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Constituição Federal

LQF LRF

PPA LDO LOA

FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL

• Art. 163: prevê Lei Complementar de finanças públicas para fixar princípios

norteadores  LRF

• Art. 165, §9º: prevê Lei Complementar de finanças públicas para:

- dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a

organização do PPA, LDO e LOA;

- estabelecer normas de gestão financeira e

patrimonial da administração direta e indireta

bem como condições para a instituição e

funcionamento de fundos.

- dispor sobre critérios para a execução

equitativa se houver impedimentos legais e

técnicos, cumprimento de RAP e limitação

das programações de caráter obrigatório

• Lei 4320/64 recepcionada pela CF até edição da LQF 2



Regras do tipo “não fazer” 

(excessos de gastos e 

dívidas)

LRF LQF+

Regras do tipo “o que fazer 

e como” (atingir objetivos 

com o menor custo)

EQUILÍBRIO FISCAL QUALIDADE DO GASTO 

PÚBLICO

Responsabilidade

e

qualidade

fiscal

2ª GERAÇÃO DE REGRAS FISCAIS

- Diretriz: blindar LRF, evitar conflitos e minimizar riscos.
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• O que é qualidade do gasto público ?

• O gasto orientado para resultados em toda a gestão, do

planejamento ao controle, com:

eficiência 

eficácia

efetividade

MOTIVAÇÃO
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TÍTULO I: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

TÍTULO II: DO PLANEJAMENTO

CAPÍTULO I: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II: DO PLANO PLURIANUAL

CAPÍTULO III: DA APRECIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

TÍTULO III: DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

CAPÍTULO I: DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

CAPÍTULO II: DA APRECIAÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

CAPÍTULO III: DO ORÇAMENTO ANUAL

Seção I: Disposições Gerais

Seção II: Da Abrangência e do Conteúdo dos Orçamentos

CAPÍTULO IV: DA APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL

CAPÍTULO V: DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO ANUAL

TÍTULO IV: DA EXECUÇÃO

CAPÍTULO I: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II: DA EXECUÇÃO DA DESPESA

ESTRUTURA
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CAPÍTULO III: DOS PROCEDIMENTOS QUANTO À EXECUÇÃO 

OBRIGATÓRIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO IV: DO RECONHECIMENTO E PAGAMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

TÍTULO V: DOS CLASSIFICADORES ORÇAMENTÁRIOS

CAPÍTULO I: DA CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA

CAPÍTULO II: DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TÍTULO VI: DOS FUNDOS

TÍTULO VII: DA CONTABILIDADE

CAPÍTULO I: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II: DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL

CAPÍTULO III: DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CAPÍTULO IV: DA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS

CAPÍTULO V: DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

ESTRUTURA
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TÍTULO VIII: DO CONTROLE, DOS CUSTOS E DA AVALIAÇÃO

CAPÍTULO I: DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II: DO CONTROLE INTERNO

CAPÍTULO III: DO CONTROLE EXTERNO

CAPÍTULO IV: DO CONTROLE SOCIAL

CAPÍTULO V: DAS INFORMAÇÕES DE CUSTOS

CAPÍTULO VI: DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

TÍTULO IX: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Temas que não foram abordados

Gestão de Pessoas

 Gestão de Projetos

Gestão de Ativos, Passivos e Custos (Dívida Pública)

ESTRUTURA
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MACROPROCESSO ORÇAMENTÁRIO
PPA LDO LOA  Execução  Avaliação 

SOCIEDADE

PODER

LEGISLATIVO

ÓRGÃOS

CENTRAIS

ÓRGÃOS

SETORIAIS

GERENTES DE

PROGRAMAS

ORDENADORES

DE DESPESAS

DECISÕES

POLÍTICAS / 

ESTRATÉGICAS

DECISÕES

OPERACIONAIS

ADMINISTRATIVAS

PLANO

ORÇAMENTO

VISÃO / 

OBJETIVO

IDENTIFICAÇÃO

DE PROBLEMAS

PROGRAMAS

AÇÕES

PROJETOS /

ATIVIDADES

EXECUÇÃO
OBJETO DE

MENSURAÇÃO

CRITÉRIOS DE

AVALIAÇÃO

OBJETIVOS E 

INDICADORES
EFETIVIDADE

PRODUTOS E 

METAS

PRODUTOS /

AÇÕES

CUSTOS

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

FEEDBACK
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ÓTICA VERTICAL (HIERÁRQUICA) ÓTICA HORIZONTAL (PROCESSOS) 

decisões tomadas em um Ministério/secretaria influenciam no processo e têm 
implicações nos outros Ministérios/secretarias. 

