 1.240 MVA) – no Estado de Pernambuco, da Unidade Orçamentária 32.226 – Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco CHESF.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de 
dezembro do presente exercício financeiro.  

37) Decreto Legislativo nº 40, de 2002-CN  

Autoriza a execução de dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.782.0233.5707.0011 – Construção de trechos 
rodoviários no Corredor Mercosul – BR-101/RS – 
Osório – São José do Norte – Rio Grande.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), 2002 no subtítulo 26.782.0233.5707.0011 – Construção de trechos 
rodoviários no Corredor Mercosul – BR-101/RS – Osório – São José do Norte – Rio Grande.  

§ 1º A autorização concedida abrange apenas os contratos referentes às obras de construção.  
§ 2º Os contratos referentes à supervisão e fiscalização só poderão ser executados, e recursos para ele liberados, 

após serem corrigidos ou substituídos nos termos determinados pelo Tribunal de Contas da União no item 8.1.1 da 
Decisão nº 640/2001 daquela Corte de Contas.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
setembro presente exercício financeiro. 

38) Decreto Legislativo nº 41, de 2002-CN 

Autoriza a execução de dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.784.0235.5864.0024 – Melhoramento das Instalações 
do Porto de Natal – no Estado do Rio Grande do Norte ) 
Cond. ao atend. do art. 12 desta Lei), da Unidade 
Orçamentária 39.217 – Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), 2002 no subtítulo 26.784.0235.5864.0024 – Melhoramento das 
Instalações do Porto de Natal – no Estado do Rio Grande do Norte ) Cond. ao atend. do art. 12 desta Lei), da 
Unidade Orçamentária 39.217 – Companhia Docas do Rio Grande do Norte.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de 
outubro presente exercício financeiro.  

39) Decreto Legislativo nº 42, de 2002-CN 

Autoriza a execução de contrato relativo à dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2002 no 
subtítulo 18.544.051.3517.0022 – Construção do Açude 
Algodão II no Estado do Piauí – no Estado do Piauí 
(condicionado ao atendimento do art. 12 desta Lei). 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), 2002 no subtítulo 18.544.051.3517.0022 – Construção do Açude 
Algodão II no Estado do Piauí – no Estado do Piauí (condicionado ao atendimento do art. 12 desta Lei).  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
setembro presente exercício financeiro.  

40) Decreto Legislativo nº 43, de 2002-CN 

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
25.752.0297.3398.0001 – Implantação do Sistema de 
Transmissão em Manaus, Iranduba, Manacapuru e 
Itacoatiara – AM – 313,3 km de linha de transmissão e 
subestações associadas com 645,3 MVA.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), 2002 no subtítulo 25.752.0297.3398.0001 – Implantação do Sistema 
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de Transmissão em Manaus, Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara – AM – 313,3 km de linha de transmissão e 
subestações associadas com 645,3 MVA.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
setembro presente exercício financeiro. 

41) Decreto Legislativo nº 44, de 2002-CN  

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.782.0230.5704.0025 – Construção de trechos 
rodoviários no corredor leste – BR 356/MG – Trecho 
Ervália – Muriaé, divisa MG/RJ.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), 2002 no subtítulo 26.782.0230.5704.0025 – Construção de trechos 
rodoviários no corredor leste – BR 356/MG – Trecho Ervália – Muriaé, divisa MG/RJ.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
setembro presente exercício financeiro.  

42) Decreto Legislativo nº 45, de 2002-CN 

Autoriza a execução da dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo 
26.784.0233.5019.0043 – Ampliação dos Molhes do 
Porto de Rio Grande e Dragagem de Aprofundamento 
de Canal de Acesso – no Estado do Rio Grande do SUL, 
da Unidade Orçamentária 39.252 – Departamento 
Nacional de Infra-Estruturas de Transportes - DNIT.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), 2002 no subtítulo 26.784.0233.5019.0043 – Ampliação dos Molhes 
do Porto de Rio Grande e Dragagem de Aprofundamento de Canal de Acesso – no Estado do Rio Grande do SUL, da 
Unidade Orçamentária 39.252 – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 31 de 
novembro presente exercício financeiro.  

