EXAME DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
Na Constituição Federal de 1988
Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166,
§ 3º e § 4º (emendas aos projetos de lei orçamentários – PPA, LDO e LOA);
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.
(...)
Art. 167. São vedados:
(...)
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do
produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações
e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da
administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a
prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como
o disposto no § 4º deste artigo (grifo nosso);
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II,
para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201.
(...)
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e
funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer
título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e
aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista.
(...)
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem
a correspondente fonte de custeio total.

Nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) de 1988
Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá
ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.
Art. 114. A tramitação de proposição elencada no caput do art. 59 da Constituição Federal, ressalvada
a referida no seu inciso V, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia de receita, será suspensa por até
vinte dias, a requerimento de um quinto dos membros da Casa, nos termos regimentais, para análise de sua
compatibilidade com o Novo Regime Fiscal.

Na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101 de 2000)
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e
a pelo menos uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação
de tributo ou contribuição.
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas
referidas no mencionado inciso.
(...)
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subsequentes;
(...)
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa
criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º,
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita
ou pela redução permanente de despesa.

§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia
de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas
referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
§ 6º O disposto no § 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento
de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
(...)
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no
§ 1º do art. 169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
(...)
Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5º do art. 195 da Constituição, atendidas
ainda as exigências do art. 17.
§ 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de:
I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação
pertinente;
II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;
III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social,
inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2019
Art. 100. As proposições legislativas relacionadas ao aumento de gastos com pessoal e encargos
sociais deverão ser acompanhadas de:
I - premissas e metodologia de cálculo utilizadas, conforme estabelece o art. 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
II - demonstrativo do impacto da despesa com a medida proposta, por poder ou órgão referido no art.
20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, destacando ativos, inativos e pensionistas;
III - manifestação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no caso do Poder
Executivo, e dos órgãos próprios dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da
Defensoria Pública da União, sobre o mérito, e o impacto orçamentário e financeiro; e
IV - parecer ou comprovação de solicitação sobre o atendimento aos requisitos deste artigo, do
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, de que tratam os arts. 103-B e

130-A da Constituição, tratando-se, respectivamente, de projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário e do
Ministério Público da União.
§ 1º Não se aplica o disposto no inciso IV do caput aos projetos de lei referentes exclusivamente ao
Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério Público Federal e ao Conselho
Nacional do Ministério Público.
§ 2º As proposições legislativas previstas neste artigo, e as Leis delas decorrentes:
I - não poderão conter dispositivo que crie ou aumente despesa com efeitos financeiros anteriores à
entrada em vigor ou à plena eficácia da norma;
II - deverão conter cláusula suspensiva de sua eficácia até constar a autorização para criação de cargos,
funções e empregos, e a respectiva dotação para provimento em anexo à lei orçamentária correspondente ao
exercício em que entrarem em vigor, e o provimento não será autorizado enquanto não publicada a lei
orçamentária com dotação suficiente ou sua alteração.
§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo à transformação de cargos vagos que, justificadamente, não
implique aumento de despesa.
Art. 101. Para atendimento ao disposto no inciso II do § 1º do art. 169 da Constituição, observado o
inciso I do referido parágrafo, bem como as condições estabelecidas no art. 98 desta Lei, ficam autorizados:
I - a transformação de cargos e funções, que justificadamente, não impliquem em aumento de despesa;
II - os provimentos em cargos efetivos, funções ou cargos em comissão que estavam ocupados no mês
citado no caput do art. 94, cuja vacância não tenha resultado em pagamento de proventos de aposentadoria ou
pensão por morte;
III - a contratação de pessoal por tempo determinado, quando caracterizarem substituição de servidores
e empregados públicos, desde que comprovada a disponibilidade orçamentária; e
IV - a criação de cargos e funções e os provimentos de civis ou militares, até o montante das
quantidades e dos limites orçamentários constantes de anexo específico da Lei Orçamentária de 2019, cujos
valores deverão constar de programação orçamentária específica e ser compatíveis com os limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal, não abrangidos nos incisos anteriores.
§ 1º O anexo a que se refere o inciso IV do caput terá os limites orçamentários correspondentes
discriminados, por Poder, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União e, quando for o caso,
por órgão referido no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com:
I - as quantificações para a criação de cargos e funções, identificando especificamente a lei
correspondente;
II - as quantificações para o provimento de cargos, funções e empregos;
III - as dotações autorizadas para 2019, correspondentes ao valor igual ou superior à metade do impacto
orçamentário-financeiro anualizado; e
IV - os valores relativos à despesa anualizada.
(...)
Art. 114. As proposições legislativas e as suas emendas, conforme o art. 59 da Constituição, que,
direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa da União,
deverão estar acompanhadas de estimativas desses efeitos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois
exercícios subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectiva e correspondente compensação para

