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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KTyz )

AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública

Questão 1: IBFC - TJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Despesa pública pode ser conceituada como "o conjunto dos dispêndios do Poder Público para o funcionamento dos serviços públicos" ou ainda, "a aplicação de certa
quantia em dinheiro por parte da autoridade pública competente, dentro de uma autorização legislativa, para a consecução de um fim a cargo do governo". Com base na
Lei de Responsabilidade Fiscal, analise as afirmativas abaixo:

I. 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.

II. Considera-se compatível com o plano plurianual e a LDO a despesa objeto de dotação específica esuficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de
forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites
estabelecidos para o exercício.

III. A declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o plano plurianual e
com a LDO constitui condição prévia para empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras.

IV. A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a
seguir discriminados: 40% (quarenta por cento) para a União e 60% (sessenta por cento) para os Estados e Municípios.

Assinale a alternativa correta.

 a)  Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
 b)  Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
 c)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
 d)  Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1140514

Questão 2: CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Com relação a déficit público, reforma administrativa, reforma previdenciária, responsabilidade fiscal, regra de ouro e ordenação de despesa, julgue o item a seguir.
 
Para a criação de ação governamental que acarrete aumento de despesa, é necessária declaração do ordenador de despesa quanto à adequação financeira.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1144362

Questão 3: Instituto AOCP - Cont (Pref Betim)/Pref Betim/2020
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Despesa Obrigatória de Caráter Continuado – DOCC – foi instituída pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, sendo conceituada como

 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
inferior a dois exercícios.

 b)  despesa de capital 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 três exercícios.

 c)  despesa corrente e de capital 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 três exercícios.

 d)  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.

 e)  despesa corrente destinada ao serviço da dívida e ao reajustamento de remuneração de pessoal que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a doze meses.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1224361

Questão 4: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Julgue o item a seguir, acerca da responsabilidade na gestão fiscal.

Na linha da jurisprudência do STF, tem-se que as restrições impostas pelos arts. 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00) se aplicam durante o
estado de calamidade pública decorrente do coronavírus.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1281364
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Questão 5: VUNESP - ContJ (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar:

 a)  os atos que criarem ou aumentarem as despesas destinadas ao serviço da dívida ou de revisão geral anual da remuneração de pessoal deverão ser instruídos com
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor.

 b)  não se considera aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
 c)  a despesa corrente de caráter continuado poderá ser executada antes da implementação das medidas de ampliação de receita ou de redução de despesa,

mediante autorização do Poder Legislativo.
 d)  os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado deverão ser instruídos com declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem

adequação orçamentária e financeira com a lei de diretrizes orçamentárias e compatibilidade com o plano plurianual.
 e)  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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781852

Questão 6: VUNESP - ProcJu (CM Orlândia)/CM Orlândia/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Considera-se adequada com a lei orçamentária anual: 

 a)  a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie,
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. 

 b)  a despesa 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
três exercícios. 

 c)  a transferência voluntária de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que decorra de
determinação constitucional ou legal. 

 d)  a despesa consignada na lei orçamentária com finalidade precisa e dotação ilimitada. 
 e)  a despesa objeto de dotação específica prevista no programa de trabalho, que não seja ultrapassado um período superior a três exercícios para sua execução,

não podendo superar os limites de gastos estabelecidos para esse mesmo período.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/818296

Questão 7: CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Governamental/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A câmara de vereadores de determinado município aprovou e o prefeito promulgou lei que alterava uma ação governamental e acarretava aumento na despesa pública.
No projeto da referida lei, constava somente a estimativa do impacto orçamentário- financeiro do exercício em que ela deveria entrar em vigor e a declaração de que o
aumento de despesa se adequava, orçamentária e financeiramente, à lei orçamentária anual vigente.

À luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar que a referida despesa é 

 a) regular, porque a lei municipal em questão atende corretamente aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 b) irregular, por não ter sido previsto o impacto orçamentário-financeiro nos dois exercícios seguintes à entrada em vigor da lei e por não ter sido apresentada

declaração de compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
 c)  regular, pois é facultativa a apresentação da declaração de compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, sendo obrigatória

somente a declaração de compatibilidade com a lei orçamentária anual. 
 d)  irregular, somente porque deveria ter sido apresentado o impacto orçamentário-financeiro nos dois exercícios seguintes à entrada em vigor da lei. 
 e)  irregular, por não ter sido apresentado o impacto orçamentário- financeiro nos dois exercícios seguintes à entradaem vigor da lei e por não ter sido apresentada a

declaração de compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias, única declaração obrigatória.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/856267

Questão 8: FCC - Aud Fisc (SEFAZ BA)/SEFAZ BA/Administração, Finanças e Controle Interno/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
No que se refere às despesas obrigatórias de caráter continuado de um determinado ente público, a Lei Complementar nº 101/2000 determina que

 a)  se considera obrigatória de caráter continuado a despesa orçamentária destinada à construção de uma escola derivada de lei que fixe para o referido ente a
obrigação legal de execução da despesa por um período de 12 meses.

 b)  deve haver a comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados orçamentários e financeiros previstas no Orçamento Fiscal
que integra a Lei Orçamentária Anual do referido ente.

 c)  se considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de ato administrativo normativo que fixe para o referido ente a obrigação legal de sua
execução por um período superior a dois exercícios.

 d)  deve haver a comprovação de que os efeitos financeiros da despesa criada ou aumentada serão compensados pelo aumento permanente da receita corrente
líquida advindo da venda de bens móveis e imóveis do referido ente.

 e)  deve haver a comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados orçamentários e financeiros previstas no Anexo de Metas
Fiscais que integra a Lei Orçamentária Anual do referido ente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/877495

Questão 9: ACEP - Ana (Pref Aracati)/Pref Aracati/Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
O princípio orçamentário da anualidade caracteriza-se pela vigência do orçamento público pelo período de um ano. No caso de a entidade pública possuir uma obrigação
legal por um período superior a um exercício, é correto afirmar que:

 a) a despesa deve ser considerada irrelevante para o período fora do exercício vigente.
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 b) a despesa deve ser corrente, de caráter continuado e extraorçamentária para o período fora do exercício vigente.
 c) a despesa deve ser de capital e derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que justifique uma expansão de ação governamental.
 d) a despesa deve ser derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo e deve ser acompanhada de comprovação de que não afetará as metas e

resultados previstos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/899444

Questão 10: CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Administração/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Julgue o item, com base nas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal.
 
Ato que crie despesas obrigatórias de caráter continuado deve ser instruído com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que tal ato entre em
vigor e nos dois exercícios subsequentes, com a demonstração da origem dos recursos para o custeio dessas despesas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/904323

Questão 11: Unifil - Tec Cont (Jd Alegre)/Pref Jardim Alegre/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Ainda sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, é incorreto afirmar que

 a)  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

 b)  constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência
constitucional do ente da Federação.

 c)  o montante previsto para as receitas de operações de crédito poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
 d)  considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/966433

Questão 12: IBFC - Cont (SESACRE)/SESACRE/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Leia abaixo o artigo 17, caput da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Art. 17 (caput) – Considera-se obrigatória de caráter continuado a         derivada de          ,          ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período superior a         exercícios.”

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. 

 a)  Despesa de Capital/ norma/ lei/ três 
 b)  Despesa Corrente/ lei complementar/ norma/ dois 
 c)  Despesa Corrente/ lei/ medida provisória/ dois 
 d)  Despesa de Capital/ lei/ norma/ três

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/976410

Questão 13: FCC - TJ (TJ MA)/TJ MA/Técnico em Contabilidade/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

 a)  a destinação de recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas ou jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atendendo as condições estabelecidas
no plano plurianual. 

 b)  os atos de criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental, que acarretem aumento de despesa serão acompanhados de estimativa de impacto nos
exercícios subsequentes e na referida lei. 

 c)  não é considerado aumento de despesa a prorrogação de dispêndios criados por prazo determinado se estes estiverem previstos na Lei Orçamentária Anual
(LOA). 

 d)  para transferências voluntárias, devem ser observadas as exigências da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), não sendo necessária a existência de dotação
específica. 

 e)  a despesa obrigatória de caráter continuado é uma despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente
obrigação legal de execução por um período superior a dois anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1010043

Questão 14: FAFIPA - AAdm (CM Mandaguari)/CM Mandaguari/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
De acordo com a Lei Complementar N.º 101/2000, assinale a opção que apresenta a definição CORRETA de despesa obrigatória de caráter continuado:

 a)  Despesa corrente derivada apenas de medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período
inferior a três exercícios.

 b)  Despesa corrente derivada apenas de ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução no exercício em curso.
 c)  Despesa atípica 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 quatro exercícios.
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 d)  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.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053832

Questão 15: FAUEL - Cont (CM Colombo)/CM Colombo/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
O conceito de Despesa Obrigatória de Caráter Continuado foi instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF no art. 17, conceituando-a como Despesa Corrente
derivada de Lei, Medida Provisória ou Ato Administrativo Normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução. Conforme previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período
superior a: 

 a)  Um exercício 
 b)  Dois exercícios 
 c)  Três exercícios 
 d)  Quatro exercícios

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071583

Questão 16: OBJETIVA CONCURSOS - FFaz (Pref Candói)/Pref Candói/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, 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:

 a)  Superior a um exercício.
 b)  Inferior a dois exercícios.
 c)  Superior a dois exercícios.
 d)  Entre um e dois exercícios.
 e)  Entre um e três exercícios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074859

Questão 17: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Contábil/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece, em seu Capítulo IV, normas para a Despesa Pública.
 
Analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta.

 a) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa deve ser acompanhada de uma estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes

 b) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, deve ser acompanhada de declaração do ordenador da
despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias

 c) A estimativa do impacto orçamentário-financeiro devido ao aumento das despesas, por conta da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental,
deve ser acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas para a citada estimativa

 d) As normas para o aumento de despesas devido à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental se aplicam a todas as despesas, exceto para
empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075193

Questão 18: COVEST-COPSET - Tec (UFPE)/UFPE/Contabilidade/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
É uma despesa obrigatória de caráter continuado:

 a)  construção de escolas.
 b)  manutenção de escolas.
 c)  reajuste dos servidores públicos.
 d)  construção de estradas.
 e)  reajuste do orçamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1137928

Questão 19: QUADRIX - Ana Área (CREA GO)/CREA GO/Contador/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Julgue o item, relativos aos tópicos de auditoria e às leis básicas que regem a contabilidade pública.
 
Se determinada despesa obrigatória de caráter permanente for criada por prazo determinado de acordo com a legislação vigente, a prorrogação do prazo inicialmente
previsto poderá ser feita sem a observância das regras compensatórias.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1205157

Questão 20: QUADRIX - Ag (CRESS 19 (GO))/CRESS 19 (GO)/Administrativo/2019
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Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A respeito das competências dos ministérios integrantes da presidência da República e dos deveres do administrador público, julgue o item.
 
Se determinado ordenador de despesa pretender expandir a ação do órgão que dirige por meio do aumento global da despesa pública, poderá fazê‐lo se declarar que o
aumento tem adequação financeira e orçamentária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207843

Questão 21: IBADE - ACI (Pref Aracruz)/Pref Aracruz/Contabilidade/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A responsabilidade na
gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em
Restos a Pagar. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de
forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos
para o exercício, é considerada: 

 a)  Compatível apenas com o plano plurianual.
 b)  Compatível apenas com a lei de diretrizes orçamentárias.
 c)  Adequada com a lei orçamentária anual.
 d)  Compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias.
 e)  Adequada com a lei de Programação Orçamentária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1229999

Questão 22: Instituto Excelência - ATCor (Pref Taubaté)/Pref Taubaté/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Em relação à despesa pública, assinale a alternativa INCORRETA de acordo com a Lei Complementar no 101/2000.

 a) A despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie,
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício; será considerada adequada com a lei
orçamentária anual

 b) A despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições será
considerada compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias.

 c) É dispensável e desnecessária para a criação de ação governamental que acarrete o aumento da despesa a declaração do ordenador da despesa de que o
aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

 d) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa deve ser acompanhado de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1260765

Questão 23: Instituto Excelência - ATCor (Pref Taubaté)/Pref Taubaté/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei Complementar no 101/2000 estabelece que 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. Sobre a despesa obrigatória de caráter
continuado, assinale a alternativa INCORRETA.

 a) Os atos que aumentarem despesas destinadas ao serviço da dívida e ao reajustamento de remuneração de pessoal nos termos da Constituição Federal deverão ser
instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos
para seu custeio.

 b) A despesa de caráter obrigatório continuada não será executada antes da implementação das medidas de comprovação de que a despesa criada ou aumentada
não afetará as metas de resultados fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.

 c) Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
 d) Os atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatória de caráter continuado deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1260896

Questão 24: OBJETIVA CONCURSOS - Ag (Taquaruçu Sul)/Pref Taquaruçu Sul/Administrativo/2019
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Acerca da geração da despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento
da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro:

 a) No exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.
 b) No exercício em que deva entrar em vigor e nos três subsequentes.
 c) Apenas no exercício em que deva entrar em vigor.
 d) De todos os exercícios em que a despesa perdurar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1272985

Questão 25: FUNDATEC - Fisc (Pref C Bicaco)/Pref Coronel Bicaco/Contratos/2019
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Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Em relação à despesa obrigatória de caráter continuado, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Federal nº 101/2000), qual das alternativas a seguir NÃO está
correta? 

 a)  A despesa obrigatória de caráter continuado pode ser tanto de natureza econômica Corrente quanto de Capital. 
 b)  A estimativa do impacto orçamentário- financeiro é condição prévia para que haja o empenho e a licitação da despesa a ser gerada. 
 c)  Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. 
 d)  Os atos que criarem ou aumentarem despesa deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário- financeiro no exercício em que deva entrar em

vigor e nos dois subsequentes. 
 e)  Para ser considerada despesa de caráter, ela deve ser 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296317

Questão 26: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Sobre as despesas públicas, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos quatro subsequentes, atendendo à lei plurianual.

 b)  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.

 c)  Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
 d)  A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir

discriminados: União: 50% (cinquenta por cento), estados: 60% (sessenta por cento), e municípios: 60% (sessenta por cento).
 e)  A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de

competência.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578046

Questão 27: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Financeira/Registros Contábeis e Orçamento, e Registros Contábeis, Liquidação,
Financeiro/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
As despesas correntes derivadas de ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios são
consideradas, de acordo com os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, despesas:

 a)  incompatíveis com o plano plurianual;
 b)  irregulares e lesivas ao patrimônio público;
 c)  a classificar;
 d)  obrigatórias de caráter continuado;
 e)  de restos a pagar. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/612157

Questão 28: VUNESP - CI (CM Indaiatuba)/CM Indaiatuba/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Considerando-se a Lei nº 101/2000, é correto dizer que um orçamento para uma entidade do setor público com Receitas Orçamentárias Previstas no valor de R$ 16
trilhões e com Despesas Orçamentárias Fixadas em R$ 16,15 trilhões 

 a)  independe da aprovação do Legislativo para atender aos aspectos legais incorporados a este documento. 
 b)  não causa preocupação. Como as receitas são previstas, deverá ser feito um esforço durante o período para o seu acréscimo. 
 c)  não causa preocupação. Das despesas, R$ 15 bilhões irão para restos a pagar e serão pagos no período seguinte.
 d)  fere o aspecto legal da anualidade. 
 e)  não seria considerado adequado. As despesas não seriam consideradas adequadas com lei orçamentária anual, de acordo com a Lei citada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/617518

Questão 29: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Administrativa/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Os efeitos financeiros decorrentes das denominadas “despesas obrigatórias de caráter continuado”, salvo aquelas decorrentes do reajustamento anual dos servidores e do
serviço da dívida, nos termos normatizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei complementar n° 101/2000), 

 a)  serão excluídos para fins de cálculo do superávit financeiro, porém não do limite da dívida consolidada. 
 b)  não são considerados para fins de cômputo do limite de comprometimento de despesa com pessoal. 
 c)  somente poderão ocorrer no exercício subsequente à lei ou ato normativo que lhe der causa. 
 d)  serão suportados com recursos provenientes de alienação de ativos ou de operações de crédito, vedada a utilização de dotações do orçamento vigente. 
 e)  devem ser compensados com aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618215

Questão 30: FUNDATEC - Ana Leg (ALERS)/ALERS/Administrador/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Quanto à responsabilidade fiscal, é INCORRETO afirmar que: 
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 a)  Constitui renúncia de receita a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária sem a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. 

 b)  A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada, entre outros documentos, da declaração
do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei
de diretrizes orçamentárias. 

 c)  As hipóteses de renúncia de receita estão previstas exaustivamente na lei, correspondendo à anistia, à remissão e ao subsídio. 
 d)  Considera-se adequada com a lei orçamentária anual a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma

que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o
exercício. 

 e)  É compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias a despesa que esteja conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos
nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/622860

Questão 31: CONSULPLAN - Proc (CM BH)/CM BH/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Considerando o princípio da prudência, inscrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, analise as afirmativas a seguir.