43) Decreto Legislativo nº 46, de 2002-CN 

Suspende a execução de contratos, licitações e 
convênio pertinentes a dotação consignada no 
Orçamento Fiscal da União para 2002 no 
subtítulo26.782.0233.5707.0015 – Construção de 
Trechos Rodoviários no Corredor Mercosul/BR/282/SC 
– Florianópolis – Divisa com Argentina, da Unidade 
Orçamentária 39.252 - Departamento Nacional de 
Infra-Estruturas de Transportes - DNIT.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo proibido de liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) para os contratos PJ-078/2000, PJ-090/2001, PJ-091/2001; para as 
concorrências 142/2001, 004/2001 e 005/2001; e para o Convênio PG-209/98-00, todos os pertinentes ao subtítulo 
26.782.0233.5707.0015 – Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Mercosul/BR/282/SC – Florianópolis – 
Divisa com Argentina, da Unidade Orçamentária 39.252 – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
– DNIT.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos, das 
licitações e do Convênio mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o 
subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, 
até o dia 31 de dezembro presente exercício financeiro. 

44) Decreto Legislativo nº 47, de 2002-CN 

Autoriza a execução do contrato relativo à dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2002 no 
subtítulo 18.544.0515.3729.0022 – Construção do Açude 
Tingüis no Estado do Piauí – no Estado do Piauí, da 
Unidade Orçamentária 53.204 – DNOCS.  
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Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo 18.544.0515.3729.0022 – Construção do Açude Tingüis 
no Estado do Piauí – no Estado do Piauí, da Unidade Orçamentária 53.204 – DNOCS, para execução do contrato 
017/98 – DEO.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos 
mencionados no art. 1, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
novembro presente exercício financeiro. 

45) Decreto Legislativo nº 48, de 2002-CN 

Orçamento Fiscal da União para 2002 no 
subtítulo Restauração, Ampliação e Duplicação da Av. 
Contorno Norte de Goiânia, Unidade Orçamentária 
39.252 – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT.  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 
2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo Restauração, Ampliação e Duplicação da Av. Contorno 
Norte de Goiânia, Unidade Orçamentária 39.252 – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.  

Parágrafo Único.Somente serão repassados após a celebração de novo contrato para a execução dos serviços, 
decorrente de regular processo licitatório, precedido da elaboração de projeto básico, que contemple os elementos 
essenciais à adequada características do respectivo objeto, bem como dos custos, métodos e prazos de execução.  

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão Mista de 
que trata o art. 166, § 1, da Constituição Federal, até o dia 30 de novembro presente exercício financeiro. 

1) Decreto Legislativo, nº 1, de 2003-CN 

Autoriza a execução de contrato por meio de recursos 
do Orçamento Fiscal de 2002 eventualmente inscritos em 
restos a pagar e da dotação consignada no Orçamento 
Fiscal da União para 2003, no subtítulo 26.784. 
0237.5750.0015 - Construção de Eclusas de Tucuruí - No 
Estado do Pará, da Unidade Orçamentária 39.252 - DNIT. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução do contrato 
mencionado no art. 1 o encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1 o da Constituição 
Federal, em caso de identificação de novos indícios de irregularidades graves, nos termos do art. 87, § 5 o da Lei n o 
10.524, de 27 de julho de 2002 (LDO/2003). 

2) Decreto Legislativo, nº 2, de 2003-CN 

Autoriza a execução de contratos relativos à 
dotação consignada no Orçamento Fiscal da União 
para 2003 nos subtítulos 26.782.0220.2834.0051 - 
Restauração de Rodovias Federais no Estado do Mato 
Grosso e 26.782.0220.2841.0051 - Conservação 
Preventiva, Rotineira e Emergencial de Rodovias no 
Estado do Mato Grosso. 

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução dos recursos 
mencionados no artigo anterior, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, 
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, até o dia 30 de 
novembro de 2003. 

3) Decreto Legislativo, nº 3, de 2003-CN 

Autoriza a execução no âmbito da dotação 
consignada no Orçamento Fiscal da União para 2003, 
no subtítulo 20.607.0379.1836.0173 - Implantação de 
Projetos de Irrigação - Perímetro de Irrigação Platôs de 
Guadalupe no Estado do Piauí, da Unidade 
Orçamentária 53.204 - Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas. 

Art. 3º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução do contrato 
mencionado no art. 1º, encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição 
Federal, em caso de identificação de novos indícios de irregularidades graves, nos termos do art. 87, § 5º, da Lei nº 
10.524, de 27 de julho de 2002 (LDO/2003). 
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1) Resolução do Senado Federal n.º 18, de 6 de 
setembro de 2001 

Altera a Resolução n.º 78, de 1998, do Senado 
Federal, para incluir a comprovação de cumprimento de 
dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal na 
instrução de pleitos de empréstimos 

Art. 1º O inciso XI do art. 13 da Resolução n.º 78, de 1998, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

"Art. 13 ( ... ) 
XI – certidão, atestando que o pleiteante cumpre as condições estabelecidas na Lei Complementar n.º 101, de 4 

de maio de 2000, para realização de operações de crédito; ( ... ) 
Art. 2º O art. 13 da Resolução n.º 78, de 1998, do Senado Federal, passa a vigorar acrescido do inciso XII e dos 

§ § 4º e 5º , com a seguinte redação:  
"Art. 13. ( ... )  
XII – comprovação de que o pleiteante cumpre o disposto no art. 51 da Lei Complementar n.º 101, de 2000. ( ... ) 
4º A certidão de que trata o inciso XI será expedida pelos respectivos Tribunais de Contas a que estão 

jurisdicionados os pleiteantes, compreendendo:  
I – em relação às contas do último exercício analisado, o cumprimento do disposto no § 2º do art. 12 ; no art. 