efeito de adequação orçamentária e financeira, e compatibilidade com as disposições constitucionais e legais
que regem a matéria.
§ 1º Os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da União e a
Defensoria Pública da União encaminharão, quando solicitados por Presidente de órgão colegiado do Poder
Legislativo, dispensada deliberação expressa do colegiado, no prazo máximo de sessenta dias, o impacto
orçamentário e financeiro relativo à proposição legislativa, na forma de estimativa da diminuição de receita ou
do aumento de despesa, ou oferecerão os subsídios técnicos para realizá-la.
§ 2º Os órgãos mencionados no § 1º atribuirão a órgão de sua estrutura administrativa a
responsabilidade pelo cumprimento do disposto neste artigo.
§ 3º A estimativa do impacto orçamentário-financeiro deverá ser elaborada ou homologada por órgão
competente da União e acompanhada da respectiva memória de cálculo.
§ 4º A remissão à futura legislação, o parcelamento de despesa ou a postergação do impacto
orçamentário-financeiro não elidem a necessária estimativa e correspondente compensação previstas no caput.
§ 5º As disposições deste Capítulo aplicam-se também às proposições decorrentes do disposto nos
incisos XIII e XIV do caput do art. 21 da Constituição.
§ 6º Será considerada incompatível a proposição que:
I - aumente despesa em matéria de iniciativa privativa, nos termos dos arts. 49, 51, 52, 61, 63, 96 e
127 da Constituição;
II - altere gastos com pessoal, nos termos do art. 169, § 1º, da Constituição, concedendo aumento que
resulte em:
a) somatório das parcelas remuneratórias permanentes superior ao limite fixado no inciso XI do caput
do art. 37 da Constituição;
b) despesa, por Poder ou órgão, acima dos limites estabelecidos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da
Lei de Responsabilidade Fiscal; ou
c) descumprimento do limite imposto pelo art. 107, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, ou utilização da compensação a que se referem os §§ 7º e 8º do mesmo artigo; ou
III - crie ou autorize a criação de fundos contábeis ou institucionais com recursos da União e:
a) não contenham normas específicas sobre a gestão, o funcionamento e controle do fundo; ou
b) fixem atribuições ao fundo que possam ser realizadas pela estrutura departamental da administração
pública federal; e
IV - determine ou autorize a indexação ou atualização monetária de despesas públicas, inclusive
aquelas tratadas no inciso V do caput do art. 7º da Constituição.
§ 7º As disposições desta Lei aplicam-se inclusive às proposições legislativas mencionadas no caput
em tramitação no Congresso Nacional.
§ 8º As propostas de atos que resultem em criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter
continuado, que constitui ou venha a se constituir em obrigação constitucional ou legal da União, além de
atender ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverão, previamente à sua edição,
ser encaminhadas aos órgãos a seguir para que se manifestem sobre a compatibilidade e a adequação
orçamentária e financeira:
I - no âmbito do Poder Executivo, ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e ao
Ministério da Fazenda; e

