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POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO NO BRASIL
• Liberalismo Econômico – Crise de 1929
• Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da
Defesa Nacional 1939-1943
• Plano de Obras e Equipamentos (1944-1948)
• Plano SALTE (1950-1954)
• Plano de Metas (1956-1960)
• Programa de Ação Econômica do Governo PAEG (19641966)
• Programa Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970)
• I PND (1972-1974)
• II PND (1975-1979)
• III PND (1980-1885)

•
•
•
•
•
•
•
•

Plano Cruzado (Fev/1986)
Plano Cruzado II (Nov/1986)
Plano Bresser (Jun/1987)
CONSTITUIÇÃO
Plano Verão (Jan/1989)
Plano Collor I (Mar/1990)
Plano Collor II (Jan/1991)
Plano Real (Jun/1993)

Orçamento Público - LDO

• 1217 – Carta Magna (Inglaterra – João
Sem Terra)
• Art. 12. Nenhum tributo ou auxílio será
instituído no Reino, a não ser pelo
Conselho dos Comuns, exceto com as
finalidades de resgatar a pessoa do Rei,
salvar seu primogênito cavaleiro e casar
sua filha mais velha uma vez, e os
auxílios para esses fins deverão ser de
valor razoável.

Constituição 1988
• Art. 165 – Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
• I – o plano plurianual
• II – as diretrizes orçamentárias
• III – os orçamentos anuais

• Art. 174 CF. Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante
para o setor público e indicativo para o setor privado.
• § 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e
compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

– Lei 10.180/01 – Organiza e disciplina os Sistemas de:

•
•
•
•

1) Planejamento e de Orçamento Federal
2) Administração Financeira Federal
3) Contabilidade Federal
4) Controle Interno do Poder Executivo Federal

• Art. 2º O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal tem
por finalidade:
• I - formular o planejamento estratégico nacional;
• II - formular planos nacionais, setoriais e regionais de
desenvolvimento econômico e social;
• III - formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e
os orçamentos anuais;
• IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal;
• V - promover a articulação com os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas
afins aos diversos Sistemas, nos planos federal, estadual,
distrital e municipal.

PPA - Lei do Plano Plurianual
Vigência: 4 anos (início no 2º ano de mandato, 1º ano utiliza do mandato anterior)
Conteúdo: Diretrizes, objetivos e metas regionalizadas para despesa de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada
(art. 165 CF/88).
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Vigência anual
Conteúdo: Metas e prioridades do Orçamento; sentido ampliado com edição da LRF
(controle)
LOA - Lei Orçamentária Anual
Vigência anual
Conteúdo: Estima a receita e fixa a despesa

Plano Plurianual - PPA
• A União, Estados, Distrito Federal e Municípios
possuem seus próprios PPAs.
• Tem como premissa buscar a continuidade da
execução de políticas públicas importantes.
• Apresenta as grandes prioridades nacionais e
regionais.
• O novo governo executa o último ano do PPA
do governo anterior, tendo em vista garantir a
continuidade da ação governamental.



1991-1995 – Plano Plurianual; 1996 – 1999 – Investir para Crescer;
2000-2003 – Avança Brasil; 2004 a 2007 – Plano Brasil para Todos;
2008-2011 – Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de
Qualidade; 2012 a 2015 - Plano mais Desenvolvimento Mais
Igualdade Mais Participação; 2016-2019 – Desenvolvimento
Produtividade e Inclusão Social.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
• Instrumento legal que estabelece critérios para a
elaboração e execução dos orçamentos públicos.
• Elaborada anualmente e deve ser compatível com o PPA.
• Traz as regras temporárias para caso o orçamento não seja
votado no prazo estabelecido em lei.
• LDO define as regras para que a elaboração e a execução da
LOA garantam o equilíbrio entre receitas e despesas,
evidenciando as providências que deverão ser adotadas
quando houver redução da receita ou aumento da
despesa em desacordo com os montantes previstos.
• Traz quanto o governo precisa poupar para pagar sua
dívida.

