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O que estou tentando fazer através de meu

trabalho é dar ferramentas às pessoas

para que elas pensem crítica e

“alternativamente” – conceitos, ideias e

abordagens com as quais possam fazer

coisas. Isso pode empoderar as pessoas a

pensarem por elas mesmas. 

Este é o objetivo da atividade intelectual. 

Stephen J. Ball



o que eu
proponho_  
  



antes de
entender o
orçamento_  



conceitos_

receita, despesa,
corrente ou capital,
dívida pública, fundada
ou flutuante, RREO,
RGF, renúncia de
receita, função de
governo, subfunção,
programa, ação, fonte
de recursos...



depois de compreender
que tem orçamento_  



gestor antes_



gestor hoje_



e o que eu preciso que aconteça_



que os números passem a fazer sentido_



e que possamos acima de tudo enxergar_



desbloquear-se

visão sistêmica

compreensão dos tópicos

dúvidas por aula no chat

base de estudos

isso é só o começo...

acordos_  
  



não esgotarei o
assunto_  
  



mas eu prometo
fazê-los entender
e GOSTAR de
orçamento_  
  



eixos_

INSTRUMENTAL

prioridade de Fonte de Recursos

remanejamento x contingenciamento

Avaliação de Políticas Públicas

FINALÍSTICO

OBJETIVO DO GASTO

dissonâncias qualiquanti

competências, repasses e endividamentos

LEGAL

MEIO -> elementos estratégicos de implementação de políticas públicas

atendimento de direitos

escolhas públicas



Orçamento Básico

PARA ONDE VÃO
AS RECEITAS

PÚBLICAS?

 

a despesa pública e sua

essencialidade

alterações orçamentárias

empenhos e liquidações

 

AVALIAÇÃO DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS?

 

gastar de qualquer jeito

objetivos e finalidades

indicadores

problema social

COMO NASCE O
ORÇAMENTO

PÚBLICO?

 

PPA, LDO e LOA

metas

entrega

resultado

DE ONDE VÊM AS
RECEITAS

PÚBLICAS?

 

custeio ou capital

fontes de recursos

destinações



preparados?





DIREITO

versus 

GOVERNANÇA

ORÇAMENTÁRIA





A LRF/2000 é o nosso
arcabouço jurídico nacional,
para fins de consolidação
fiscal, com todos os conceitos
relativos à RCL, grau de
endividamento, de gastos com
pessoal, de concessão de
garantia, de arrecadação e
realização de despesas,
prestação de contas, entre
outros aspectos.

Mas e se eu não compreendo
os conceitos ou o que dizem
aqueles números...????



Ainda dependemos de avanços orientados ao fortalecimento do ambiente
institucional que deve zelar pela gestão fiscal responsável.

O que aconteceu desde 4 de maio de 2000? 
Melhoramos? 

Temos uma gestão transparente e equilibrada? 
Sabemos quem são nossos Ordenadores da Despesa?

§ 1o 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.

.



Mencione-se, por ilustração, até o
presente: 

(i) não foi instituído o Conselho de
Gestão Fiscal, previsto no art. 67 da
LRF; 

(ii) não foi aprovado o limite para o
montante da dívida mobiliária federal,
exigido pelo art. 48, inciso XIV, da
Constituição de 1988; 

(iii) não há política robusta de metas
de longo prazo para a dívida pública; 

(iv) não há uma sistemática formal
para a gestão do espaço fiscal de
longo prazo



Para Élida Graziane (2018):
Gasto mínimo não é só um percentual de receita, mas também um conjunto de
obrigações legais de fazer a serem contidas – material e substantivamente – no
conjunto de ações normativamente irrefutáveis. O gasto matemático (gasto mínimo
formal) é referido a ações vinculadas (gasto mínimo material), ou seja, não há ampla
discricionariedade na eleição de como dar consecução ao mínimo, porque também
integra o núcleo mínimo intangível do direito à educação e à saúde o cumprimento
das obrigações legais de fazer.

