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LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL  
 
A união, governos estaduais e municipais terão que seguir à risca a Lei de 
Responsabilidade Fiscal aprovada pelo governo, se quiserem continuar recebendo 
verbas e financiamentos para se desenvolverem. Em caso de desobediência e 
irresponsabilidade com as contas públicas, os governos infratores poderão sofrer 
suspensão da liberação de verbas e, até mesmo, sanções penais.  
 
Todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que visa dar continuidade ao 
ajuste e a austeridade das contas públicas, vem sendo defendida pelo governo 
brasileiro desde 1998, quando eclodiu a crise russa e o país precisou recorrer ao FMI, 
deverão ser rigorosamente cumpridas pelas três esferas do governo.  
 
A LRF consiste, basicamente em:  
 
1. Aplicação da lei Camata, que trata do controle dos gastos com folha de pessoal, 
limitando-os a 60% da receita mensal para os estados/municípios e 50% para a união.  
 
2. Suspensão dos repasses de verbas pela união, aos estados e municípios que 
praticarem irresponsabilidade fiscal, em descumprimento da lei.  
 
3. Bloqueio de empréstimos de instituições financeiras para todos os governos que 
estejam “sujos na praça”.  
 
4. Proibição de aumento dos salários do funcionalismo nos últimos oito meses que 
antecederem as eleições, visando coibir o uso de dinheiro público com objetivos 
eleitoreiros.  
 
5. Proibição do uso da ARO (Antecipação de Receitas Orçamentárias) em tempos de 
eleições, quando se tratar de geração de recursos destinados a qualquer investimento 
público.  
 
6. Aplicação de sanções penais contra os administradores públicos que infringirem a 
lei.  
 
As exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, visam garantir o 
cumprimento dos deveres, incutindo responsabilidades no tocante às contas públicas, 
que deverão ser mantidas sob controle, equilibradas e saudáveis.  
 
Se os governantes seguirem rigorosamente as leis, o país terá melhores condições de 
competição e concomitantemente desfrutará de maior credibilidade no mercado 
internacional.  
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PUBLICIDADE  
Já ouviu falar em "Fábrica de Internet"? Conheça esse conceito e acesse outras informações sobre Internet, 
negócios "ponto.com" e oportunidades. Visite o novo portal MICROZAPP.COM.  
http://MICROZAPP.COM 
  
  
************************************************  
INFORMAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DESTES ARTIGOS  
 
Você poderá publicar os artigos de Reinaldo Cafeo em seu site, jornal ou revista, desde que inclua a referência ao 
autor e empresa, conforme modelo acima.  
 
O ECONOMI@ Online disponibiliza os artigos de Reinaldo Cafeo como cortesia, permanecendo todos os direitos 
de propriedade da MICROZAPP.COM. No site do ECONOMI@ Online(http://www.economiaonline.com.br) você 
encontra artigos de outros autores. Para obter permissão para publicação de seus artigos, entre em contato pelo e-
mail webmaster@economiaonline.com.br.  
 
Caso seu site, jornal ou revista publique estes artigos, avise-nos para divulgarmos seu site ou empresa. Estes 
artigos já podem ser encontrados nos sites ou publicações das empresas abaixo:  
Acib.................www.acib.org.br  
AOL Brasil.......... www.americaonline.com.br  
Patagon.com......... www.patagon.com.br  
NetAções............ www.netacoes.com.br  
Agronet............. www.agronet.com.br  
Aldeia Global....... www.aldeiaglobal.com  
SP Dia e Noite...... www.spdiaenoite.com.br  
InfranetSP.......... www.infranetsp.com.br  
SurfTrade........... www.surftrade.com.br  
NetTUDO............. www.nettudo.com.br  
Mais de 50...........www.maisde50.com.br  
Mercosul Magazine... www.mercosulsearch.com.br  
Milk Point.......... www.milkpoint.com.br  
ÉSaber.............. www.esaber.com.br  
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