
Políticas Públicas e Orçamento



Sistema de Planejamento

 Plano Diretor Estratégico – diretrizes para o 
desenvolvimento urbano e econômico. Sem 
prazos para entrega nem vigência

 3 peças orçamentárias

◦ Plano Plurianual (PPA) – planejamento estratégico 
para 4 anos de governo

◦ Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – identifica 
as prioridades no ano, a partir das definições no 
PPA, assim como as diretrizes para a definição do 
orçamento

◦ Lei do Orçamento Anual (LOA) – detalha o 
programa orçamentário de governo.



Outras leis

• Constituição Federal (Capítulo II, Das 
Finanças Públicas)

• Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
que institui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços

• Lei Complementar nº 101, de 5 de maio 
de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal

• Lei Orgânica dos municípios
• Regimento Interno das Câmaras/ 

Assembléias 



O Ciclo Orçamentário

Processo de elaboração das três peças 
orçamentárias

É o principal momento para a ação 
política



Plano Plurianual

 Rege o primeiro ano do governo sucessor

 Formado por programas, integrados por ações (que por 
sua vez podem ser projetos – com duração limitada – ou 
atividades – de caráter permanente), com um objetivo 
comum

 Dois componentes importantes: previsão de valores a 
serem destinados aos programas e metas físicas 
(número de beneficiários, quilômetros de asfaltamento, 
numero de unidades de saúde novas, etc.)

 Não há lei que determine como deve ser estruturado

 Prazo: agosto











Lei de Diretrizes Orçamentárias

 Peça em geral mais técnica – remete ao 
estabelecido em lei

 Deve explicitar:
◦ Metas – geralmente físicas, para execução das ações no 

ano
◦ Prioridades – quais os programas não poderão sofrer 

cortes nos casos de contingenciamento, por exemplo; 
devem ser compatíveis com o PPA

◦ Diretrizes – por exemplo, critérios para o repasse de 
recursos a organizações privadas; regras de avaliação de 
programas; exigência de transparência na execução de 
ações

◦ Metodologia de estimativa de receitas

 Prazo: abril
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Lei Orçamentária Anual

 Casamento de projetos e atividades e as respectivas 
despesas previstas para cada um deles

 Legislativo pode apresentar emendas, indicando de 
onde virão os recursos para as mesmas – por exemplo, 
retirada de recursos para construção clube esportivo 
para destiná-los à construção de uma escola

 Se não for enviada pelo executivo, cabe ao legislativo a 
elaboração da mesma

 Se rejeitada, vale a lei do ano anterior

 Prazo: agosto

 Quadro Demonstrativo de Despesas (QDD) – apresenta 
as despesas por órgão com as respectivas ações, 
codificadas conforme a funcional-programática



Estrutura da LOA

 Orçamento Fiscal – serviços e burocracia

 Orçamento de Investimentos das Estatais 

 Orçamento da Seguridade Social –

previdência social, assistência social e 

saúde





Execução orçamentária

 Realização das despesas previstas na LOA

 A LOA apresenta a alocação dos recursos 
disponíveis entre os diversos programas. 
Autoriza o gasto, mas não obriga a gastar o 
programado. Valores orçados

 Real disponibilidade da administração muda 
no decorrer do exercício: maior ou menor 
arrecadação do previsto

 Capacidade de execução da administração 
também pode afetar a realização do gasto 
previsto na LOA. 



O caminho da execução orçamentária 

 Provisionamento do crédito orçamentário – liberação de cotas 
orçamentárias; liberação gradativa do valor previsto, de acordo com a 
disponibilidade financeira. Responsável: Secretaria de Planejamento ou de 
Finanças.

 Licitação – busca pelo melhor preço, obedecendo às especificações 
técnicas. Modalidades: convite, tomada de preços, concorrência, leilão, 
concurso e pregão. Exceções: pessoal, dívida, dispensa de licitação e 
inexigibilidade.

 Empenho – comprometimento dos recursos. Deve ser identificado o nome 
do credor, o bem ou serviço e o valor. Empenhos podem ser cancelados. 
Valores empenhados.

 Liquidação – bem ou serviço entregue pelo fornecedor. Valores liquidados 
podem não ser pagos, gerando dívida para o município. Valores 
liquidados. 

 Pagamento – bem ou serviço pago ao fornecedor. Valores pagos.



Leitura

 Funcional-programática

◦ Função – área de atuação: Educação, Saúde, etc.

◦ Subfunção – especificidade da ação: Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Alimentação, 
Transporte, etc.

