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1. APRESENTAÇÃO. 

À Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle cabe avaliar 
o aspecto financeiro das proposições, problemas econômicos do Estado e seu 
planejamento e legislação; exame das proposições a que se refere o art. 152, § 
1º, da Constituição do Estado e exame das contas do Tribunal de Contas do 
Estado. 

 
Destina-se, ainda, a cumprir prerrogativa constitucional de fiscalização e 

controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial do Estado 
e das entidades da administração direta e indireta e de quaisquer entidades 
constituídas e mantidas pelo Estado. 

 
2. DAS INFORMAÇÕES DA CFPFC. 

As Reuniões ordinárias da CFPFC são realizadas às quintas-feiras, a partir 
das 9 horas, na Sala Dr. Alberto Pasqualini, no 4º andar do Palácio Farroupilha, 
localizado na Praça Marechal Deodoro, 101, Centro Histórico, em Porto 
Alegre/RS.  

 
Os Telefones para contato são: (051) 3210-2092 e 3210-2621. 
 
O e-mail é: cfp@al.rs.gov.br  
 
A página eletrônica da Comissão de Finanças é: 

http://www.al.rs.gov.br/legislativo/Comissoes.aspx?IdComissao=110 
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Na opção “Composição”, consta o registro da nominata dos Deputados 
Titulares e Suplentes que integram o Colegiado Parlamentar.  

 
A agenda da Reunião Ordinária da Comissão de Finanças é disponibilizada, 

semanalmente, nas terças-feiras, e pode ser acessada na opção “Agenda” no 
endereço eletrônico supramencionado.  

 
Na opção “Reuniões”, estão disponíveis as Pautas e as Atas das Reuniões 

Ordinárias e das Audiências Públicas já realizadas pela Comissão de Finanças.  
 
Na opção “Publicações”, estão disponíveis os arquivos das apresentações 

realizadas nas Audiências Públicas da Comissão de Finanças.  
 

3. DAS COMPETÊNCIAS DA CFPFC. 

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle (CFPFC) 
destina-se a cumprir prerrogativa constitucional de fiscalização e controle 
contábil-financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial do Estado e das 
entidades da administração direta e indireta e de quaisquer entidades 
constituídas e mantidas pelo Estado; aspecto financeiro das proposições; 
problemas econômicos do Estado e seu planejamento e legislação; exame das 
proposições a que se referem os artigos 150 e 152, § 1º, da Constituição do 
Estado, bem como os artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, além de demonstrativos específicos estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e na Lei Orçamentária; exame das contas do Governador, nos 
termos do artigo 219 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa; elaborar 
planos e programas de desenvolvimento estadual, regional e municipal, após 
exame pelas demais Comissões e pelo Fórum Democrático de Desenvolvimento 
Regional; examinar os relatórios de atividades do Tribunal de Contas do Estado; 
requisitar informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as contas e 
autorizações de despesas de órgãos e entidades da administração estadual, 
diretamente ou através do Tribunal de Contas do Estado; propor projetos cujos 
objetivos sejam o de disponibilizar à sociedade civil organizada, ao cidadão e ao 
Poder Público Municipal, informações sobre a execução orçamentária e 
financeira do Estado resguardadas aquelas de caráter sigiloso para a 
preservação do interesse público, em sintonia com as diretrizes e princípios do 
Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional; propor o auxílio técnico do 
Tribunal de Contas do Estado para o desempenho de suas competências. 

 
4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A CFPFC. 

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle é 
responsável por avaliar o aspecto financeiro das proposições que tramitam na 
Casa, os problemas econômicos do Estado e seu planejamento e legislação. 
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Destina-se, ainda, a cumprir prerrogativa constitucional de fiscalização e 
controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial do Estado 
e das entidades da administração direta e indireta. 
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5. DAS PROPOSIÇÕES QUE TRAMITAM NA CFPFC. 
 