 
I. Toda despesa obriga o gestor a analisar seu impacto para o exercício em que irá ocorrer.
II. O gestor público deve analisar se a despesa é compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
III. O princípio da prudência impede que o gestor público adote qualquer medida que gere endividamento.
IV. A despesa pública abrangida por crédito genérico não pode ultrapassar o limite do exercício.

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

 a)  III.   
 b)  I e II.   
 c)  II e IV.   
 d)  I, II e IV. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623410

Questão 32: VUNESP - Proc (PGE SP)/PGE SP/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000) detalha os requisitos e as condições para geração de despesa pública, introduzindo tratamento
específico para as denominadas “despesas obrigatórias de caráter continuado”, 

 a)  classificadas como necessariamente despesas de capital, ainda que destinadas ao custeio dos serviços decorrentes da infraestrutura a que estejam atreladas,
devendo ser suportadas com aumento permanente de receitas ou redução de despesas em montante correspondente. 

 b)  consistentes na somatória das despesas com a folha de pagamentos do pessoal ativo e inativo do ente federado, incluindo as empresas dependentes, sujeitando-
se à observância de limites máximos de comprometimento em relação à receita corrente líquida. 

 c)  que decorrem de vinculações constitucionais, sendo, pelo seu caráter não discricionário, excluídas do cômputo de superávit ou déficit orçamentário dos exercícios
correspondentes. 

 d)  que ensejam a obrigação legal de execução para o ente por um período superior a dois exercícios e cujos atos de criação condicionam-se à comprovação de não
comprometimento das metas de resultados fiscais, salvo para aquelas destinadas ao serviço da dívida ou revisão geral anual dos servidores. 

 e)  assim entendidas apenas as decorrentes de programas ou ações inseridas no Plano Plurianual e que se projetam por mais de 5 (cinco) anos, dispensando
previsão específica na Lei Orçamentária Anual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/630819

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (EBSERH)/EBSERH/Administração/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item subsecutivo.
 
Caso decida expandir a ação governamental sob sua responsabilidade, o gestor poderá empenhar as despesas relacionadas à expansão, mas a liquidação e o pagamento
dessas despesas somente poderão ser realizados depois da apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro e da declaração de compatibilidade das
despesas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/646314

Questão 34: NC-UFPR - Proc Jur (FOZPREV)/FOZPREV/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A prefeitura do Município Alpha pretende criar um programa local continuado de distribuição de renda para pessoas em situação de pobreza, mas possui dúvidas
relacionadas a aspectos jurídicos da operação.

Sobre a situação hipotética descrita, e à luz das disposições constitucionais e legais de Direito Financeiro, assinale a alternativa correta. 

 a) Por se estar diante de ação governamental que acarreta aumento de despesa de caráter continuado, deve a Administração, com vistas à sua criação, providenciar
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como demonstrar a origem dos recursos para seu
custeio. 

 b) A iniciativa para propositura da lei instituidora do programa de distribuição de renda é privativa do Poder Legislativo Municipal. 
 c) O dispêndio de recursos necessários à implementação do programa, referente à transferência de recursos dos cofres públicos à população de baixa renda,

caracteriza-se como despesa corrente de pessoal. 
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 d) Os efeitos financeiros da despesa decorrente da criação do programa poderão ser compensados, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de receita,
inclusive mediante majoração de alíquotas de tributos, mas não pela redução permanente de despesa. 

 e) Por se tratar de despesa com pessoal, a criação do programa de distribuição de renda não pode acarretar superação do limite de despesas com pessoal de 50%
da receita corrente líquida do Município.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/671226

Questão 35: FUNRIO - Eco (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no Capítulo IV Da despesa obrigatória de caráter continuado, em seu Art.17, considera que 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.

Com base no exposto, assinale a alternativa que NÃO é correta. 

 a) 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. 

 b) Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. 
 c) O disposto no § 1o do Art. 17, 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. 
 d) A despesa de que trata este artigo será executada antes da implementação das medidas referidas no § 2o do Art.17, as quais integrarão o instrumento que a criar

ou aumentar.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/673088

Questão 36: VUNESP - AJ (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Considera-se despesa corrente obrigatória de caráter continuado a

 a) destinada ao serviço da dívida e ao reajustamento de remuneração de pessoal, inclusive aposentado.
 b) destinada a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de

determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
 c) derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois

exercícios.
 d) autorizada por lei específica para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas.
 e) decorrente de investimentos efetuados com auxílio público, que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/690397

Questão 37: VUNESP - Cont (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
De acordo com a Lei da Responsabilidade Fiscal, considera-se como despesa corrente de caráter continuado aquela 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

 a) um exercício.
 b) dois exercícios.
 c) três exercícios.
 d) quatro exercícios.
 e) cinco exercícios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691013

Questão 38: CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Acerca da receita e da despesa públicas, bem como de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item que se segue.
 
Situação hipotética: Um órgão público executa regularmente determinada despesa corrente, que foi fixada por obrigação legal por um período superior a dois
exercícios. Assertiva: Nessa situação, essa despesa só poderá ser aumentada se a estimativa do impacto orçamentário e financeiro do aumento for calculada e
demonstrada, além de ser comprovada a origem dos recursos para o seu custeio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/705377

Questão 39: FAEPESUL - Insp P (Pref Sangão)/Pref Sangão/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Sobre a Despesa Pública que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, assinale a alternativa incorreta.

 a) Considera-se compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas
previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

 b) A criação , expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de declaração do ordenador da despesa de
que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

 c) Considera-se adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma
que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o
exercício.
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 d) Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo indeterminado.
 e) 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 exerícios
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706766

Questão 40: VUNESP - Adv (Pref Registro)/Pref Registro/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A despesa obrigatória de caráter continuado consiste na despesa 

 a)  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. 

 b)  decorrente da concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações. 
 c)  corrente derivada da concessão de garantia, de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. 
 d)  decorrente da dívida pública consolidada da União e a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil. 
 e)  corrente com o pagamento de precatórios judiciais da União pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/710795

Questão 41: IADES - Adm (SES DF)/SES DF/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Segundo o artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000, a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, no
âmbito da administração pública, será acompanhado de 

 a)  estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e no subsequente. 
 b)  declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano

plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
 c)  medidas de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas de tributos. 
 d)  demonstração de que a despesa foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstos. 
 e)  estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos três exercícios seguintes ao que deva entrar em vigor e nos cinco subsequentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/735886

Questão 42: FCC - DP MA/DPE MA/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Tomando por base o texto da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento da despesa serão acompanhados, além de outras declarações, de 

 a)  estimativa do impacto orçamentário- financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 
 b)  comprovação de que a despesa com pessoal não atingiu o seu limite legal, havendo possibilidade de alteração da rubrica inicial para custeio da ação. 
 c)  declaração de que o ente federativo não gastou com indenizações por demissão de servidores ou empregados nos último quatro anos. 
 d)  declaração de que o ente federativo não negou auxílio ou assistência financeira a outro ente, consistente na entrega de recursos correntes ou de capital, na

modalidade de transferência voluntária. 
 e)  declaração de que o ente federativo responsável pela ação governamental não sofreu recondução de sua dívida aos limites legais, nos últimos dois anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/739872

Questão 43: FCC - Proc Mun (Caruaru)/Pref Caruaru/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar: 

 a)  Não se considera aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. 
 b)  É adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação não específica mas suficiente, de forma que a soma das despesas, realizadas e a realizar,

previstas em programas de trabalho semelhantes, não seja ultrapassada pelo limite fixado no plano plurianual. 
 c)  É incompatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos

nesses instrumentos, mas não infrinja qualquer de suas disposições. 
 d)  O empenho da despesa independe de sua compatibilidade e adequação com as leis orçamentária anual, de diretrizes orçamentárias e plano plurianual. 
 e)  A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/760236

Questão 44: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Ciências Econômicas/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
São despesas obrigatórias de caráter continuado

 a)  as que foram empenhadas e não pagas.
 b)  as despesas de capital, derivadas de lei, que fixam obrigação legal de execução por um período superior de 2 anos.
 c)  as que constam na LDO e no Plano Plurianual.
 d)  as despesas correntes, derivadas de lei, que fixam obrigação legal de execução por um período superior a 2 anos.
 e)  as despesas de capital, derivadas de lei, que fixam obrigação legal de execução por um período superior a 3 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/764382
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Questão 45: COPS UEL - Ana Des (Fomento PR)/Fomento Paraná/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Sobre a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução, assinale a
alternativa que apresenta, corretamente, o período exigido legalmente para que seja considerada obrigatória de caráter continuado.

 a)  Um exercício.
 b)  Superior a um exercício.
 c)  Superior a dois exercícios.
 d)  Superior a três exercícios.
 e)  Superior a quatro exercícios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/784601

Questão 46: ACESSE - CI (CM Curitibanos)/CM Curitibanos/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Sobre a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, expressa no art. 16 da lei complementar 101/2000, leia os
itens a seguir e responda o que se pede:
 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
 
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
 
III - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos quatro subsequentes.