23; no art. 70; no § 3º do art. 33; no art. 37; no § 2º do art. 52; e no § 3º do art. 55, da Lei Complementar n.º 101, de 
2000;  

II – em relação às contas dos exercícios ainda não analisados, e, quando pertinente, do exercício em curso, o 
cumprimento das exigências estabelecidas no § 2º do art. 12; no art. 23; no art. 70; no § 2º do art. 52; e no § 3º do art. 
55; todos da Lei Complementar n.º 101, de 2000, de acordo com as informações constantes nos relatórios resumidos 
da execução orçamentária e nos de gestão fiscal.  

§ 5º A Certidão deverá ser acompanhada de declaração do chefe do Poder Executivo de que as contas ainda não 
analisadas estão em conformidade com o disposto no inciso I do § 4º ." (NR) 
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V) NORMATIVOS REVOGADOS ou SUB-JUDICE  
 

1) Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990 

Cria o Programa Nacional de Desestatização, e dá 
outras providências. 

Nota: Regulamentada pelo Decreto n.º 99.463/1990 e revogada 
pela Lei n.º 9.491/1997. 

Art. 21. Competirá ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização: (...) 
VIII - preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação do Tribunal de Contas da União; (...) 
XIII - preparar a documentação de cada processo de alienação, para apreciação pelo Tribunal de Contas da União 

2) Lei n.º 7.675, de 4 de outubro de 1988 
Nota: matéria sub-judice no STF (ADIN nº 323-2/600-DF) 
Nota 2: entendimento pelo TCU de que este dispositivo 

está revogado (Decisão nº 051/2002-TCU- Plenário) 

Atribui ao Tribunal de Contas da União, a partir do 
exercício de 1986,a fiscalização da aplicação pelos 
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 
inclusive por suas entidades da Administração Indireta e 
Fundações, das transferências de recursos federais. 

DECISÃO Nº 051/2002-TCU- Plenário 
8. Decisão: O Tribunal, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 
8.1 – com fundamento no art. 19, alínea e, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, firmar o 

entendimento de que, com a entrada em vigor da Constituição de 1988, encontram-se revogadas as disposições da Lei 
nº 7.675/1988, por não terem sido recepcionados pelo novo texto, permanecendo, porém, a competência do Tribunal 
de Contas da União quanto à fiscalização da entrega aos Estados dos recursos  tributários arrecadados;  

LEI N.º 7.675, DE 4 DE OUTUBRO DE 1988 
Art. 1º A fiscalização da aplicação dos recursos tributários arrecadados pela União e transferidos aos Estados, ao 

Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios, correspondentes aos fundos e aos tributos a seguir especificados, 
será efetivada, a partir do exercício de 1986, pelo Tribunal de Contas da União: 

I - fundo de participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;  
II - fundo de participação dos Municípios;  
III - fundo especial;  
IV - imposto único sobre lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos, respectivos adicionais e demais 

gravames federais incidentes sobre os referidos produtos; 
V - imposto único sobre energia elétrica; 
VI - imposto único sobre minerais; 
VII - imposto sobre transportes. 
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios apresentarão, em cada exercício, ao Tribunal de Contas da União, nos prazos a serem por ele fixados, a lei 
orçamentária e o balanço geral, referentes ao exercício imediatamente anterior e as prestações de contas dos recursos 
transferidos. 

Art. 2º A fiscalização de que trata o art. 1º estender-se-á à aplicação pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios, inclusive por suas entidades da Administração Indireta e Fundações, de todos os demais recursos federais 
que lhes forem transferidos. 

Parágrafo único. Os órgãos e entidades da Administração Federal comunicarão ao Tribunal de Contas da União, 
no prazo de 30 (trinta) dias da data da efetivação da transferência, o montante dos recursos transferidos e os fins a que 
se destinam. 