5.1. PARA EXAME E PARECER.  

- Projetos de Leis Orçamentárias (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA) e de abertura de créditos 
adicionais. 

 
- Projetos de Lei que tenham repercussão orçamentária e financeira. 
 
- Mensagem do Governador indicando Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado, diretor de entidade do sistema financeiro do Estado ou titular de outro 
cargo que a lei determinar, para exame e parecer e realização de argüição 
pública. 

 
- Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). 
 
- Relatórios Anuais de Avaliação do Plano Plurianual (PPA). 
 
- Contas do Governo do Estado (Contas de Governo) contendo a prestação 

de contas governamental anual (Balanço Geral do Estado) elaborada pela 
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE) acompanhada do Parecer 
Prévio do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). 

 
5.2. PARA CONHECIMENTO.  

- Mensagem à Assembleia Legislativa que expõe a situação do Estado e os 
Planos de Governo para o exercício econômico-financeiro. 

 
- Relatório Anual da Dívida Pública do Estado elaborado pelo Tesouro do 

Estado. 
 
- Demonstrativo das Desonerações Fiscais do Estado: Nota Técnica e 

Resultados Anuais e Retrospectiva Histórica elaborado pela Receita Estadual. 
 
- Relatórios de Inspeções Extraordinárias do Tribunal de Contas do Estado 

(TCE-RS). 
 
- Relatórios Bimestrais de Execução Orçamentária do Estado do Rio Grande 

do Sul elaborados pelo Tesouro do Estado.   
 
- Pareceres e Relatórios de Auditoria de Exercício e de Acompanhamento 

elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) pela 
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE).   
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- Relatórios Trimestrais de Atividades do Tribunal de Contas do Estado. 
 
- Decisões do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) nos autos de 

processos referentes à Inspeção Especial. 
 
- Instruções Técnicas do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) relativas à 

análise de acompanhamento da gestão fiscal dos Poderes e Órgãos com 
Autonomia. 

 
- Informação do Serviço de Auditoria e Instrução do Parecer Prévio e 

Acompanhamento da Gestão Fiscal – SAIPAG sobre assuntos de competência 
da Comissão. 

 
- Convênios ICMS celebrados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária 

- CONFAZ e publicados no Diário Oficial da União. 
 
- Convênios e os Termos Aditivos de Convênios firmados com a União. 
 
- Prestações de Contas de Fundos Públicos. 
 
- Notificações de crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da 

União (OGU) nas contas vinculadas aos Termos de Compromisso. 
 
- Comunicações de liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). 

 
- Notificações de vigência de contratos de repasse e convênios. 

 
6. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS OBRIGATÓRIAS. 

 
6.1. Prestação de Contas dos Poderes e dos Órgãos com 

Autonomia. 

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle realiza, em 
Porto Alegre, as Audiências Públicas, até o final dos meses de maio, setembro 
e fevereiro, para a apresentação da demonstração e avaliação do cumprimento 
das metas fiscais quadrimestrais do exercício pelo representante do Poder 
Executivo, conforme previsto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) sendo que, na mesma 
oportunidade, são realizadas as apresentações relativas à Execução 
Orçamentária e Financeira bimestrais do exercício pelos representantes dos 
Poderes Legislativo e Judiciário e dos Órgãos com Autonomia (Ministério 
Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas). 
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6.2. Leis Orçamentárias (PPA, LDO e LOA). 

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle realiza, em 
Porto Alegre, as Audiências Públicas para a apresentação e discussão das 
Propostas de Leis Orçamentárias (PPA, LDO e LOA) visando o cumprimento do 
preconizado no inciso I do parágrafo único do Artigo 48 da Lei Complementar nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). 

 
7. DOS PROJETOS DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO e 

LOA). 
 

7.1. PLANO PLURIANUAL (PPA). 

O Plano Plurianual - PPA resulta de lei de iniciativa do Poder Executivo que 
estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual 
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para às relativas aos 
programas de duração continuada. 