 
Assinale a alternativa correta em relação aos itens apresentados na questão:

 a)  Apenas o item I está correto;
 b)  Apenas o item II está correto;
 c)  Apenas os itens I e II estão corretos;
 d)  Apenas os itens II e III estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/824846

Questão 47: ACESSE - CI (CM Curitibanos)/CM Curitibanos/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
De acordo com o art. 17º da Lei de Responsabilidade fiscal, 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:

 a)  Um exercício;
 b)  Dois exercícios;
 c)  Três exercícios;
 d)  Quatro exercícios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/824847

Questão 48: MS CONCURSOS - Cont (CM Itaguara)/CM Itaguara/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A respeito dos dispositivos que tratam da geração da despesa e da despesa obrigatória de caráter continuado, previstos na Lei Complementar nº 101/2000, assinale a
alternativa incorreta.

 a) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de declaração do ordenador da despesa de
que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

 b) Considera-se adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma
que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o
exercício.

 c) 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 inferior a dois exercícios.

 d) Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/939828

Questão 49: VUNESP - AssJur (CM N Odessa)/CM Nova Odessa/I/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Considera-se despesa corrente obrigatória de caráter continuado a 

 a)  destinada ao serviço da dívida e ao reajustamento de remuneração de pessoal, inclusive aposentado. 
 b)  destinada a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de

determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 
 c)  derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois

exercícios. 
 d)  autorizada por lei específica para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas. 
 e)  decorrente de investimentos efetuados com auxílio público, que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/995199

Questão 50: VUNESP - Cont (CM N Odessa)/CM Nova Odessa/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
De acordo com a Lei da Responsabilidade Fiscal, considera-se como despesa corrente de caráter continuado aquela 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 

 a)  um exercício. 
 b)  dois exercícios. 
 c)  três exercícios. 
 d)  quatro exercícios. 
 e)  cinco exercícios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/995712

Questão 51: FUNDATEC - Aud Fisc (Sta Rosa)/Pref Santa Rosa/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, 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: 

 a)  Três meses. 
 b)  Seis meses. 
 c)  Oito meses. 
 d)  Um exercício. 
 e)  Dois exercícios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020816

Questão 52: CEV UECE - Ana SP (FUNCEME)/FUNCEME/Administração/2018
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Por determinação legal, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de

 a)  ato normativo que comprove a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
 b)  declaração do Chefe do Poder Executivo de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual. 
 c)  medidas de compensação, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo

ou contribuição. 
 d)  estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1025963

Questão 53: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A respeito de endividamento e de receita e despesa públicas, julgue o item seguinte.
 
A previsão de compensação dos efeitos produzidos por atos que impliquem redução de receitas e aumento de despesas de duração continuada e que perdurem por mais
de três anos constitui uma inovação substancial do controle orçamentário na LRF.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/474449

Questão 54: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Administrativa/Contabilidade/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Suponha que a União pretenda celebrar um contrato de parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa, para a construção e operação de hospitais.
Referido contrato prevê o pagamento de contraprestação pecuniária pela União ao parceiro privado para os 20 anos subsequentes. De acordo a Lei de Responsabilidade
Fiscal − LRF 

 a)  a contratação depende, entre outros requisitos, da apresentação da estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos
dois subsequentes. 

 b)  trata-se de situação equiparada à operação de crédito, sendo necessária prévia autorização legislativa e observância dos limites fixados pelo Senado Federal. 
 c)  as despesas decorrentes da contratação devem constar do Anexo de Metas Fiscais que integra a Lei Orçamentária Anual. 
 d)  referida ação, se prevista no Plano Plurianual, dispensa a previsão das despesas correspondentes em outras peças orçamentárias. 
 e)  a contratação somente será possível se forem apresentadas as fontes alternativas de receita para suportar a renúncia fiscal correspondente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/477017

Questão 55: VUNESP - Cont (CM Cotia)/CM Cotia/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
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, é considerada 

 a)  extraorçamentária. 
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 b)  restos a pagar. 
 c)  obrigatória de caráter continuado. 
 d)  despesa a empenhar. 
 e)  crédito adicional a empenhar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/479094

Questão 56: IADES - Ana I (CRF DF)/CRF DF/Contador/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Tendo por base o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa 

 a)  corrente, independente de normativo legal que fixe para o ente a obrigação legal da execução dessa despesa por um período superior a um exercício. 
 b)  de capital derivada de lei, de medida provisória ou de ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal da execução dessa despesa por um

período superior a três exercícios. 
 c)  corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal da execução dessa despesa por um período

superior a dois exercícios. 
 d)  de custeio de programa de governo, independente de origem legal, porém já estabelecida no cotidiano da população atendida. 
 e)  de capital, vinculada a programa de governo, independentemente de lei na origem, sem prazo de execução.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/479563

Questão 57: FCC - AGP (FUNAPE)/FUNAPE/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Considere que o Poder Executivo Estadual pretenda encaminhar projeto de lei para revalorização salarial de determinada carreira de servidores públicos, instruindo o
expediente legislativo com comprovação da existência de recursos orçamentários suficientes para fazer frente às despesas correspondentes no exercício em curso, bem
como a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. De acordo com as disposições aplicáveis da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar no 101/2000), tal instrução é 

 a)  desnecessária, se o ente estiver dentro dos limites de despesa de pessoal fixados pelo referido diploma legal. 
 b)  insuficiente, sendo necessário, também,  a estimativa do impacto financeiro nos dois exercícios subsequentes ao que entrar em vigor. 
 c)  necessária e suficiente, desde que as despesas de pessoal do ente estejam dentro dos limites fixados pelo referido diploma legal. 
 d)  desnecessária, podendo ser diferida para o momento da implementação da revalorização, quando serão ajustadas as dotações orçamentárias correspondentes. 
 e)  insuficiente, sendo necessário, adicionalmente, a revisão das metas de resultados fiscais que integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para refletir o impacto

das novas despesas. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/532552

Questão 58: INAZ do Pará - Eco (DPE PR)/DPE PR/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Em relação a Geração de Despesa da seção I do capítulo IV da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000, aponte o item correto:

 a)  Serão consideradas não autorizadas, irregulares ou lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto
nos art.16 e 17.

 b)  A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração
financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.

 c)  Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência
constitucional do ente da Federação.

 d)  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)  Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do
art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/555721

Questão 59: VUNESP - CUP (SEPOG SP)/SEPOG SP/Controle e Auditoria/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Foi apresentado um projeto de obra pública cujo prazo previsto para o término da execução é de 3 anos. Mesmo sem analisar a compatibilidade da despesa com o plano
plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, o Secretário titular da pasta autorizou a contratação, sob o argumento de que havia valores disponíveis na lei orçamentária
anual, bem como recursos suficientes para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no curso do exercício financeiro,
de acordo com o cronograma físico-financeiro presente no projeto básico. O Tribunal de Contas deverá julgar o contrato

 a)  regular, visto que os valores existentes para o pagamento no exercício existem e estão disponíveis. Se não existirem valores nos próximos exercícios financeiros, o
contrato pode ser suspenso sem qualquer irregularidade. A irregularidade somente pode ser apontada no exercício da assinatura do contrato, não podendo levar em
conta os anos seguintes.

 b)  irregular e determinar sua imediata suspensão, salvo se o Secretário de Estado conseguir demonstrar a compatibilidade da despesa com plano plurianual e a lei
de diretrizes orçamentárias, o que geraria a convalidação da despesa contratada.