Conforme a teoria de Moore (1995):
Na gestão do valor público, implementada por meio da governança e da teoria do
valor público, ocorre uma aproximação da política com o gestor público – fato
inimaginado no modelo tradicional de gestão, pois ela é percebida apenas como
um fator de contribuição e não como núcleo do trabalho do gestor. Enquanto, ao
contrário do modelo tradicional de gestão, na aplicação da teoria do valor público, a
política é vista para além dos interesses partidários, como fundamento da
criação e da execução de metas, sempre visando à eficiência do Estado (Moore,
1995; Stoker, 2006).

A compreensão do orçamento ultrapassa a análise de balanços contábeis ou
orçamentários... requer o entendimento quantitativo e qualitativo das políticas
públicas, a mensuração do gasto público mínimo e do valor público. 



não desanime_Considerando o histórico evolutivo do sistema
orçamentário brasileiro, percebe-se que houve
um avanço, em relação reforma gerencial
orçamentária (CORE, 2001) consubstanciada
na edição do Decreto nº 2.829/1998 (normas
para a elaboração e execução do Plano
Plurianual e dos Orçamentos da União, e dá
outras providências) e da Portaria nº 42/1999 –
do, à época, Ministério do Orçamento e Gestão
(MOG) (estabelece os conceitos de função,
subfunção, programa, projeto, atividade,
operações especiais, e dá outras providências).

Essa reforma trouxe relevantes avanços no
tocante à integração entre plano e
orçamento, bem como à sistematização do
orçamento-programa no nível federal,
juntamente com o aperfeiçoamento das
classificações orçamentárias por funções e
programas.



função de governo = área da política pública



Assim, a abordagem de governança
orçamentária passou a receber
crescente atenção entre órgãos
centrais do Estado brasileiro, os quais
têm estruturado consistentes
plataformas de diálogo com vistas à
discussão mais aprofundada do
tema, também à luz de boas práticas
internacionais. 

Uma das iniciativas de maior
destaque, nesse sentido, refere-se
ao estudo internacional sobre
governança pública, decorrente de
acordo de cooperação entre o
Tribunal de Contas da União (TCU) e
a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).



Um ambiente institucional mais seguro e
favorável para a gestão fiscal

responsável e para o aprimoramento dos
processos de formulação, implementação

e avaliação de políticas públicas requer
um estruturação de “condições de

desempenho”, mediante uma
modelagem de arranjos que

salvaguardem o alcance dos objetivos de
determinado processo social (BIJOS,

2018).
 

A multiplicidade de perspectivas que
cercam o estudo da governança não

impede um esforço de abstração
conceitual quanto aos seus enfoques,

visto que a inferência do termo
“governança”, enquanto generalização,

diz respeito à regulação de determinado
processo social (EDWARDS, M. et al.,

2012). 

Resulta dessa definição mais genérica a
conclusão de que a governança

orçamentária seria aquela responsável
pela disciplina do processo orçamentário

(BIJOS, 2018).
 
 

Distinguem-se, portanto, as expressões
“governança fiscal” e “governança

orçamentária”, para Bijos (2018, p.11), em
duas dimensões, uma quantitativa e a outra

qualitativa. Enquanto a primeira se ocupa
de temas como equilíbrio das contas

públicas, resultado fiscal, volume e
trajetória da dívida pública, a segunda

lida com questões como eficiência,
eficácia e efetividade da ação

governamental.
 
 



Sobre os papéis das instituições, percebe-se claramente o olhar quantitativo dos
órgãos de Controle Externo (Tribunais de Contas) sobre as contas públicas, mais
recentemente acrescentado de novas perspectivas, por meio de auditorias de
desempenho ou operacionais (conforme preconizam as NBASP Níveis 1, 2 e 3,
emitidas pela INTOSAI e recepcionadas, traduzidas e aderidas pelas Cortes de
Contas), além da avaliação de Políticas Públicas.