 
De acordo com a Constituição Federal, o PPA deve ser elaborado no primeiro 

ano de uma gestão.  
 
O PPA é o instrumento coordenador de todas as ações governamentais e, 

como tal, orienta as Leis de Diretrizes Orçamentárias- LDOs e os Orçamentos 
Anuais - LOAs, bem como todos os planos setoriais instituídos durante o seu 
período de vigência, que é de 4 anos (quadrienal). 

 
7.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO). 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) compreende as metas e prioridades 
da administração pública estadual, contidas no Plano Plurianual, para o exercício 
financeiro do ano seguinte.  

 
Além de orientar a elaboração dos orçamentos anuais, a LDO dispõe sobre 

alterações na legislação tributária e estabelece a política tarifária das empresas 
da administração indireta e a de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento.  

 
Os projetos de lei de diretrizes orçamentárias devem ser enviados à 

Assembleia Legislativa pelo Poder Executivo até o dia 15 de maio de cada ano 
e devem ser aprovados até 15 de julho. Depois, são sancionados pelo 
governador em 15 dias úteis. 
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7.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) compreende as receitas e despesas da 
administração direta e indireta do Estado do Rio Grande do Sul, seus fundos, 
órgãos, inclusive suas fundações e autarquias. O orçamento deve ser compatível 
com o Plano Plurianual (PPA) e estar em conformidade com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).  

 
O orçamento é elaborado pela Secretaria do Planejamento, Governança e 

Gestão e deve ser encaminhado pelo governador à Assembleia Legislativa até 
o dia 15 de setembro de cada ano, na forma de proposta de orçamento (PLOA). 
Consta na proposta orçamentária o texto de mensagem do Chefe do Poder 
Executivo, onde são analisados os cenários macros e microeconômicos, as 
finanças estaduais, a regionalização das receitas e das despesas, os indicadores 
socioeconômicos e outros assuntos relevantes. Para a aprovação da lei, o prazo 
encerra-se em 30 de novembro.  

 

 
 

8. DOS PRAZOS A SEREM OBSERVADOS DAS LEIS 
ORÇAMENTÁRIAS. 
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9. DO FLUXOGRAMA DE TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE 
LEIS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO e LOA). 
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10. FINANÇAS, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE. 

 
 
Planejamento Governamental: Secretaria do Planejamento, Governança e 

Gestão.  
Finanças Públicas: Receita Estadual e Tesouro do Estado.  
Fiscalização: Controle Interno - Contadoria e Auditoria-Geral do Estado 

(CAGE) e Controle Externo – Assembleia Legislativa (AL) com o auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).  

Controle: Interno (CAGE), Externo (AL e TCE) e Social. 
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11. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL. 
 

A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E 
GESTÃO. 

Compete à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão: 
 
a) coordenar e gerenciar as atividades e os atos de gestão do Governo; 
b) atuar de forma intersetorial nas diversas áreas do Governo; 
c) analisar e avaliar técnica e operacionalmente os projetos, programas e 

ações do Governo, mediante a fixação de metas e indicadores; 
d) acompanhar à execução dos atos de Governo, por meio de estrutura 

técnica setorial nas áreas definidas por regulamento, e monitorá-los com intuito 
de aumentar a transparência na gestão, tendo como meta o adequado e eficaz 
uso dos recursos públicos; 

e) coordenar os atos vinculados à iniciativa de programas e projetos das 
parcerias com o setor privado e outros órgãos governamentais; 

f) coordenar a elaboração e exercer o monitoramento dos Planos Regionais 
de Desenvolvimento, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
da Lei Orçamentária Anual; 

g) promover estudos e pesquisas socioeconômicas, produzir e analisar 
estatísticas e dados; 

h) coordenar as atividades da Consulta Popular e a relação com o Conselho 
de Desenvolvimento Regionais - Coredes; 