 c)  irregular e solicitar ao Poder Legislativo a sua sustação, visto que a autorização da contratação deveria estar acompanhada da estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em vigor, nos dois subsequentes e declaração de que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

 d)  regular. Mesmo sem a previsão dos valores necessários ao pagamento das despesas no plano plurianual, é possível, para os exercícios seguintes, inserir no
projeto de lei orçamentária anual a previsão dos valores a serem desembolsados. Não existe irregularidade se não houver prejuízo ao erário, em razão da adoção do
princípio da instrumentalidade da auditoria.

 e)  irregular e determinar diretamente sua imediata suspensão, mesmo que o Secretário consiga demonstrar que a despesa é compatível com o plano plurianual e a
lei de diretrizes orçamentárias, tendo em vista que a irregularidade é formal e não pode ser suprida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578749
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Questão 60: FCC - AJ TST/TST/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Considere:

I. estimativa do impacto orçamentário- financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 
II. declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Nos termos regulados pela Lei Complementar nº 101/00, esses itens representam condição prévia para 

 a)  empenho e contratação de operação de crédito. 
 b)  licitações de serviços e desapropriação de imóveis urbanos. 
 c)  contratação de operação de crédito e concessão de subvenção social. 
 d)  concessão de subvenção social e desapropriação de imóveis urbanos. 
 e)  empenho e concessão de subvenção social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/584147

Questão 61: UFMT - Aud (UFSB)/UFSB/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Em consonância com o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) acerca de geração de despesa, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(  ) A criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa deve ser acompanhado de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.

(  ) Compete ao ordenador de despesa declarar que o aumento de despesa está adequado com a lei orçamentária anual e compatível com o plano plurianual e a
lei de diretrizes orçamentárias.

(  ) As condições estabelecidas na LRF para os atos de aumento de despesa devem ser observadas nos casos de empenho e licitação de serviços, fornecimento de
bens ou execução de obras.

(  ) As determinações contidas na LRF para os atos de aumento de despesa não se aplicam às despesas consideradas irrelevantes, nos termos definidos pela lei
orçamentária anual.

Assinale a sequência correta. 

 a) V, V, V, F 
 b)  F, V, F, F 
 c) V, F, V, V 
 d)  F, F, F, V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/586306

Questão 62: FGV - Tec NS (Salvador)/Pref Salvador/Suporte Administrativo/Direito/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
À luz do que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), analise as afirmativas a seguir.
 

I. A expansão de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, além da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a
lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
 
II. O aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos três subsequentes, além da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
 
III. A manutenção de ação governamental em que não haja aumento da despesa também deverá ser acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, além da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

 
Está correto o que se afirma em

 a)  I, apenas.
 b)  I e II, apenas.
 c)  I e III, apenas.
 d)  II e III, apenas.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/644553

Questão 63: COVEST-COPSET - Aud (UFPE)/UFPE/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar quanto às despesas obrigatórias de caráter continuado: 
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 a)  a despesa corrente independente 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. 

 b)  a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, está dispensada, quando se tratar de
despesas destinadas ao serviço da dívida. 

 c)  o ato de criação ou aumento da despesa será acompanhado da comprovação de que a mesma não afetará as metas de resultados fiscais (Anexo de Metas
Fiscais), devendo seus efeitos financeiros, no período subsequente, serem compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

 d)  os atos que criarem ou aumentarem despesas obrigatórias de caráter continuado deverão ser instruídos com a estimativa do seu impacto orçamentário para o
exercício em que tenha sido instituída e o subsequente. 

 e)  a despesa de capital 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.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/757863

Questão 64: CCV UFC - Tec (UFC)/UFC/Contabilidade/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
São consideradas despesas irregulares ou lesivas ao patrimônio público, na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), as que não forem geradas respeitando os
dispositivos ali previstos. No que diz respeito à geração de despesas consoante a LRF, é correto afirmar que:

 a) as normas acerca da geração de despesas são condições prévias para empenho e licitação.
 b) a criação de ação governamental que acarrete aumento de despesas, deve estar acompanhada do impacto financeiro em no mínimo 4 anos.
 c) a supressão de gastos e o aumento de receitas suficientes para cobrir a nova demanda são requisitos suficientes para a criação de novas despesas.
 d) a supressão de gastos em montante suficiente para cobrir a nova demanda é requisito para a criação de ação governamental que acarrete aumento de despesas.
 e) a declaração de existência de orçamento para fazer face às novas despesas é o único requisito para a criação de ação governamental que acarrete aumento de

despesas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/777986

Questão 65: CS UFG - AnaAdm (CM Anápolis)/CM Anápolis/Ciências Contábeis/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Para os fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a despesa, que,

 a) derivada de lei, medida cautelar ou ato contábil normativo, fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a quatro exercícios.
 b) comprovada a necessidade de sua criação, não afete as metas de resultados financeiros e orçamentários previstas.
 c) estimada nas operações especiais e realizada no mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adota o regime de competência.
 d) congruente com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos, não infrinja qualquer de suas disposições.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/990851

Questão 66: CS UFG - AnaAdm (CM Anápolis)/CM Anápolis/Ciências Contábeis/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Conforme o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, constitui despesa obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo os quais fixem para o ente a obrigação legal, cuja

 a) projeção dos riscos de déficits equivale à arrecadação de trinta e seis meses.
 b) extensão, avaliada pela variação dos restos a pagar, extrapole a dois exercícios.
 c) duração de sua execução seja superior a dois exercícios.
 d) prorrogação de sua execução supere trinta e seis meses.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/990852

Questão 67: VUNESP - Ana Prev (IPRESB)/IPRESB/Contabilidade/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Considera-se                                                   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.
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna, correspondente a geração e despesa na despesa pública de que trata o art. 17 da LC nº 101/2000.

 a)  obrigatória de caráter continuado
 b)  restos a pagar
 c)  créditos de longo prazo
 d)  custeio permanente
 e)  obrigatória e de longo prazo

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1006217

Questão 68: QUADRIX - Tec (TERRACAP)/TERRACAP/Administrativo/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Uma despesa obrigatória de caráter continuado 

 a)  é uma despesa com investimento que se estenderá por vários exercícios. 
 b)  é aquela que abrange dois exercícios. 
 c)  tem de ser estimada para todo o período de vigência do plano plurianual (PPA). 
 d)  pode ser compensada com o aumento transitório de receita. 
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 e)  pode ser compensada com a redução permanente de despesa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1218488

Questão 69: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Administração/2017
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao tratar sobre a criação de despesas públicas afirma que esse tipo de ação governamental deverá obedecer a critérios como:

 a)  Estimativa do impacto orçamentário-econômico corrente e nos dois subsequentes ao do aumento.
 b)  Presumir o efeito orçamentário e financeiro no exercício no qual vigorará e nos dois sequentes.
 c)  Demonstrar o impacto económico-financeiro do exercício atual e de mais dois anos seguintes.
 d)  Ser tecnicamente e economicamente viável no ano vigente e nos próximos dois.
 e)  Respeitar os fundamentos econômicos e da transparência pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1307428

Questão 70: VUNESP - Proc Mun (Rosana)/Pref Rosana/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, 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. Para fins da referida lei, a prorrogação de
despesa criada por prazo determinado considera-se 

 a) não autorizada. 
 b) aumento de despesa. 
 c) prorrogação atípica. 
 d) prorrogação sistêmica.
 e) investimento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/323181

Questão 71: INCAB (ex-FUNCAB) - TA (ANS)/ANS/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é considerada 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. 