Art. 3º O Tribunal de Contas da União poderá determinar o bloqueio das parcelas ou quotas-partes dos recursos 
tributários mencionados no art. 1º e a suspensão da transferência de quaisquer outros recursos federais, nas seguintes 
hipóteses, sem prejuízo da sanções administrativas, civis e penais cabíveis: 

I - falta de entrega pela entidade fiscalizada ao Tribunal de Contas da União, nos prazos estipulados, dos 
documentos previstos no parágrafo único do art. 1º; 

II - inexistência na entidade fiscalizada de sistema de controle interno ou verificação de falha grave na sua 
execução; 

III - não adoção pela entidade fiscalizada, no prazo assinado pelo Tribunal de Contas da União, das providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei; 

IV - verificação de irregularidade grave na aplicação dos recursos pela entidade fiscalizada, que caracterize ato de 
improbidade administrativa. 

Parágrafo único. O bloqueio e a suspensão previstos neste artigo serão mantidos enquanto persistir, a juízo do 
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Tribunal de Contas da União, o motivo determinante da sua efetivação. 
Art. 4º Ficam revigorados o inciso X, do art. 31, e o art. 43, do Decreto-Lei n.º 199, de 25 de fevereiro de 1967, 

com a seguinte redação:  
"Art. 31. compete ao Tribunal de Contas: ( ... ) 
X - fiscalizar, na forma da legislação vigente, a aplicação pelos Estados, Distrito Federal, Território, Municípios, e 

por suas entidades da Administração Indireta e Fundações, dos recursos federais que lhes forem transferidos, impondo 
as sanções cabíveis." ( ... )  

"Art. 43. O Tribunal de Contas da União julgará, na forma da legislação vigente, as prestações de contas a que 
estão sujeitos os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios e as entidades da Administração Indireta e 
Fundações daquelas pessoas de direito público (art. 31, X), com base nos documentos que os mesmos lhe devam 
apresentar." 

Art. 5º O Tribunal de Contas da União, no prazo de 60 (sessenta) dias da data da vigência desta Lei, estabelecerá 
os procedimentos para o exercício da fiscalização e fixará os prazos do parágrafo único do art. 1º desta Lei.   

3) Medida Provisória n.º 2.143-31, de 2 de abril de 
2001 

Nota: revogada pela MP n.º 2.216-37, de 31 de agosto de 
2001 

Altera dispositivos da Lei n.º 9.649, de 27 de maio de 
1998, que dispõe sobre a organização da Presidência da 
República e dos Ministérios, e dá outras providências.  

Art. 14-A ( ... ) 
§ 3º A Corregedoria-Geral da União encaminhará à Advocacia-Geral da União os casos que configurem 

improbidade administrativa e todos quantos recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e 
outras providências a cargo daquela Instituição, bem assim provocará, sempre que necessária, a atuação do Tribunal de 
Contas da União, da Secretaria da Receita Federal, dos órgãos do Sistema Federal de Controle Interno e, quando 
houver indícios de responsabilidade penal, do Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público, inclusive 
quanto a representações ou denúncias que se afigurarem manifestamente caluniosas.  

4) Medida Provisória n.º 161, de 21 de janeiro de 
2004 

 
Nota: convertida na Lei nº 10.866, de 4 de maio de 2004 

Acresce o art. 1o-A à Lei nº 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, que institui Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a 
importação e a comercialização de petróleo e seus 
derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico 
combustível (Cide), e dá outras providências. 

"Art. 1º-A. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, para serem aplicados, obrigatoriamente, no 
financiamento de programas de infra-estrutura de transportes, vinte e cinco por cento do total dos recursos arrecadados 
a título da contribuição de que trata o art. 1o, inclusive os respectivos adicionais, juros e multas moratórias cobrados 
administrativa ou judicialmente, deduzidos os valores previstos no art. 8º desta Lei e a parcela desvinculada nos 
termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

§ 4º A partir do exercício de 2005, os percentuais individuais de participação dos Estados e do Distrito Federal 
serão calculados pelo Tribunal de Contas da União na forma do § 2º, com base nas estatísticas referentes ao ano 
imediatamente anterior, fornecidas até o último dia de janeiro pelos órgãos indicados nos incisos I a III do referido 
parágrafo. 

§ 5º Os percentuais de que trata o § 4º serão publicados pelo Tribunal de Contas da União no Diário Oficial da 
União, observado o seguinte cronograma: 

I - até o dia 15 de fevereiro de cada ano, serão publicados os percentuais calculados na forma do § 4o; 

II - os Estados e o Distrito Federal poderão apresentar recurso para retificação dos dados publicados, observados a 
regulamentação e os prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União; 

III - os percentuais definitivos, já considerado o julgamento dos recursos referidos no inciso II, serão publicados 
até o último dia útil do mês de março de cada ano.  

 

 