i) coordenar a elaboração de projetos e ações para captação de recursos 
visando ao financiamento de políticas públicas em áreas prioritárias do Estado; 

j) fortalecer a relação com os municípios e com as regiões do Estado, 
mediante a parceria na elaboração e assessoria técnica a projetos específicos e 
regionais; 

k) coordenar o planejamento territorial e estabelecer políticas de 
desenvolvimento regional, identificando as vocações dos municípios e das 
regiões do Estado, bem como o desenvolvimento das regiões metropolitanas, 
municípios e aglomerações urbanas; 

l) formular e coordenar a execução das políticas relativas à Geografia e à 
Cartografia, com ênfase na promoção do adequado ordenamento na geração, 
armazenamento, acesso, compartilhamento, disseminação e usos dos dados 
espaciais; 

m) acompanhar a execução dos projetos prioritários do Governo e seus 
resultados; 

n) coordenar a elaboração de estudos e do planejamento global de longo 
prazo do Estado do Rio Grande do Sul; 

o) promover a regulação dos serviços públicos delegados prestados ao 
cidadão; 
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p) aprimorar os mecanismos de mobilidade urbana nas regiões 
metropolitanas, visando a compatibilizar os investimentos do setor público e as 
diferentes modalidades para agregar qualidade à mobilidade coletiva; 

q) elaborar e implementar políticas públicas para otimizar a mobilidade 
urbana, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 12.587, de 3 de 
janeiro de 2012; e 

r) promover a articulação com os demais órgãos de Governo, a fim de orientar 
a elaboração dos planos municipais de mobilidade urbana. 

 

Ao acessar o site da Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão 
(www.planejamento.rs.gov.br), estão disponíveis os seguintes Serviços e 
Informações: 

- Planos de Governo - Período 1950 – 2014 

- Mensagem do Governador 

- Plano Plurianual - PPA 

- Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO  

- Lei Orçamentária Anual – LOA 

- MANUAL TÉCNICO DO ORÇAMENTO – MTO  
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12. FINANÇAS PÚBLICAS. 
 

 
 

12.1. A RECEITA ESTADUAL. 

 

A Receita Estadual, criada pela Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril 
de 2010, é uma instituição de caráter permanente vinculada ao interesse público 
como atividade essencial ao funcionamento do Estado, organizado sob a forma 
de sistema, sendo órgão de execução subordinado à Secretaria da Fazenda, 
responsável pela administração tributária estadual. 

Ao acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda (www.sefaz.rs.gov.br), 
na opção Receita Estadual, estão disponíveis os seguintes Serviços e 
Informações da Receita Estadual: 

- Carta de Serviços da Receita Estadual 

- Central de Atendimento ao Contribuinte 

- NFG – Nota Fiscal Gaúcha 
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- Nota Fiscal Eletrônica 

- Publicações e Estatísticas, destacando, em especial, o DEMONSTRATIVO 
DAS DESONERAÇÕES FISCAIS DO RS: *NOTA TÉCNICA *RESULTADOS em 
2015 e Retrospectiva Histórica.  

 

 
12.2. O TESOURO DO ESTADO. 

 

O Tesouro do Estado, criado pela Lei Complementar nº 13.453, de 26 de abril 
de 2010, é uma instituição de caráter permanente vinculada ao interesse público 
como atividade essencial ao funcionamento do Estado, organizado sob a forma 
de sistema, sendo órgão de execução subordinado à Secretaria da Fazenda, 
responsável pela administração financeira estadual. 

Ao acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda (www.sefaz.rs.gov.br), 
na opção Tesouro do Estado, estão disponíveis os seguintes Serviços e 
Informações do Tesouro do Estado: 

- Cartilha de Finanças Públicas 
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- Boletim de Pessoal 

- Relatórios de Execução Orçamentária 

- Relatório da Dívida Pública Estadual 

 

 
13. DO CONTROLE INTERNO, EXTERNO E SOCIAL.  

 
13.1. CONTROLE INTERNO: A CONTADORIA E AUDITORIA-

GERAL DO ESTADO (CAGE).  