II - no âmbito dos demais Poderes, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União,
aos órgãos competentes, inclusive os referidos no § 1º do art. 26.
§ 9º Somente por meio de lei poderá ser concedido aumento de parcelas transitórias que não se
incorporem a vencimentos ou proventos, relativas a férias, abono de permanência, exercício de função eleitoral
e outras de natureza eventual como retribuições, parcelas ou vantagens com previsão constitucional.
§ 10. Para fins da avaliação demandada pela alínea “b” do inciso II do § 6º e do cálculo da estimativa
do impacto orçamentário e financeiro, será utilizada a receita corrente líquida constante do Relatório de Gestão
Fiscal do momento da avaliação.
§ 11. A proposição legislativa ou o ato normativo regulamentador de norma constitucional ou legal,
para constituir transferência obrigatória, deverá conter:
I - critérios e condições para identificação e habilitação das partes beneficiadas;
II - fonte e montante máximo dos recursos a serem transferidos;
III - definição do objeto e da finalidade da realização da despesa; e
IV - forma e elementos pormenorizados para a prestação de contas.
§ 12. Fica dispensada a compensação de que trata o caput para proposições cujo impacto seja
irrelevante, assim considerado o limite de um milésimo por cento da receita corrente líquida realizada no
exercício de 2018.
§ 13. O disposto no § 12 não se aplica às despesas com:
I - pessoal, de que trata o art. 101; e
II - benefícios ou serviços da seguridade social criados, majorados ou estendidos, nos termos do art.
195, § 5º, da Constituição.
§ 14. As proposições de autoria do Poder Executivo que concedam ou ampliem benefícios tributários
deverão estar acompanhadas de avaliação do Ministério da Fazenda quanto ao mérito e objetivos pretendidos,
bem como da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, e de sua compensação, de acordo com as
condições previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 15. Considera-se atendida a compensação a que se refere o caput nas seguintes situações:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei
Orçamentária de 2019, na forma do art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e de que não afetará as metas
de resultados fiscais previstas no Anexo IV; ou
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação
de tributo ou contribuição.
§ 16. O impacto conjunto das proposições aprovadas com base no § 12 não poderá ultrapassar um
centésimo por cento da receita corrente líquida implícita na Lei Orçamentária do exercício em que ocorreu a
aprovação.
Art. 115. Salvo cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória, fica vedada no exercício de
2019 a aprovação de proposições legislativas de que trata o caput do art. 114 desta Lei relativas a despesas
obrigatórias sujeitas ao Novo Regime Fiscal.

Art. 116. Somente será aprovado o projeto de lei ou editada a medida provisória que institua ou altere
receita pública quando acompanhado da correspondente demonstração da estimativa do impacto na
arrecadação, devidamente justificada.
§ 1º Ficam vedadas a concessão e a ampliação de incentivos ou benefícios de natureza financeira,
tributária, creditícia ou patrimonial, exceto a prorrogação por prazo não superior a cinco anos, desde que o
montante do incentivo ou benefício prorrogado seja reduzido em pelo menos dez por cento ao ano e que o
respectivo ato seja acompanhado dos objetivos, metas e indicadores relativos à política pública fomentada,
bem como da indicação do órgão responsável pela supervisão, acompanhamento e avaliação.
§ 2º Os projetos de lei aprovados ou as medidas provisórias que vinculem receitas deverão conter
cláusula de vigência de, no máximo, cinco anos.
§ 3º A criação ou a alteração de tributos de natureza vinculada será acompanhada de demonstração,
devidamente justificada, de sua necessidade para oferecimento dos serviços públicos ao contribuinte ou para
exercício de poder de polícia sobre a atividade do sujeito passivo.

