
1. Novo exercício

Para gerar um novo exercício acesse a tela "98.99. Novo exercício" no exercício atual,  utlize a
opção "Novo Exercício" no painel de ações e "Confrmar".

Aguarde alguns minutos até o ePública gerar o novo exercício e utlize a tecla "F5" para atualizar o
status do precesso.
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Quando for concluído, utlize a tecla "F12" para acessar o novo exercício.

2.  PPA - Plano Purianual

O PPA é  o resumo de todas  as  ações  que o governo através  das  suas  unidades gestoras  irão
executar ao longo dos próximos quatro anos, atvidades contnuas ou projetos de investmento.
Tudo que será feito pelo poder público municipal até o primeiro ano do próximo mandato, deve
constar no PPA através de programas e ações e remetdo à Câmara de Vereadores. O PPA é uma
exigência da Consttuição Federal  (Art. 165, §1°) e deve apresentar os programas, as ações, as
diretrizes, os objetvos e as metas da administração pública municipal para os próximos quatro
anos de governo.
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Deve-se cadastrar o PPA na tela "05.01.01. Manutenção do PPA" e avaliar os programas e as ações
para os próximos quatro anos de governo.

Depois de gerar todos os programas, as ações, despesas e receitas com as informações do plano de
governo para os próximos quatro anos, deve-se aprová-lo com o protocolo legislatvo e com o
fundamento da aprovação legislatva.

Os programas e as ações podem ser cadastrados manualmente nas telas "05.01.03.02. Programa"
e "05.01.03.03. Ação", respectvamente, ou podem ser copiados do PPA anterior.
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As despesas PPA são o conjunto de informações que unem a estrutura de governo, possuem a
funcional programátca, programa, ação, função, subfunção e natureza de despesa. As despesas e
as  receitas  podem  ser  cadastradas  manualmente  nas  telas  "05.01.03.05.  Despesa  PPA"  e
"05.01.03.06. Receita PPA", respectvamente, ou podem ser copiados do PPA anterior.

Se for necessário atualizar os valores previstos para as despesas e as receitas, deve-se utlizar a
opção "Atualizar valores previstos" no painel de ações.

4 de 12



Os valores são atualizados de acordo com os percentuais de projeção das despesas e receitas
confgurados na tela "05.98.01. Parametrização do PPA" para o segundo, terceiro e quarto ano.

Ao  habilitar  o  parâmetro  "Utliza  percentuais  para  fonte  de  recursos  da  Receita  PPA"  na  tela
"05.98.01.  Parametrização  do  PPA",  é  habilitada  a  opção  "Assistente  de  rateio  por  fonte"  no
cadastro da receita PPA.
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Informa-se  o  valor  previsto  para  o  primeiro  exercício  e  os  valores  dos  demais  exercícios  são
calculados de acordo com os percentuais de projeção confgurados.

Deve-se relacionar as fontes de recursos para cada exercício do PPA e o percentual de rateio para
cada fonte, o ePública faz o rateio do valor previsto por fonte de recurso conforme percentuais e
valores previstos por exercício.
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Caso o PPA já  tenha sido aprovado pelo legislatvo e é  necessário  incluir  novos ou alterar  os
programas e ações existentes, bem como seus valores, deve-se criar uma nova versão do PPA, fazer
as alterações necessárias e aprovar a nova versão com o fundamento que sancionou a alteração.
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3. LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

A principal fnalidade da LDO é orientar a elaboração dos orçamentos fscais, da seguridade social e
de  investmento  do  poder  público,  incluindo  os  poderes  Executvo,  Legislatvo,  Judiciário,
empresas públicas e autarquias. Busca sintonizar a LOA - Lei Orçamentária Anual com as diretrizes,
objetvos e metas da administração pública estabelecidas no PPA - Plano Plurianual.

Acessar  a  tela  "05.02.01.  Manutenção  da  LDO"  e  cadastrar  a  LDO  para  o  novo  exercício
orçamentário.
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Assim como no PPA, as despesas e receitas LDO podem ser cadastradas manualmente ou geradas
a partr da LDO anterior nas telas "05.02.02.01. Despesas LDO" e "05.02.02.01. Receitas LDO" com
as opções "Gerar despesas LDO" e "Gerar receitas LDO", respectvamente.