 

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado − CAGE é o Órgão Central do 
Sistema de Controle Interno do Estado do Rio Grande do Sul, de que trata o 
artigo 76 da Constituição Estadual, com funções institucionais junto aos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público e Defensoria Pública 
do Estado. É uma instituição de caráter permanente vinculada ao interesse 
público como atividade essencial ao funcionamento do Estado, de acordo com a 
Lei Orgânica da CAGE (Lei Complementar nº 13.451, de 26 de abril de 2010).  
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As funções institucionais da CAGE estão configuradas no exercício, a título 
de controle interno, da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Estado, dos órgãos da Administração Direta e das 
entidades da Administração Indireta e de quaisquer entidades que tenham 
recebido auxílios, contribuições ou subvenções do Estado, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade e demais princípios constitucionais; de realizar 
auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial na 
Administração Direta, nas autarquias, nas fundações de direito público e de 
direito privado, nas sociedades de economia mista e nas suas subsidiárias, bem 
como nas entidades de direito privado que apliquem recursos públicos, emitindo 
os respectivos relatórios e pareceres; e de efetuar a verificação prévia, 
concomitante e subsequente da legalidade dos atos da execução orçamentária 
e extra-orçamentária, em consonância com o disposto no art. 8° da Lei nº 521, 
de 28 de dezembro de 1948 e na Lei Complementar nº 13.451, de 26 de abril de 
2010. 

 
O Órgão CAGE faz parte da estrutura da Administração Direta Estadual, 

sendo que as 17 Seccionais estão situadas dentro dos três Poderes e demais 
Órgãos Autônomos, como Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria 
Pública, permitindo acompanhar prévia, concomitante e a posteriori suas 
execuções de despesas e a captação de receitas, além de realizar auditorias nas 
entidades da Administração Indireta por meio de 8 Coordenações de Auditoria 
Setorial. 

 
O site da CAGE – Controle Interno é 

https://www.sefaz.rs.gov.br/Cage/Servicos.aspx, no qual poderão ser obtidas as 
seguintes informações: 

 
- Portal Transparência RS (www.transparencia.rs.gov.br): 
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- Manual do Gestor Público: 

 
 
- Prestação de Contas do Governador: 
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- Balanço-Geral do Estado: 

 
- SINCAGE – Sistema de Informações da CAGE (Legislação estadual 

consolidada e documentos da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado): 
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- Sistema Finanças Públicas do Estado (Sistema FPE): 
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Em Serviços e Informações da CAGE poderão ser acessados naquele portal: 
- Execução Orçamentária  
- Relatórios de atividades da CAGE  
- Retenção de ISSQN Prefeituras  
- CADIN/RS - Cadastro Informativo  
- CFIL/RS - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar  
- CHE - Cadastro para Habilitação em Convênios do Estado  
- Créditos dos Municípios  
- Demonstrações Contábeis  
- Finanças Públicas em tempo real  
- Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF  
- Processos Administrativos em Órgãos Estaduais - Consulta  
- Programa de Educação Fiscal  
- SISACF - Certificado de Capacidade Financeira e Anexo III  
- Relatórios IEF 
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13.2. CONTROLE EXTERNO: O TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TCE-RS). 

 
A competência do Tribunal de Contas encontra-se expressa 

constitucionalmente no artigo 71 da Carta Federal e da Constituição do Estado 
do Rio Grande do Sul. A Lei nº 11.424, de 06-01-2000, relativa à Lei Orgânica 
do Tribunal de Contas e o Regimento Interno do Órgão, através da Resolução 
nº 1028, de 27-03-2015, também definem as áreas de atuação do Tribunal de 
Contas. 