No Regimento Interno do Politeia
Art. 25. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de
atividade:
(...)
VI - Comissão de Finanças e Tributação:
a) sistema financeiro nacional e entidades a ele vinculadas; mercado financeiro e de capitais;
autorização para funcionamento das instituições financeiras; operações financeiras; crédito; bolsas de valores
e de mercadorias; sistema de poupança; captação e garantia da poupança popular;
b) sistema financeiro da habitação;
c) sistema nacional de seguros privados e capitalização;
d) títulos e valores mobiliários;
e) regime jurídico do capital estrangeiro; remessa de lucros;
f) dívida pública interna e externa;
g) matérias financeiras e orçamentárias públicas, ressalvada a competência da Comissão Mista
Permanente a que se refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal; normas gerais de direito financeiro; normas
gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública direta e indireta,
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
h) aspectos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer proposições que importem aumento ou
diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual;
i) fixação da remuneração dos membros do Congresso Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente
da República, dos Ministros de Estado e dos membros da magistratura federal;
j) sistema tributário nacional e repartição das receitas tributárias; normas gerais de direito tributário;
legislação referente a cada tributo;
l) tributação, arrecadação, fiscalização; parafiscalidade; empréstimos compulsórios; contribuições
sociais; administração fiscal;

(...)
Art. 37. Antes da deliberação do Plenário, ou quando esta for dispensada, as proposições, exceto os
requerimentos, serão apreciadas:
I - pelas Comissões de mérito a que a matéria estiver afeta;
II - pela Comissão de Finanças e Tributação, para o exame dos aspectos financeiro e orçamentário
públicos, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias
e o orçamento anual, e para o exame do mérito, quando for o caso;
III - pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, juntamente com as
comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso;
Art. 38. Será terminativo o parecer:
I - da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade
da matéria;
II - da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a adequação financeira ou orçamentária da
proposição;
(...)
Art. 100-A. Haverá apreciação preliminar em Plenário quando for provido recurso contra parecer
terminativo de Comissão, emitido na forma do art. 38.
Parágrafo único. A apreciação preliminar é parte integrante do turno em que se achar a matéria.
(...)
Art. 100-B. Em apreciação preliminar, o Plenário deliberará sobre a proposição somente quanto à sua
constitucionalidade e juridicidade ou adequação financeira e orçamentária.
§ 1º Havendo emenda saneadora da inconstitucionalidade ou injuridicidade e da inadequação ou
incompatibilidade financeira ou orçamentária, a votação far-se-á primeiro sobre ela.
§ 2º Acolhida a emenda, considerar-se-á a proposição aprovada quanto à preliminar, com a
modificação decorrente da emenda.
§ 3º Rejeitada a emenda, votar-se-á a proposição, que, se aprovada, retomará o seu curso, e, em caso
contrário, será definitivamente arquivada.
Art. 100-C. Quando a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ou a Comissão de Finanças
e Tributação, apresentar emenda tendente a sanar vício de inconstitucionalidade ou injuridicidade, e de
inadequação ou incompatibilidade financeira ou orçamentária, respectivamente, a matéria prosseguirá o seu
curso, e a apreciação preliminar far-se-á após a manifestação das demais Comissões constantes do despacho
inicial.
Art. 100-D. Reconhecidas, pelo Plenário, a constitucionalidade e a juridicidade ou a adequação
financeira e orçamentária da proposição, não poderão essas preliminares ser novamente arguidas em contrário.

Acordo de procedimentos da CFT, na vida real
Art. 1º. O exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira, de que trata o art. 53,
inciso II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, se fará através da análise da conformidade de

