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A questão 05, item III, da prova destinada ao cargo “Fiscal Tributário” diz respeito as Leis
Orçamentárias. De acordo com o art. 165 da Constituição Federal, existem três leis orçamentárias:
I - Orçamento Plurianual: § 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada
II - Lei de Diretrizes Orçamentárias: § 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as
metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as
alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras
oficiais de fomento.
III - Orçamento anual: § 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de
cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

- Cópia do artigo 165 da CF disponível em (grifos nossos):
<https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_14.12.2017/art_165_.asp>
Acesso em <março, 2019>

- Cópia do livro: FABRETTI, Cláudio Camargo. Contabilidade Tributária. São Paulo: Editora
Atlas, 2016 - página 96, bibliografia recomendada pelo Edital desse Concurso.
O item III da questão 5 diz que:
“Orçamento
Orçamento Plurianual, Lei de Diretrizes e Bases de Fundos e Orçamento Anual: são exemplos de
Leis Orçamentárias, de acordo com o artigo 165 da Constituição
Constituição”,
Dee acordo com oss anexos apresentados ((Constituição
Constituição Federal e Bibliografia recomendada pelo
Edital desse Concurso), este item está INCORRET
CORRETO.. Nesse contexto não existe a Lei de
Diretrizes e Bases de Fundos, e sim a Lei de Diretrizes e Bases,
Bases, que compreende as metas e
prioridades da administração Pública Federal.
Assim sendo, o recurso será NEGADO, pois as únicas alternativas CORRETAS da questão 5
dessa prova são I, II e IV,
IV, sendo o item C o único que apresenta a sequência correta pedida pelo
enunciado da questão.
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