 
O Controle Externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado, compreende 

exames da legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos, visando 
também à preservação das finanças e do patrimônio público, bem como o 
aperfeiçoamento das instituições administrativas. 

 
De acordo com a ordem constitucional, uma das atribuições dos Tribunais de 

Contas dos Estados é analisar as prestações de contas dos governos municipais 
e estaduais e sobre elas emitir parecer prévio. 

 
O nome “parecer prévio” se justifica pelo fato de ele representar uma posição 

preliminar do órgão de controle externo, a qual deverá, ainda, ser apreciada 
pelos Parlamentos – Câmaras de Vereadores e Assembleias Legislativas, 
respectivamente. Assim, os TCEs não julgam as contas de Prefeitos e 
Governadores, mas, com base em um relatório específico, contendo a análise 
sobre as prestações de contas dos titulares do Poder Executivo, emitem parecer 
pela aprovação ou rejeição das contas, o qual, necessariamente, será submetido 
à votação dos representantes do povo. No caso dos municípios, a posição do 
TCE expressa pelo parecer prévio só poderá ser revertida pela Câmara 
Municipal mediante votação de, no mínimo, 2/3 dos seus membros. Quando se 
tratar de contas estaduais, a reversão poderá se dar pela maioria simples dos 
votos dos Deputados Estaduais. 

 
No caso do exame das contas do Governo do Estado, o Tribunal de Contas 

elabora, primeiramente, um relatório técnico com apreciação geral e 
fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial, financeira, operacional, 
ambiental, econômica e fiscal do exercício. Esse relatório, que verifica também 
se as operações estão de acordo com os princípios de contabilidade pública e 
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se foram atendidos os limites de gastos nas áreas da educação, saúde e 
pessoal, estabelecidos constitucionalmente, é encaminhado ao titular do Poder 
Executivo para sua manifestação. 

 
Posteriormente, o Plenário do TCE debate e vota a matéria, encaminhando 

à Assembleia Legislativa. Caberá aos Deputados Estaduais, então, a aprovação, 
com ou sem ressalvas, ou a rejeição das contas anuais do Governo. 

 
Nesse sentido, a análise global da gestão pelo TCE, de natureza técnica e 

informativa, serve de base para o julgamento político-administrativo, cuja 
competência, conforme determina a Constituição do Estado, é do Poder 
Legislativo. 

 
O portal do TCE-RS é: http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/ 

 

 
 

13.3. CONTROLE SOCIAL.  

Controle social é o acompanhamento sistemático e atento que o cidadão - 
individualmente ou por meio de suas entidades associativas e representativas - 
faz do uso do dinheiro público por parte dos governos. 
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A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE) desenvolveu 
juntamente com a PROCERGS o aplicativo de celular PILAS R$, que permite 
verificar e fiscalizar, em tempo real, as despesas e receitas do governo do 
Estado. Pioneiro no país, o aplicativo é uma nova medida de modernização do 
Estado para ampliar o acesso dos cidadãos às informações de conhecimento 
público, como já faz o Portal da Transparência RS. 
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COMO USAR O APP 
 
1) Baixe o aplicativo no seu smartphone. Ele está disponível gratuitamente 

para os sistemas Android e iOS, na PlayStore e na AppleStore. 
 
2) Ao abrir o app, você verá sete opções no menu de acesso (detalhadas a 

seguir). 
 
3) Os dados são atualizados diariamente. Ao acessá-los, é possível definir o 

período de consulta clicando no ícone em forma de "funil", no topo da tela, à 
direita. 