proposições com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e normas pertinentes
a eles e à receita e despesa públicas.
§ 1º Para efeitos desta Norma entende-se como:
a. compatível a proposição que não conflite com as normas do plano plurianual, da lei de diretrizes
orçamentárias, da lei orçamentária anual e demais disposições legais em vigor; e
b. adequada a proposição que se adapte, se ajuste ou esteja abrangida pelo plano plurianual, pela lei de
diretrizes orçamentárias e pela lei orçamentária anual.
§ 2º Sujeitam-se obrigatoriamente ao exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e
financeira as proposições que impliquem aumento ou diminuição da receita ou despesa da União ou repercutam
de qualquer modo sobre os respectivos Orçamentos, sua forma ou seu conteúdo.
§ 3º A análise de que trata o caput deste artigo estende-se:
I - quanto ao plano plurianual, ao do período em curso, bem como, em seu último ano, ao aprovado
para o período seguinte;
II - quanto às diretrizes orçamentárias, à lei que disciplina o orçamento em execução e, se já tiver sido
promulgada, à que normatiza o exercício financeiro subsequente;
III - quanto ao orçamento anual, ao que estiver em execução, suas alterações e, quando for o caso, sua
projeção para exercícios futuros.
Art. 2º. É incompatível ou inadequada a proposição que conflite com qualquer dos instrumentos ou
normas referidos no artigo anterior, observadas as questões de hierarquia e reserva legal.
§ 1º Nos casos em que houver adequação com a lei orçamentária anual, entender-se-á que a proposição
é compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, ressalvado o disposto no parágrafo
único do art. 4º.
§ 2º A previsão de vigência em exercício futuro de norma que conceda ou amplie incentivo, isenção
ou benefício de natureza tributária ou financeira não sana eventual incompatibilidade ou inadequação
orçamentária e financeira da proposição em exame.
Art. 3º. É compatível com o Plano Plurianual a proposição que não conflita com qualquer de suas
diretrizes, objetivos e metas.
Parágrafo único. A proposição de que decorre investimento que necessite mais de um ano para sua
realização só será compatível se a ação estiver prevista no plano plurianual.
Art. 4º. É compatível com a lei de diretrizes orçamentárias a proposição que não conflita com suas
disposições, inclusive metas e prioridades.
Parágrafo único. A proposição de que decorre aumento de despesa com pessoal só será compatível se
houver autorização na lei de diretrizes orçamentárias, e dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa e aos acréscimos dela decorrentes.
Art. 5º. É compatível com o orçamento anual a proposição que não conflite com a legislação
orçamentária, observado o disposto no art. 8º e as demais disposições desta Norma Interna.
Art. 6º. É inadequada orçamentária e financeiramente a proposição que cria ou prevê a criação de
fundos com recursos da União.
Parágrafo único. Ressalvam-se do disposto no "caput" deste artigo, observadas as demais disposições
desta Norma Interna e desde que a proposição contenha regras precisas sobre a gestão, funcionamento e
controle do fundo, os casos em que:

I - o fundo a ser criado seja de relevante interesse econômico ou social para o País e,
II - as atribuições previstas para o fundo não puderem ser realizadas pela estrutura departamental da
Administração Pública.
Art. 7º. Nos casos em que a competência da Comissão limitar-se ao exame de compatibilidade ou
adequação orçamentária e financeira não caberá emenda de mérito nem apresentação de substitutivo.
Art. 8º. Será considerada incompatível a proposição que aumente despesa em matéria de iniciativa
exclusiva do Presidente da República.
Art. 9º. Quando a matéria não tiver implicações orçamentária e financeira deve-se concluir no voto
final que à Comissão não cabe afirmar se a proposição é adequada ou não.
Art. 10. Nos casos em que couber também à Comissão o exame do mérito da proposição, e for
constatada a sua incompatibilidade ou inadequação, o mérito não será examinado pelo Relator, que registrará
o fato em seu voto.
Art. 10-A. A Secretaria da Comissão informará no processado e na pauta de reuniões deliberativas se
constam da instrução do processado de cada proposição as seguintes informações relativas à adequação e
compatibilidade orçamentária e financeira:
I - estimativa do impacto orçamentário e financeiro sobre o orçamento da União, dos Estados e
Municípios, quando houver;
II - indicação da compensação correspondente; e
III - demais exigências constitucionais, legais ou regimentais relacionadas à adequação e
compatibilidade.
Parágrafo único. Para fins de atendimento ao disposto no caput, a Secretaria da Comissão poderá
solicitar manifestação do órgão de consultoria institucional em matéria orçamentária e financeira da Câmara
dos Deputados.
Art. 11. Esta Norma Interna entra em vigor na data de sua publicação.

