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Resumo:Robson Ramos Oliveira Um dos principais objetivos desse estudo é demonstrar as principais
transformações e efeitos causados no orçamento público, após a implantação da Lei complementar n°
101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sobre as despesas com pessoal,
destacando as brechas anteriores a sua publicação que traziam graves conseqüências para o tesouro
nacional. No decorrer da pesquisa estaremos abordando alguns pontos inovadores que a Lei traz tais
como: transparência (através da emissão de relatórios acessíveis ao publico), planejamento, prevenção de
riscos e correção de desvios dos gastos públicos que prejudicam a harmonia e o equilíbrio das contas
públicas. Os resultados revelam que o controle dos gastos com pessoal está dentro dos limites da lei. 

Palavras Chave: Contabilbid. Pública - Controle Interno - LRF - Gastos com Pessoal - Limite de
gastos
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