“caixinhas” dificultam a solução de 
problemas que envolvem vários 
Ministérios e secretarias  

maior inter-relacionamento da cadeia de 
valor, por meio do conceito de processo, 
permite visão sistêmica do governo e 
melhora a  solução de problemas 

aumenta custos: aumenta tempo para 
solucionar problemas, erros de 
comunicação, retrabalho 

tende a reduzir custos, que podem ser 
melhor identificados por produto 

reduz flexibilidade e satisfação do cliente foco em resultados que atendam o 
cliente 

utiliza especialistas funcionais e tem 
carreiras bem definidas 

ênfase na coordenação e integração 

maior centralização: problemas não 
podem ser solucionados por servidores 
de níveis inferiores 

maior descentralização: servidores com 
perfil gerencial, conhecem os processos 
e as “regras do jogo”  

 

MACROPROCESSO ORÇAMENTÁRIO
PPA LDO LOA  Execução  Avaliação 
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- “As maiores oportunidades de melhorias no desempenho estão nas

interfaces funcionais, aqueles pontos em que o bastão é passado de um

departamento para outro” (Rummler & Brache, 1994).

ORIENTAR PARA RESULTADOS

Organização

Necessidades do

Cliente

Satisfação

do

Cliente

Departamento

A

Departamento

B

Departamento

C

- De que depende a qualidade do gasto

público ?

- 1º) Saber o que se quer no planejamento

- 2º) Orientar toda a gestão pública, do

planejamento ao controle, para resultados

- 3º) Monitorar, avaliar, corrigir.

- Lei Complementar:

normatiza o PPA  adequar à CF com estabilidade de regras (Lei

4320/64 não trata de PPA)

 integra PPA, LDO e LOA, distinguindo as funções de cada um

exige mais da avaliação e subsidia sistema de custos

indicadores para o PPA. 10



 PPA 2008-2011 PPA 2012-2015 

organização programas e ações objetivos e iniciativas 

elo entre PPA 
e LOA 

ação, que se vincula a projetos 
e atividades na LOA 

Iniciativa, que se vincula a 
ações na LOA 

investimentos todos até o valor de referência, 
expressos em iniciativas 

próprias 

programa responde à pergunta “o que 
fazer?” 

responde à pergunta “qual o 
tema da política pública?” 

(aproxima-se de subfunção) 

meta quantitativa quantitativa ou qualitativa 

 

REVERTE A MUDANÇA METODOLÓGICA DO PPA

No Substitutivo:

-PPA: organizado em programas e ações, com ênfase à concatenação de

diretrizes, objetivos, metas, prazos e disponibilidade de recursos, à aferição

dos custos associados a metas específicas e à determinação de indicadores

para avaliação da eficácia das ações.

- Alteração: PPA não pode ser alterado por LDO e LOA.
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DIAGNÓSTICO DO PPA
(Nota Técnica Conjunta nº 9/2011 da COFF/CD e CONORF/SF) 

-Enfraquecimento do PPA como instrumento de planejamento

agregação não reduz complexidade: de 321 para 109 programas (65

temáticos e 44 de gestão), de 4327 ações para nenhuma, mas incluiu 493

objetivos e 2.503 iniciativas.

iniciativas de caráter genérico (comportam várias ações na LOA). Ex: 03JA

- Apoio à competitividade sistêmica dos programas governamentais, com

ênfase na saúde, segurança e meio ambiente;

não há metas quantificadas e os indicadores são de processos e não de

resultados.

programas de gestão não possuem iniciativas e pode haver obras de

vulto não detalhadas no PPA. Ex: O TRT-SP, se fosse iniciado hoje, não

constaria do PPA e não seria público o valor total estimado da obra.

dificulta avaliação de desigualdades regionais porque a regionalização é

para metas não quantitativas.

PPA submetido à LOA porque as ações podem ser alteradas diretamente

na LOA (exceto empreendimento de grande porte). 12



Prazos Hoje Substitutivo

Envio Devolução Envio Devolução

PPA 31/ago 22/dez(*) 30/abr 17/jul(**)

LDO 15/abr 17/jul(**) 30/abr 17/jul(**)

LOA 31/ago 22/dez(*) União: 31/ago 

Estado,DF: 15/set

Município: 30/set

---

(*) encerramento da sessão legislativa

(**) encerramento do 1º período da sessão legislativa

PRAZOS
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- Decreto (normas gerais): instituir metodologias, normas e procedimentos

que orientem pré-avaliação, revisão independente, seleção,

implementação, ajuste, operação e avaliação das iniciativas e dos

projetos de investimento que serão financiados por recursos públicos,

com o objetivo:

I – melhorar a eficiência e a eficácia no uso dos recursos públicos,

atribuindo-os a iniciativas que individualizem as necessidades e

oportunidades de investimentos e gerem maior rentabilidade econômica e

social, em conformidade com as diretrizes e os objetivos do plano

plurianual; e

II – ampliar a capacidade do Estado de prover bens e serviços públicos à

população.