Isso não significa, vale dizer, que as referidas dimensões (quantitativas e qualitativas) sejam
estanques e não dialoguem entre si. Ao contrário, há uma nítida relação de interdependência
entre ambas, as quais, afinal, representam lados de uma mesma moeda. O desequilíbrio das
contas públicas, por exemplo, pode impor contingenciamentos orçamentários que
comprometam a capacidade de entrega do governo, com prejuízo direto à eficácia da ação
governamental. E a má gestão das políticas públicas pode trazer reflexos negativos ao
quadro fiscal do Estado, quando, por ilustração, políticas públicas ineficientes e inefetivas
implicam redução desnecessária de espaço fiscal (BIJOS, 2018, P. 11).



"EMENTA MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
REGIÃO. [...] Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de
Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem
recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com
vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação
orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre
categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se
concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A aparente usurpação
de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a
direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição,
remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação
para outra ou de um órgão para outro – sugere lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e
X, da Carta Política [...]". STF. Plenário. ADPF 405 MC/RJ.
 FONTE: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4977301



alguém já ouviu essa frase...
não há orçamento_



mas e como eu vejo se há_



precisamos antes entender
alguns conceitos _



Política pública é o resultado de atividades
políticas e de gestão pública na alocação

de recursos e na provisão de bens e
serviços públicos. Pode ser entendida como

um sistema de decisões públicas que visa
manter ou modificar a realidade por meio

da definição de objetivos e estratégias de
atuação e de alocação dos recursos

necessários para se atingir os objetivos
estabelecidos.

 
O Poder Legislativo participa do ciclo desde

a identificação de um problema público,
intervindo na conformação da agenda,
passando pela produção legislativa, ao

deliberar sobre a melhor alternativa para o
enfrentamento de problemas públicos,
promove a votação do orçamento para

reserva de dotação e custeio das políticas,
propõe emendas, acompanha a fase de

implementação de uma política, ao
monitorar sua execução, bem como exerce

o controle e julgamento político, após o
julgamento técnico dos Tribunais de Contas

(mediante emissão de Parecer Prévio das
Contas de Governo).



O Ciclo Orçamentário é o período
em que se desenvolvem as
atividades relacionadas ao
orçamento público, (superior a um
ano civil) e não se confunde com
o processo legislativo
orçamentário (inferior a um ano
civil).

Ocorre em quatro etapas:
elaboração, votação e aprovação,
execução, controle e avaliação.

Cabe ressaltar que o ciclo
orçamentário existe com o
propósito de atender aos anseios
sociais por políticas públicas que
resolvem os seus problemas
sociais.

Giacomoni (2007, p. 209).





A visão sistêmica do orçamento
público abrange, então, desde o
diagnóstico do problema social

até a prestação de contas dos
valores destinados para a

resolução daqueles mesmos
problemas.

Mognatti (2008)





Estrutura do planejamento orçamentário da Política Pública_

Fonte: Veiga (2019, p.225).



Política de Estado: em regra, com prazo de vigência superior a um mandato eletivo de quatro
anos, por exemplo, por 10 anos. Objetiva atender o anseio pela solução de problemas sociais
que ultrapassam uma localidade ou região. Ex: SUS, SUAS, PNE.

Programa de Governo: com duração de quatro anos, encontra-se inserido no Plano Plurianual,
planejamento estratégico do Estado, com metas definidas (físicas e financeiras), diretrizes e
objetivos a serem alcançados.

Programa de Trabalho: composto por diferentes classificações da despesa pública, está
vinculado à concepção de planejamento operacional, mais dinâmico (por isso o termo trabalho
empregado) presente na Lei Orçamentária Anual. Possui validade de um ano e torna possível a
execução das despesas necessárias para o atingimento dos objetivos das políticas públicas.