Nesse contexto, os atos que criarem ou aumentarem essa despesa deverão ser instruídos com: 

 a)  o impacto econômico-financeiro no exercício seguinte àquele que entrar em vigor, e no exercício subsequente, e demonstração da origem das despesas a serem
custeadas. 

 b)  a estimativa do impacto orçamentário-econômico no exercício em que deverá entrar em vigor, e no exercício subsequente, e demonstração da origem das
despesas geradas. 

 c)  o cálculo exato do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor, e nos três subsequentes, e demonstração da origem dos recursos
para seu custeio. 

 d)  a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício seguinte àquele que entrar em vigor, e nos três subsequentes, e demonstração da origem das
receitas e das despesas nesses exercícios. 

 e)  a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstração da origem dos recursos para
seu custeio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/333138

Questão 72: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) dedica vários dispositivos à questão da despesa pública. De acordo com esta lei, 

 a)  é considerada lesiva ao patrimônio público a assunção de obrigação relativa à criação, ou expansão, de ação governamental, desacompanhada da respectiva
estimativa do impacto orçamentário-financeiro, no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 

 b)  considera-se adequada com a lei orçamentária anual a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma
que, somadas todas as despesas da mesma espécie realizadas, previstas no orçamento anual, não seja ultrapassado o limite global estabelecido para o exercício. 

 c)  a desapropriação de imóveis urbanos, para fins de pleno desenvolvimento da função social da cidade, não depende de prévia estimativa de impacto orçamentário-
financeiro. 

 d)  a despesa corrente derivada de portaria, que fixe para o ente obrigação legal com prazo de execução de 18 meses, é considerada despesa obrigatória de caráter
continuado. 

 e)  para compensar a criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, o Ente político pode promover uma redução de despesas ou utilizar excesso
de arrecadação de exercício anterior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/337445

Questão 73: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)

“Art. 30 − Fica o Poder Executivo autorizado a realizar: (...) I − revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios, sempre na
mesma data e sem distinção de índices, conforme dispõe o art. 37, X, da Constituição Federal; (...)” Lei Municipal n.º 6.000, de 04/11/2015.

Conforme o disposto no inciso I do artigo 30 da Lei n.º 6.000, de 04/11/2015, do Município de São Luís, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da
Lei Orçamentária de 2016, o Poder Executivo fica autorizado a realizar a revisão anual da remuneração dos servidores. No que se refere à eventual aumento de despesa
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decorrente desta autorização legal, e considerando o disposto na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), tal revisão:

 a)  somente poderá resultar em aumento de despesa se o Decreto municipal que efetivar a revisão for instruído com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro
e da correspondente medida de aumento permanente de receita. 

 b)  poderá ser efetuada por meio de lei ordinária, independentemente de apresentação de estimativa de impacto, desde que o aumento nominal seja igual ou inferior
ao índice de inflação nacional no período. 

 c)  ainda que resulte em despesa corrente de caráter continuado, poderá ser realizada por ato normativo municipal, independentemente de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro e sem a necessidade de medidas compensatórias. 

 d)  poderá ser executada somente após a implementação das medidas compensatórias de aumento permanente de receita ou de redução permanente de despesa. 
 e)  ainda que resulte em aumento de despesa, não será considerada uma despesa corrente obrigatória de caráter continuado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/337450

Questão 74: CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Informática/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A respeito da administração da execução orçamentária, julgue o item que se segue.

Se determinado órgão público assinar contrato que crie obrigação legal para o ente público por período superior a dois exercícios financeiros, os efeitos financeiros da
medida poderão ser compensados pela redução permanente da despesa orçamentária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/359148

Questão 75: CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Controle Externo/Direito/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item a seguir.
 
Para licitar serviços, é imperioso que o ordenador de despesas do órgão licitante declare que os gastos atrelados ao futuro contrato estarão adequados à lei de orçamento
e compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/359312

Questão 76: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Administração de Empresas/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Conforme preconizado no artigo 163 da Constituição Federal, a Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas
sobre finanças públicas; dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público; concessão de garantias
pelas entidades públicas; emissão e resgate de títulos da dívida pública, entre outras.
 
Adicionalmente, referido diploma legal consolidou importantes conceitos relativos à geração e ao controle do crescimento das despesas públicas, entre os quais se insere
o de despesa obrigatória de caráter continuado,

I. que corresponde à 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.

II. cujos efeitos financeiros, nos períodos seguintes, devem ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

III. tais como, entre outras, as despesas destinadas ao serviço da dívida e ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata Constituição Federal.

Esta correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I. 
 b)  II e III. 
 c)  III. 
 d)  II. 
 e)  I e II.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/371193

Questão 77: CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Direito/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Tendo por base o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item que se segue.
 
A simples prorrogação de despesa criada por prazo determinado não configura aumento de despesa pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/387333

Questão 78: FCC - AT (ARSETE)/Pref Teresina/Administrativo/Técnico Contábil/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
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Durante o primeiro semestre de 2016, determinada autarquia do Estado empenhou despesas obrigatórias de caráter continuado no valor de R$ 890.750.000,00. Segundo
a Lei Complementar nº 101/2000, 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

 a)  de doze meses (janeiro a dezembro).
 b)  superior a três anos.
 c)  de seis a dezoito meses.
 d)  superior a dois exercícios.
 e)  não inferior a seis meses.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/411562

Questão 79: FCC - TNS (SEMPLAN)/Pref Teresina/Analista de Orçamento e Finanças Públicas/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu regramentos para a criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, mas
excepcionou aquelas consideradas de pequena monta. Esse tipo de despesa, cuja normatização deve estar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é denominada

 a)  mínima.
 b)  insignificante.
 c)  não produtora de efeitos patrimoniais.
 d)  irrelevante.
 e)  não vinculada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/413359

Questão 80: VUNESP - Proc Jur (CM Poá)/CM Poá (SP)/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Consoante estabelece a Lei que disciplina as Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na Gestão Fiscal e outras providências, considera-se
obrigatório de caráter continuado

 a)  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 um exercício.

 b)  o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis,
militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria,
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas
pelo ente às entidades de previdência.

 c)  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.

 d)  a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas que deverá ser autorizada por lei
específica.

 e)  a receita corrente líquida apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos doze anteriores, excluídas as duplicidades.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/456822

Questão 81: Com. Exam. (MPE RS) - PJ (MPE RS)/MPE RS/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
À luz da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, é requisito para a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa:

 a)  os valores dos contratos de terceirização de mão de obra e dos tributos que sobre esses contratos incidirem.
 b)  o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.
 c)  a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.
 d)  a indicação dos membros da comissão de licitação que será responsável pela realização do procedimento de escolha dos contratos que serão realizados.
 e)  a indicação dos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos e dos requisitos de liquidação das respectivas despesas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/496192

Questão 82: INAZ do Pará - Cont (CRO RJ)/CRO RJ/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Para o exercício financeiro ao qual foram orçados as receitas e despesas, as previsões afirmadas deverão ter um equilíbrio, na qual o montante da despesa autorizada
não poderá ser superior ao total de receitas estimadas, seguindo o Princípio Orçamentário do Equilíbrio. Logo, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LTF), para criar
uma nova despesa ou aumentar uma despesa já existente é necessário: 

 a)  Avaliar a situação do exercício financeiro e dos próximos dois subsequentes, reconhecendo os impactos gerados pela inclusão da nova despesa frente as receitas
já estimadas.

 b)  Estimar o impacto orçamentário- financeiro para os exercícios futuros, já que serão subtraídos para inclusão no exercício vigente da solicitação. 
 c)  Estabelecer regras para uso responsável dos recursos públicos, inibindo o aumento das despesas que são ajustadas pelo ordenador da despesa ao longo do

exercício financeiro. 
 d)  Estar compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos quais a despesa deve ser conforme as diretrizes, objetivos, prioridades e metas

nesses instrumentos e contravenha qualquer de suas disposições. 
 e)  Que a fonte de recurso para atender a nova despesa não seja cogente, visto o aumento da despesa ser previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e autorizada

pelo ordenador da despesa, por meio de declaração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/548796
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Questão 83: FAFIPA - Adv (CM Bandeir)/CM Bandeirantes (PR)/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A lei de responsabilidade fiscal, de nº 101/2000, trata sobre a despesa obrigatória de caráter continuado no artigo 17. Desse modo, assinale a alternativa CORRETA. 

 a)  Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa não 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 um exercício. 

 b)  Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa não 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. 

 c)  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 um exercício. 

 d)  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. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/558294

Questão 84: CCC IFCE - Adm (IF CE)/IF CE/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, a despesa objeto de
dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar,
previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, é considerada adequada com 

 a) o relatório resumido da execução orçamentária (RREO). 
 b) o Plano Plurianual (PPA). 
 c) a Lei Orçamentária Anual (LOA). 
 d) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
 e) o relatório de gestão fiscal (RGF).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/652840

Questão 85: CCC IFCE - Adm (IF CE)/IF CE/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 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, é considerada 

 a) aperfeiçoamento da ação governamental.
 b) obrigatória de caráter continuado.
 c) despesa de capital.
 d) despesa de custeio.
 e) despesa de pessoal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/652843

Questão 86: IBADE - Ana Educ (SEDUC RO)/SEDUC RO/Administrador/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei Complementar nº 101 /2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Para fins desta lei, a despesa objeto de
dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar,
previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, deve ser considerada como:

 a)  válida para efeito de quadro de detalhamento de ações programáticas.
 b)  adequada com a lei orçamentária anual.
 c)  passível de enquadramento nos cronogramas de desembolso da programação financeira.
 d)  passível de convalidação com o Plano Plurianual.
 e)  contabilmente consistente com a arrecadação prevista.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/707216

Questão 87: FAEPESUL - Tes (M da Fumaça)/Pref Morro da Fumaça/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
No que se refere aos requisitos necessários para criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, marque a opção que
NÃO está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal:
 

I. É obrigatório a apresentação de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, salvo nas
despesas de caráter continuado.
 