 
4) Em cada um dos itens selecionados, você verá um gráfico geral e, logo 

abaixo, a lista com os respectivos valores. 
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O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) disponibiliza em sua página 
eletrônica várias opções de consulta para o exercício do Controle Social 
(http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/), conforme demonstrado 
abaixo: 

 

 
 
A Secretaria Regional de Controle Externo do Tribunal de Contas da 

União (SECEX/TCU) disponibilizou o material denominado “FONTES DE 
INFORMAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL”, o qual poderá ser acessado na 
página eletrônica da Comissão de Finanças. 
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14. DEZ MANDAMENTOS DO BOM ADMINISTRADOR 
PÚBLICO 
 

 
 
15. DA LEGISLAÇÃO.  

Os endereços eletrônicos úteis e alguns de seus conteúdos, como a 
legislação atualizada, poderão ser acessados em: 

 
http://www.planalto.gov.br – Legislação Federal: Base Referencial da 

Legislação Federal, códigos, constituição, medidas provisórias, leis 
complementares, leis ordinárias, decretos-leis, decretos, etc. 

 
http://www.planejamento.gov.br – Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. 
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http://www.cgu.gov.br/ - Controladoria-Geral da União (CGU).  
 
http://portal.tcu.gov.br/cidadao/cidadao.htm - Tribunal de Contas da União 

(TCU). 
 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/contabilidade (CTN, LRF, Leis 4.230/64, 

8.666/93 e 6.404/76, portarias de classificações da receita e da despesa, Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (5 volumes). 

 
http://www.cfc.org.br – Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
 
http://www.crcrs.org.br – Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande 

do Sul (CRCRS). 
 
http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br (SINCAGE – Sistema de Informações 

da CAGE): Legislação estadual consolidada, documentos da Contadoria e 
Auditoria-Geral do Estado – CAGE e Manual do Gestor Público. 

 
http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/consultas/legislacoes/atos

_normativos_tcers - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.  
 
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/Comissoes.aspx?IdComissao=110 – 

Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.  

 
16. ATRIBUIÇÕES DO ASSESSOR TÉCNICO. 

1. – assessorar a Presidência da Comissão a cumprir com a prerrogativa 
constitucional de fiscalização e controle contábil, financeiro, orçamentário, 
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e 
indireta e de quaisquer entidades constituídas e mantidas pelo Estado; 

 
2. – assessorar no exame das proposições a que se refere o art. 152, § 1º, 

da Constituição do Estado e das contas do Tribunal de Contas do Estado;  
 
3. – prestar assessoramento técnico aos Deputados integrantes da Comissão 

de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa 
no que diz respeito a assuntos contábeis, orçamentários, financeiros e de 
controle;  

 
4. – assessorar na elaboração e avaliação do aspecto financeiro das 

proposições, problemas econômicos do Estado e seu planejamento e legislação; 
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5. – prestar assessoramento técnico e elaborar pareceres técnicos para fins 
de análise e proposição de emendas aos Projetos de Lei do Plano Plurianual – 
PPA, de Diretrizes Orçamentárias – LDO e do Orçamento Anual - LOA; 

 
6. – prestar assessoramento técnico e elaborar pareceres técnicos para fins 

de análise e proposição de emendas aos Projetos de Lei referentes abertura de 
créditos orçamentários e adicionais; 

 
7. – prestar consultoria técnica e informações gerenciais aos parlamentares 

integrantes da Comissão; 
 
8. – propor a definição, manutenção e atualização de procedimentos internos 

no âmbito da Comissão; 
 
9. – atender o público interno e externo nos assuntos atinentes às matérias 

de finanças públicas, planejamento, fiscalização e controle; 
 
10. – fazer relatórios gerenciais orçamentários, contábeis e financeiros sobre 

os assuntos tratados no âmbito da Comissão; 
 
11. – efetuar o acompanhamento da execução do orçamento da Comissão; 
 
12. – analisar relatórios e emitir pareceres técnicos; 
 
13. – assessorar os parlamentares em assuntos pertinentes à área 

orçamentária, contábil, patrimonial, fiscal e financeira; e  
 
14. – executar outras tarefas correlatas e que forem aplicáveis às 

peculiaridades da Comissão. 
 
ELABORADO POR: 

 

 