Formas de geração das despesas LDO

Gerar a partr da LDO 2021 (valores do PPA): as despesas LDO do exercício anterior são copiadas
para o exercício atual com as fontes de recursos e com os valores previstos na despesa PPA.

Gerar nova LDO: são geradas novas despesas LDO de acordo com as despesas PPA vigentes com o
valor previsto de acordo com o exercício em questão na despesa PPA.

Para utiliar essa opçãoo  esses pçarâmetros devem estar configurados liguals no PPA e na LDO.
05.01.01 e 05.02.01 - Utilia Unldade Orãamentárla 
05.01.02 e 05.02.02 - Utilia  unãoo e Subfunãoo 
05.01.03 e 05.02.03 - Utilia  atureia da Despçesa 
05.01.04 e 05.02.04 - Quai o nívei de detaihamento da  atureia de Despçesa 
05.01.05 e 05.02.05 - Utilia  onte de Recursos

Gerar cópia da LDO 2021 (inclusive valores e metas): as despesas LDO do exercício anterior são
copiadas para o exercício atual, inclusive com os valores, as fontes de recursos e as metas.

É possível também gerar automatcamente as metas prioridades das despesas LDO.

Recomendamos que o primeiro exercício LDO do novo PPA não seja copiado do PPA anterior! 
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Valores previstos

Operação:

• Não atualiza: o valor previsto das despesas LDO não é atualizado.
• Correção:  atualiza  o  valor  previsto  das  despesas  LDO  para  mais  conforme  índice  (%)

informado.
• Depreciação: atualiza o valor previsto para menos conforme índice (%) informado.

Índice (%): índice que será aplicado ao atualizar o valor previsto das despesas LDO.

Arredondamento:  arredondamento que será aplicado ao atualizar o valor previsto das despesas
LDO.
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4. LOA - Lei Orçamentária Anual

A LOA é elaborada pelo poder executvo e estabelece as despesas e receitas que serão realizadas
no próximo exercício. A Consttuição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o
fnal  de  cada exercício.  Compete ao  prefeito enviar  o  PPA,  a  LDO e a LOA para a  Câmara de
Vereadores.

Se  durante  o  exercício  fnanceiro  houver  necessidade  de  executar  despesas  acima  do  limite
previsto em lei, o poder executvo deve emitr medida provisória, submetendo-a a aprovação da
Câmara  de  Vereadores  solicitando  crédito  especiais  ou  sumplementares,  ou  ainda  créditos
extraordinários no caso de guerra, calamidade, comoção interna, dentre outros, sem autorização
prévia do legislatvo, apenas anuência posterior. No caso dos créditos suplementares, estes podem
ser solicitados através da própria LOA.

Acessar  a  tela  "05.03.01.  Manutenção  da  LOA"  e  cadastrar  a  LOA  para  o  novo  exercício
orçamentário.
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Na etapa  Assistente de geração da Despesa LOA  deve-se selecionar as despesas LDO que irão
gerar as despesas LOA.

No campo LOA destno da etapa Parâmetro deve-se selecionar o exercício orçamentário da LOA
para qual as despesas serão geradas.

Valores da despesa LOA

Mesmos valores informados na LDO: as despesas LOA são geradas com os valores previstos nas
fontes de recursos conforme as despesas LDO.

A partr dos valores informados na LDO, com atualização:  as despesas LOA são geradas com os
valores previstos nas fontes de recursos conforme as despesas LDO, mas permite atualizá-los com
o índice de correção ou depreciação.

Média da execução orçamentária (LOA) do exercício anterior: as despesas LOA são geradas com
conforme as despesas LOA do exercício anterior com a média dos valores executados (empenhado,
liquidado e pago) no últmos 12 meses.

Para apçurar a médla dos vaiores executados no exercíclo anterlor  as despçesas LDO do exercíclo atuai devem ter
a mesma funclonai pçroigramátca  natureia e fonte de recurso das despçesas LOA do exercíclo anterlor.

As despesas LDO sem fonte de recurso e valor previsto não são geradas automatcamente.
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