II. Apresentar declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade
com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
 
III. Adequada com a lei orçamentária anual é a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que
somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o
exercício.
 
IV. 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 quatros exercícios financeiros.
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 a)  Apenas as alternativas II e III estão corretas.
 b)  Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
 c)  Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
 d)  Todas as alternativas estão corretas.
 e)  Todas as alternativas estão incorretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719730

Questão 88: FAU UNICENTRO - Cont (CISGAP)/CISGAP/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei Complementar nº 101/2000 dispõe sobre a “Despesa Obrigatória de Caráter Continuado”. Acerca desse assunto, assinale a única alternativa correta:

 a)  Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa de capital 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.

 b)  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 inferior a um exercício.

 c)  Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa de capital 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 um exercício.

 d)  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 inferior a dois exercícios.

 e)  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.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/906850

Questão 89: IGECS - Coo Prev (COTIAPREV)/COTIAPREV/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 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, é denominada:

 a)  Despesa obrigatória de caráter continuado.
 b)  Despesa ordinária de execução plurianual.
 c)  Despesa continuada de caráter plurianual.
 d)  Despesa ordinária decorrente de obrigação legal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1082370

Questão 90: IBAM - Cont (Pref Santos)/Pref Santos/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) define como despesa corrente de caráter continuado a que decorre de ato que cria a obrigação legal de
sua execução por período superior a: 

 a)  um exercício.
 

 b)  dois exercícios.
 c)  quatro exercícios.
 d)  seis exercícios. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1109350

Questão 91: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Ciências Contábeis/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Despesa Pública de caráter continuado, segundo a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000:

 a)  não inclui as despesas decorrentes de obra pública, ainda que realizadas por prazo superior a dois exercícios financeiros.
 b)  é a despesa de contrato com prazo inferior a 18 meses.
 c)  é aquela despesa de capital que fixa para o ente público a obrigação de execução em 36 parcelas mensais.
 d)  é toda despesa de capital assim incluída no Plano Plurianual - PPA.
 e)  é qualquer despesa de capital que seja contratada com prazo não inferior a três exercícios financeiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1308861

Questão 92: Marinha - Of Int (Marinha)/Marinha/Administração, Ciências Contábeis e Economia/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece principias, limites e normas de finanças públicas para orientar a ação das autoridades governamentais, dos três
poderes, nas três esferas de Governo. Seu propósito é criar uma cultura de responsabilidade fiscal, baseada na prudência e na transparência. Dessa forma, a criação,
expansão ou  aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa serão acompanhados de:

 a)  declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

 b)  estimativa contábil-financeira, anexa ao Atestado de Disponibilidade Orçamentária, assinada pelo Ordenador de Despesa e Agente Fiscal, mostrando a adequação
da proposta ao Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

 c)  declaração de "Nada Consta", junto à Receita Federal Brasileira, em favor do CPF do Ordenador de Despesas ou do agente público proponente da proposta de
ação governamental.
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 d)  estimativa pormenorizada do impacto orçamentário-contábil-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos três subsequentes, incluindo a conversão
de moedas, quando necessário.

 e)  no caso de gasto com pessoal: demonstrativo da despesa total apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos doze imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1349830

Questão 93: FSADU (UFMA) - Aud (IF MA)/IF MA/2016
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
De acordo com o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu Art. 17, uma despesa é considerada obrigatória, de caráter continuando, quando for

 a) 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.

 b) de capital, fixada por lei ou medida provisória, e implique na obrigação legal de sua execução por um período superior a quatro exercícios.
 c) Corrente e derivada de lei, que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período Superior ao exercício financeiro de sua fixação.
 d) de capital, decorrente de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, e implique na obrigação legal de sua execução por um período superior a dois

exercícios.
 e) corrente, fixada por lei ou medida provisória, e implique na obrigação legal de sua execução por um período superior a quatro exercícios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1366097

Questão 94: FCC - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Dentre os tipos de despesa pública está a obrigatória de caráter continuado. Nos termos da LRF, essa despesa fixa para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a 

 a) um exercício. 
 b) dois exercícios. 
 c) três exercícios. 
 d) quatro exercícios. 
 e) cinco exercícios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/256454

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Julgue o próximo item com base nas disposições e aplicações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
 
Considere a seguinte situação hipotética.

Determinada administração propôs, no projeto de lei do orçamento anual, aumento anual do salário pago a seus servidores, em caráter geral e uniforme, a partir do
exercício subsequente, mas não encaminhou, com a proposta, estimativa específica do impacto orçamentário-financeiro que esse aumento pode provocar.

Nessa situação, a matéria pode ser aprovada por não ferir a LRF.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/258445

Questão 96: VUNESP - Assi Cont (Caieiras)/CM Caieiras/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de obrigação que não atendam à criação, expansão
ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa que, por sua vez, será acompanhado de:

I. estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; e

II. declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

O texto trata, especificamente, 

 a)  da despesa obrigatória de caráter continuado. 
 b)  das definições e limites de despesa. 
 c)  do controle da despesa. 
 d)  da geração de despesas. 
 e)  do aumento ou redução de despesas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/260130

Questão 97: VUNESP - Tes (CM Itápolis)/CM Itápolis/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Em virtude do previsto na Lei Complementar Federal no 101/00, é correto afirmar, acerca da despesa obrigatória de caráter continuado, que 

 a) os atos que a criarem ou aumentarem estão dispensados de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 
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 b) constitui despesa corrente aquela que o ente possui a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 
 c) seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, deverão ser compensados pelo aumento permanente de receita, não sendo admitida compensação pela redução

permanente de despesa. 
 d) a demonstração da origem dos recursos é também necessária ao aumento das despesas destinadas ao serviço da dívida e ao reajustamento de remuneração de

pessoal. 
 e) a prorrogação da despesa criada por prazo determinado não é considerada aumento de despesa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/293004

Questão 98: VUNESP - Ag (CM Jabo)/CM Jaboticabal/Contábil e Financeiro/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A despesa corrente derivada de lei, de medida provisória ou de ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período
superior a dois exercícios será considerada como 

 a) não obrigatória e uniforme. 
 b) permanente e de caráter variável. 
 c) obrigatória de caráter continuado. 
 d) facultativa, entretanto se adotada, de caráter continuado. 
 e) optativa, entretanto, na opção torna-se de caráter continuado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/296019

Questão 99: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Com relação às despesas públicas e consoante às previsões da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), assinale a assertiva INCORRETA. 

 a) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de declaração do ordenador da despesa de
que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

 b) É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal
inativo. 

 c) Entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem
como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 

 d) A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos doze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime
de competência. 

 e) 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.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/299762

Questão 100: SMA-RJ (antiga FJG) - Ana Leg (CM RJ)/CM RJ/Orçamento e Finanças/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Conforme preconizado pela legislação vigente aplicada à administração financeira e orçamentária, é considerada obrigatória e de caráter continuado, a despesa corrente
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o município obrigação legal cuja execução ultrapasse o seguinte período: 

 a) dois exercícios 
 b) três exercícios 
 c) quatro exercícios 
 d) cinco exercícios

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/301948

Questão 101: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Salvador)/Pref Salvador/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
No tocante às regras para a criação de despesas pelo ente federado, assinale a opção correta. 

 a) A despesa obrigatória de caráter continuado é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem a obrigação legal
de sua execução por um período superior a dois exercícios financeiros. 

 b) Se for violado o limite de gastos com pessoal pelo Poder Legislativo municipal, o município ficará impedido de obter a garantia do estado em operação financeira. 
 c) A criação de ação governamental que implique aumento de despesa deve ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em

que tal ação deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, qualquer que seja o valor da despesa criada. 
 d) A revisão geral anual da remuneração de servidores públicos constitui exemplo de despesa obrigatória de caráter continuado, e sua implantação está condicionada