◦ Programa – conjunto de ações que perseguem o 
mesmo objetivo – fim do PPA e início do orçamento. 

◦ Atividade/ projeto (permanente/ limitado) – ações 
para alcançar o objetivo

◦ Operação especial – dívidas, financiamentos, etc.





Avaliação

 É necessário definir se o que interessa é a 
previsão ou a execução – de acordo com o 
momento e os objetivos

 Apuração dos valores previstos (ou a falta deles) 
para os programas de interesse – valores 
absolutos e relativos

 Comparação com outros indicadores:
◦ Demográficos
◦ Socioeconômicos
◦ Crescimento econômico 
◦ Receitas

 Série histórica



Atores

 Poder Legislativo – Câmara de Vereadores 
(municípios) / Assembléia Legislativa 
(estados). Responsável pela edição das leis. 
Além da importância da sua função, são 
lideranças e formadores de opinião.

◦ Presidente

◦ Comissão de orçamento

◦ Comissão de legislação e justiça

◦ Comissões setoriais

◦ Líderes de partido



 Poder Executivo – responsável pela 
arrecadação, a formatação de programas e a 
execução das ações

◦ Secretaria de Planejamento

◦ Secretaria de Finanças

◦ Secretarias de Obras, Saúde, Educação, etc.

 Poder judiciário – aplica as leis e repara 
violações

 Ministério Público – defesa da democracia e dos 
direitos. Aliado na obtenção de informações e 
no controle da adequação dos recursos e da 
efetiva execução orçamentária.

Atores (cont.)



 Outros grupos aliados no controle e cobrança:

◦ Conselhos Tutelares

◦ Conselhos de Direitos

◦ Conselhos setoriais (educação, saúde, assistência 
social, etc.)

◦ Fóruns (geralmente articulados aos conselhos) 

◦ Organizações da sociedade civil afins

 Formadores de opinião e meios de 
comunicação – divulgação

Atores (cont.)



Ação política

 Binômio controle/ mobilização, análise/ 
ação política

 Justificativa para a mobilização

 Olhar para a política – análise do 
problema específico no contexto

 Junção de esforços e perspectivas 
distintas para dar legitimidade aos 
movimentos



 PPA

◦ Análise das ações e metas físicas no PPA

 Contraposição com o diagnóstico da realidade local

 Inserção de ações planejadas

◦ Análise da previsão de recursos no PPA 

 Contraposição com o dimensionamento dos 
recursos necessários

 Incremento dos recursos

◦ Garantir detalhamento de metas

Ação política (cont.)



 LDO

◦ Inserir mecanismos que garantam a 
transparência da informação relativa è 
execução orçamentária e cumprimento de 
metas

◦ Inserir mecanismos de avaliação dos 
programas

◦ Garantir a priorização de determinadas ações 
nos casos de redução de recursos 
orçamentários previstos

Ação política (cont.)



 LOA

◦ Verificar a coerência com o PPA e a LDO

◦ destinação de recursos e metas físicas anuais 
vs previsão no PPA

◦ análise da coerência das emendas legislativas 
e a lei como um todo

◦ acompanhar as audiências públicas 
convocadas pelo legislativo para prestação de 
contas (Relatório de Gestão Fiscal e Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária)

Ação política (cont.)



 Execução orçamentária

◦ Publicação obrigatória bimestralmente por meio do 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO), que não apresenta detalhamento por 
programas e ações – obtenção de informações mais 
detalhadas da execução orçamentária – QDD com a 
execução

◦ Atuação para garantir o provisionamento ou liberação 
dos recursos pelo Secretário da Fazenda ou do 
Planejamento

◦ Acompanhamento da licitação

Ação política (cont.)



 Execução orçamentária

◦ Acompanhamento dos créditos adicionais (especiais 
para ações novas, suplementares para ações 
existentes, extraordinários nos casos emergenciais)

◦ Acompanhamento das anulações (mecanismo 
utilizado para viabilizar créditos adicionais)

◦ Atuação sobre as receitas – promover a efetiva 
cobrança e fiscalização dos impostos; verificar as 
renúncias fiscais concedidas; verificar a solicitação de 
transferências voluntárias.

Ação política (cont.)



Considerações

 O orçamento é apenas a síntese em números 
(valores financeiros e metas físicas) das políticas 
públicas. É importante acompanhar também a 
execução dos programa nas suas dimensões 
qualitativas

 A perspectiva histórica amplia a capacidade de 
análise em relação á suficiência de recursos

 A comunicação de idéias complexas traduzidas 
para refletirem o cotidiano das pessoas para 
ganhar o envolvimento da comunidade