Etapas do Sistema de Políticas Públicas Sustentáveis_

Fonte: Veiga (2019, p.218).



Lei n° 8.730 de 24/01/2020

Art. 2º - Para efeito desta Lei, considera-se:
I - Unidade de Planejamento: cada órgão ou entidade da Administração

Pública Estadual com atribuições relacionadas ao processo de planejamento;
 

II - Programa: instrumento de organização da atuação governamental, que se
caracteriza como um conjunto prioritariamente multissetorial e articulado de

ações, agrupadas em torno de um objetivo comum, que se destinam à
resolução de um problema ou ao aproveitamento de uma oportunidade;

 
III - Ação: uma atividade ou projeto que mobiliza recursos de diversas

naturezas e resulta na entrega de um produto (bem ou serviço). São
iniciativas a serem realizadas para o enfrentamento das causas de um

determinado problema, por meio da sua articulação, integração e sinergia
com as demais intervenções previstas no programa, sendo mensuradas por

indicadores;
 

IV - Produto: bem ou serviço final entregue ao cidadão, à sociedade ou ao
Estado, em um prazo determinado, resultante da ação;

 
V - Meta Física: valor quantificável de bens entregues ou dos serviços

prestados em um determinado prazo previsto;
 

VI - Indicador da Programação: instrumento que mensura os benefícios
concretos decorrentes das entregas dos bens e serviços previstos, com o

objetivo de aferir o atingimento dos resultados da implementação de
programas e ações.













Lei nº 8.485 de 30/ 07/2019

Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes orçamentárias do Estado para o
exercício de 2020, em cumprimento ao disposto nos arts. 209, § 2º e 213,
§1º, II, da Constituição Estadual e às normas contidas na Lei de
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101/2000,
compreendendo:

I – as metas e prioridades da administração pública estadual
restabelecendo o reequilíbrio econômico-financeiro;
II - as diretrizes que nortearão a elaboração dos orçamentos do Estado
e suas alterações;
III - a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais
de fomento;
IV - as disposições sobre alterações na legislação tributária;
V- as diretrizes relativas às despesas do Estado com pessoal e encargos
sociais;
VI - as metas fiscais previstas para os exercícios de 2020, 2021 e 2022,
adequando-as ao real cenário fiscal e considerando os incentivos fiscais
já concedidos na Lei Estadual.
VII - as disposições relativas à dívida pública estadual;
VIII - os riscos fiscais;
IX - as diretrizes para a execução, avaliação e controle do orçamento; e
X - as diretrizes finais.

Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta lei, a Lei Complementar
Federal nº 159/2017 deverá ser observada, no que couber.













Os passivos contingentes podem ser
classificados conforme a natureza dos
fatores que lhes dão origem, tais
como: 

a) Demandas judiciais contra o Estado
(administração direta, autarquias e
fundações); 

b) Demandas judiciais contra
empresas estatais dependentes do
Estado, que fazem parte do
Orçamento Fiscal; 

c) Demandas judiciais pertinentes à
Administração do Estado, tais como:
privatizações, liquidação ou extinção
de órgãos ou de empresas e atos que
afetam a administração de pessoal.





Lei n° 8.731 de 24/01/2020



















Mas e o 
OCA???



DEPENDE DE NÓS Ivan Lins 

Depende de nós 
Quem já foi ou ainda é criança 
Que acredita ou tem esperança 
Quem faz tudo pra um mundo melhor 

Depende de nós 
Que o circo esteja armado 
Que o palhaço esteja engraçado 
Que o riso esteja no ar 

Sem que a gente precise sonhar 
Que os ventos cantem nos galhos 
Que as folhas bebam orvalhos 
Que o sol descortine mais as manhãs 

Depende de nós 
Se este mundo ainda tem jeito 
Apesar do que o homem tem feito 
Se a vida sobreviverá 
Depende de nós ...



Acompanhe o Canal 



Gratidão ;)

@karinetomazveiga