INVESTIMENTO PÚBLICO NA LDO
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- Uma evolução da LRF, art 45: LOA só inclui novos projetos após atendidos

os em andamento e as despesas de conservação do patrimônio público, nos

termos da LDO. O Poder Executivo encaminha ao Legislativo relatório com

as informações necessárias ao cumprimento.

LQF: LOA deve conter:

– especificação dos novos projetos de investimentos, destacando os

projetos de investimentos plurianuais a serem iniciados no exercício; e

– justificativa, individualizada por projeto de investimento plurianual, dos

impedimentos de ordem técnica que justificam o adiamento ou a suspensão

da execução  o caso geral é que a LOA obrigatoriamente inclua dotação

para a continuidade da execução de projetos de investimento plurianuais.

INVESTIMENTO PÚBLICO NA LOA
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- LDO fixa previsão de receitas primárias a ser usada durante toda a

tramitação do projeto de LOA no Poder Legislativo.

- Uma evolução da LRF, art 16: o aumento da despesa deve ser

acompanhado por estimativa do impacto orçamentário-financeiro para 3

exercícios.

- Anexo de Metas Fiscais da LDO: o espaço fiscal para a inclusão de

novos projetos de investimento para 5 anos  governo deve projetar

todas as suas obrigações já contratadas ou esperadas para os anos

seguintes (baseline) e, a partir da meta fiscal definida, definir o espaço

disponível para novos projetos.

PROGRAMAÇÃO FISCAL DE MÉDIO PRAZO NA LDO
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RESERVAS NA LOA

A LOA não conterá dotação para livre utilização pelo Poder Executivo.

Reserva de Contingência: dotação global, já prevista na LRF, para

atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais

imprevistos.

No caso da União, reserva de 1,2% da RCL para atender as emendas

individuais (art. 166, § 9º, da CF), de execução obrigatória, considerada

como despesa primária.

 Se não for totalmente utilizada pelo Congresso Nacional durante

a apreciação do PLOA, o saldo disponível será adicionado à

Reserva de Contingência.
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- padronização de classificações, até o nível de consolidação:

 Receita: classificação econômica, esfera orçamentária, indicador de

resultado primário e vinculação de recursos, por ato conjunto dos órgãos

centrais de planejamento e orçamento, administração financeira e

contabilidade

 Despesa, estabelecida por:

I – esfera;

II – institucional; (ente)

III – programática; (ente)

IV – funcional; (órgãos centrais)

V – econômica; (órgãos centrais)

VI – vinculação dos recursos. (órgãos centrais)

- classificação auxiliar (só na de base de dados relacional): elemento de

despesa, modalidade de aplicação e identificadores de uso, doação,

operação de crédito e resultado primário.

CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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RESTOS A PAGAR
- Resgate do art. 41 da LRF (redação original, não o vetado) e 50, I: regra

do art. 42 aplica-se a todos os exercícios.

“Art. 44. A despesa empenhada no exercício financeiro, mas não paga até o

final do exercício financeiro, poderá ser inscrita em restos a pagar, desde

que atendidas as seguintes condições:

I – for comprovado que os compromissos correspondentes cumprem o

preceito definido no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 2000; e

II – o montante das inscrições de despesas financiadas por vinculação dos

recursos específica não ultrapasse o saldo da disponibilidade financeira da

referida vinculação dos recursos, existente na data de encerramento do

exercício financeiro, apurado pelo órgão central de administração financeira

do Poder Executivo.

(...)
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RESTOS A PAGAR
(...)

§ 1º Na inscrição em restos a pagar terá preferência a despesa empenhada

que já tenha sido liquidada antes do encerramento do exercício, até o

montante estabelecido no caput, inciso II.

§ 2º Serão automaticamente cancelados os empenhos não liquidados até o

final do exercício financeiro e que não tenham sido inscritos em restos a

pagar.

§ 3º Na hipótese de persistir o interesse da administração pública ou o

direito do credor relativamente a empenho cancelado na forma do § 2º, é

facultado que a despesa orçamentária se realize à conta de despesas de

exercícios anteriores.”
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FUNDOS
-Definição: conjunto de recursos, incluindo as obrigações a ele

relacionadas, que por lei se vinculem à realização de finalidades

específicas.