à prévia demonstração da origem dos recursos necessários ao seu custeio. 
 e) A despesa gerada pela terceirização de mão de obra para a substituição de servidores e empregados públicos não deverá ser computada no cálculo do limite para

as despesas com pessoal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/305131

Questão 102: CEBRASPE (CESPE) - Eco (MPOG)/MPOG/"PGCE (Especial)"/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Com relação ao déficit e à necessidade de financiamento do setor público (NFSP), julgue o item a seguir, desconsiderando qualquer efeito tributário.
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Caso um governador, após tomar posse, descubra que os salários do funcionalismo público estão atrasados, é correto ele efetuar uma operação de crédito para que o
estado não descumpra suas obrigações legais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/313056

Questão 103: VUNESP - AMCI (SP)/Pref SP/Geral/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
De acordo com art. 30, parágrafo único, da Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município de São Paulo – LDO –, para o exercício de 2015, para fins do
disposto no § 3º do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 de 2000, são consideradas como irrelevantes as despesas de valor de até , no caso de aquisição de bens e
serviços, e de até ____________, no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. 

 a) R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) ... R$ 12.000,00 (doze mil reais)
 b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ... R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
 c) R$ 10.000,00 (dez mil reais) ... R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 
 d) R$ 8.000,00 (oito mil reais) ... R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
 e) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ... R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/313962

Questão 104: FCC - TJ TRT9/TRT 9/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
São consideradas despesas de caráter continuado, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, aquelas que fixem para o ente a obrigação legal da sua execução por
um período superior a 

 a) um exercício. 
 b) três exercícios. 
 c) quatro exercícios. 
 d) dois exercícios. 
 e) seis meses.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/326421

Questão 105: PRÓ-MUNICÍPIO - Tecno (IF TM)/IF TM/Gestão de Recursos Humanos ou Gestão Pública, ou Logística ou Processos
Gerenciais ou Secretariado/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei de Responsabilidade Fiscal (as disposições da Lei Complementar Federal no 101/2000) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária,
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. Dentre as alternativas abaixo qual melhor se refere às
Despesas Públicas de acordo com a Lei Complementar citada acima: 

 a)  Será considerada obrigatória e de caráter continuado mesmo aquelas despesas derivadas de ato que fixe para o ente a obrigação de sua execução por um
período não superior a 6 (seis) meses; 

 b)  Despesas obrigatórias de caráter continuado são despesas correntes; 
 c)  A estimativa de impacto orçamentário-financeiro será obrigatória apenas nas hipóteses da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, já que

não figura como uma das condições para a edição de ato que crie ou aumente as despesas obrigatórias de caráter continuado; 
 d)  É facultativa a apresentação da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no caso de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182

da Constituição Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/334762

Questão 106: CONSULPLAN - Tec Cont (CM Olinda)/CM Olinda/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Segundo esta Lei
Complementar, 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.
 
II. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
 
III. Cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

 
Sobre a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, estão corretas as afirmativas

 a)  I, II e III.
 b)  I e II, apenas.
 c)  I e III, apenas.
 d)  II e III, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/381231
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Questão 107: CETAP - Ana (MPC TCM-PA)/TCM-PA/Direito/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Sobre a despesa obrigatória de caráter continuado prevista no art. 17 e parágrafos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar: 

 a)  Consideram-se despesas obrigatórias de caráter continuado as despesas correntes e de capital derivadas 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. 

 b)  Os atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatória de caráter continuado deverão ser instruídos com o demonstrativo da origem dos recursos, sendo
irrelevante a estimativa do  impacto-orçamentário financeiro. 

 c)  Os atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatória de caráter continuado serão acompanhados de comprovação de que a despesa não afetará as metas de
resultados fiscais,  devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de
despesa. 

 d)  Não se considera aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. 
 e)  Incluem-se na obrigatoriedade da estimativa do impacto orçamentário-financeiro e da demonstração da origem dos recursos de custeio as despesas destinadas ao

serviço da divida e o reajuste de remuneração de pessoal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/788845

Questão 108: ITAME - Aux Cont (Aloândia)/Pref Aloândia/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 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:

 a)  superior a dois exercícios.
 b)  superior a três meses subsequentes.
 c)  superior a um exercício.
 d)  a cada quatro anos, conforme determinação do plano plurianual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/830418

Questão 109: ITAME - Fisc T (Hidrolândia)/Pref Hidrolândia/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
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; é considerada despesa: 

 a)  eventual de caráter temporário. 
 b)  obrigatória de caráter continuado. 
 c)  obrigatória e de caráter temporário. 
 d)  corrente e de caráter eventual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/839758

Questão 110: FUNIVERSA - Esp Soc (SUBPCA DF)/SUBPCA DF/Administração/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
Segundo a LRF, uma característica da despesa obrigatória de caráter continuado é o fato de 

 a)  se tratar tanto de despesa corrente como de capital.
 b)  gerar impacto até o exercício subsequente ao de sua criação. 
 c)  seu ato de criação dever estimar seu impacto por três exercícios. 
 d)  a compensação por aumento de receita poder provir das receitas previstas por crescimento da economia. 
 e)  a sua execução ser possível com a inclusão, na proposta orçamentária, de receitas condicionadas a modificações na legislação tributária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/978275

Questão 111: CONSULPAM - Adv (Pref N Olinda)/Pref Nova Olinda/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I - Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

II - Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos três subsequentes.

Essas afirmações: 

 a)  Ambas estão corretas. 
 b)  Ambas estão incorretas. 
 c)  Somente a afirmação I está correta. 
 d)  Somente a afirmação II está correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1035838

Questão 112: CONSULPAM - Adv (Pref N Olinda)/Pref Nova Olinda/2015
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Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
De acordo com a Lei Complementar 101/2000, 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: 

 a)  Dois exercícios.
 b)  Três exercícios. 
 c)  Quatro exercícios.
 d)  Cinco exercícios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1035852

Questão 113: CONSULPAM - Proc (Pref N Olinda)/Pref Nova Olinda/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I - Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

II - Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos três subsequentes.

Essas afirmações: 

 a)  Ambas estão corretas.
 b)  Ambas estão incorretas. 
 c)  Somente a afirmação I está correta.
 d)  Somente a afirmação II está correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1037347

Questão 114: CONSULPAM - Proc (Pref N Olinda)/Pref Nova Olinda/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
De acordo com a Lei Complementar 101/2000, 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: 

 a)  Dois exercícios.
 b)  Três exercícios. 
 c)  Quatro exercícios.
 d)  Cinco exercícios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1037389

Questão 115: DEPSEC UNIFAP - Aud (UNIFAP)/UNIFAP/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 17)
“Considera-se 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”.
 
De acordo com a lei Complementar Nº 101/2000, indique a alternativa referente à despesa em questão: 

 a)  Restos a Pagar Processados. 
 b)  Inscrição de Créditos Adicionais. 
 c)  Dotações para Exercícios Futuros. 
 d)  Despesa Obrigatória de Caráter Continuado. 
 e)  Despesa de Exercícios Anteriores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1149070

Questão 116: CAIPIMES - Cont (Pref St André)/Pref Santo André/2015
Assunto: Geração de Despesa e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado na LRF (arts. 15 a 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:

 a)  superior a dois exercícios.
 b)  inferior a dois exercícios.
 c)  superior a três exercícios.
 d)  inferior a três exercícios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1236486
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Gabarito
1) B  2) Certo  3) D  4) Errado  5) E  6) A  7) B
8) C  9) D  10) Certo  11) C  12) C  13) E  14) D
15) B  16) C  17) D  18) B  19) Errado  20) Errado  21) C
22) C  23) A  24) A  25) A  26) A  27) D  28) E
29) E  30) C  31) C  32) D  33) Errado  34) A  35) D
36) C  37) B  38) Certo  39) D  40) A  41) B  42) A
43) E  44) D  45) C  46) C  47) B  48) C  49) C
50) B  51) E  52) D  53) Certo  54) A  55) C  56) C
57) B  58) Anulada  59) C  60) B  61) A  62) A  63) B
64) A  65) D  66) C  67) A  68) E  69) B  70) B
71) E  72) A  73) C  74) Certo  75) Certo  76) E  77) Errado
78) D  79) D  80) C  81) C  82) A  83) D  84) C
85) B  86) B  87) A  88) E  89) A  90) B  91) A
92) A  93) A  94) B  95) Certo  96) D  97) B  98) C
99) D  100) A  101) A  102) Errado  103) D  104) D  105) B
106) B  107) C  108) A  109) B  110) C  111) C  112) A
113) C  114) A  115) D  116) A