-saldo financeiro será transferido para o exercício seguinte, a crédito do

mesmo fundo (exceto ressalva em lei).

-conveniência da manutenção de recursos em fundos públicos avaliada, no

mínimo, a cada 4 anos, pelos entes da Federação.

-extinção de fundo público: patrimônio transferido ao respectivo órgão ou

entidade supervisora e o saldo financeiro apropriado pelo órgão central de

administração financeira do ente da Federação, sem vinculação específica.

- lei ordinária, normas adicionais para a adequação dos fundos públicos

existentes na data da promulgação desta Lei.
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FUNDOS - o que não foi tratado

- Definição: há essências diferentes sob a mesma denominação e urge

distingui-las (segundo levantamento preliminar da SOF, apenas na União há

87 fundos ativos de diferentes naturezas).

- Classificação:

- de gestão orçamentária: gestão segregada de receitas vinculadas,

inclusive transferência ou repartição de receita  execução orçamentária e

financeira de despesas que gerenciam, por meio de dotações orçamentárias

detalhadas no OFSS ou que apenas distribuem recursos por meio de

dotação específica na LOA, tendo seus saldos controlados em conta.

- de gestão especial: gestão segregada de ativos, como os de seguros,

aval, capitalização, garantia ou financiamento  não realizam execução

dentro do OFSS, tem dotação específica na LOA, mas o foco são os ativos.

- Lei 4320/64: Fundos públicos não dispõem de personalidade jurídica

própria, respondendo o ente da Federação ou a entidade gestora por bens,

direitos e obrigações
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- CASP observará as normas gerais e as normas específicas editadas pela

STN que buscarão a convergência às normas brasileiras de

contabilidade e aos padrões internacionais  flexibilidade necessária

porque a convergência será gradual, levará vários anos e é preciso evitar

dúvidas sobre que norma utilizar (CFC e STN).

- Normas da STN serão compatíveis com as normas gerais do CGF

- Separa conceitos aplicáveis ao orçamento e à contabilidade, esta última

com foco no patrimônio e regime de competência integral

- Plano de contas deve permitir utilização por todos os entes da

Federação, elaboração de demonstrações contábeis e relatórios e

demonstrativos fiscais geração de base de dados para a consolidação

das contas públicas

NORMAS DE CONTABILIDADE
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- orienta a gestão de recursos humanos para a eficiência do trabalho

- cria avaliação de desempenho

- incentiva a capacitação de servidores

- define atividade-fim  concurso público

- cria o gestor público da cidade
- cria limite mínimo de ocupação de DAS por servidores efetivos: 75% para

nível 4 e 20% para níveis 5 e 6
- proíbe nepotismo
- cria vedações para servidores públicos em geral (impedir conflito de

interesse)
- cria garantias para áreas estratégicas (ordenador de despesa, gerente de

programa e controle)

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – aspectos não tratados

- fortalece a meritocracia na gestão de recursos humanos
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- criar instrumentos para que o controle possa aferir a eficiência, eficácia e

efetividade das políticas públicas;

- instituir controle interno  cada Poder regulamenta, com vinculação

hierárquica e funcional direta ao titular; nos municípios pequenos, as

competências serão atribuídas a servidor efetivo.

- criar controle prévio

- criar prazos para julgamento de contas;

- PL definirá metodologia da participação dos cidadãos na elaboração das

leis do ciclo orçamentário;

- PL definirá composição e funcionamento para controle social das políticas

públicas exercido diretamente pelos cidadãos ou por Conselhos;

CONTROLE – aspectos não tratados
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-criar requisitos mínimos para membros de TC, auditores e membros do

MP junto ao TC, extensivos ao cônjuge e parentes consangüíneos ou afins,

na linha reta ou colateral, até o terceiro grau ou por adoção:

I - não ter ocupado cargo de Ministro ou Secretário de Estado nos 3 anos

anteriores à indicação ou durante o mandato de quem o indicar;

II - não ter exercido mandato eletivo durante a legislatura de quem o indicar

ou na anterior.

-definir notórios conhecimentos (jurídicos, contábeis, econômicos e

financeiros ou de administração pública) e reputação ilibada (para o novo

ingresso ou entrada em exercício após a vigência da LC).

CONTROLE – aspectos não tratados
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INFORMAÇÃO ADICIONAL

Selene Peres Peres Nunes

e-mail: selenenunes@gmail.com

Mais informações no Blog da Selene: www.selene.blog.br

INFORMAÇÃO ADICIONAL
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