Lei Orçamentária Anual – LOA
• Constituição Federal – art. 165
• § 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
• I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos,
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público;
• II - o orçamento de investimento das empresas em que a União,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com
direito a voto;
• III - o orçamento da seguridade social (saúde, previdência e
assistência social), abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos
e fundações instituídos e mantidos pelo poder público, referentes a:
saúde, previdência e assistência social.

Lei de Responsabilidade Fiscal
Seção I
Da Geração da Despesa
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a
geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.

(...)
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento da despesa será acompanhado de:

(...)
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.
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado
Art. 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 superior a dois exercícios.
Da Preservação do Patrimônio Público
Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos
que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se
destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

PARECER n. 00846/2018/GCG/CGJOE/CONJURMP/CGU/AGU
“Este Certificado de Disponibilidade Orçamentária
constitui um documento meramente declaratório
que apenas atesta a existência de disponibilidade
orçamentária para a realização da referida despesa,
não possuindo o efeito de autorizar ou não essa
despesa. No caso, a responsabilidade pela
verificação da adequação do ato, assim como da
respectiva despesa, em relação à legislação eleitoral
e à Lei de Responsabilidade Fiscal compete ao
ordenador de despesa do órgão/entidade, assim
como à autoridade competente para a prática do
ato.”

Sistema de Planejamento e Orçamento
do Governo Federal
• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –
MPOG / SOF
• Secretarias de Planejamento e Orçamento nos
Ministérios – Ex: SPO/MEC

• Unidades Orçamentárias (UO) com dotação própria Ex:
UFPR
• Unidades Gestoras de Recurso (UGRs)

Princípios Orçamentários
• Anualidade: O orçamento deve ter vigência limitada a um exercício
financeiro. Conforme a legislação brasileira, o exercício financeiro
precisa coincidir com o ano civil. A Lei de Responsabilidade Fiscal LRF vem reforçar este princípio ao estabelecer que as obrigações
assumidas no exercício sejam compatíveis com os recursos
financeiros obtidos no mesmo exercício. (Art. 165, inciso III, CF e
arts. 2º e 34 da Lei 4.320/1964)
• DEFINIÇÃO MTO - 4.1.2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
• Disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o
exercício e constituem elemento novo para o patrimônio público.

Princípios Orçamentários
• Equilíbrio: Os valores autorizados para a
realização das despesas no exercício deverão ser
compatíveis com os valores previstos para a
arrecadação das receitas. (Art. 167, inciso III, CF
e Art 1º, § 1º da LC 101/2000)

• Clareza: O orçamento deve ser claro e de fácil
compreensão a qualquer indivíduo.

Princípios Orçamentários
• Exclusividade: a lei orçamentária não poderá conter matéria
estranha à fixação das despesas e à previsão das receitas
(exceção Constitucional – autorização para abertura de créditos
suplementares e contratação de operação de crédito). (Art. 165,
§ 8º, CF e art. 7º Lei 4.320/1964)
• Legalidade: A elaboração do orçamento deve observar as
limitações legais em relação aos gastos e às receitas e, em
especial, ao que se segue quanto às vedações impostas pela
Constituição. (Art. 165 CF e art. 167, inciso IV, CF).

Princípios Orçamentários
• Publicidade: Garantia da transparência e pleno acesso a
qualquer interessado às informações necessárias ao exercício da
fiscalização sobre a utilização dos recursos arrecadados dos
contribuintes. (Art. 37, caput e art. 165, § 3º, CF)
• Unidade : O orçamento é uno, ou seja, todas as receitas e
despesas devem estar contidas em uma só lei orçamentária. (Art.
165, § 5º, incisos I a III, CF e Lei 4.320/1964, art. 2º)
• Uniformidade: Os dados apresentados devem ser homogêneos
nos exercícios, no que se refere à classificação e demais aspectos
envolvidos na metodologia de elaboração do orçamento,
permitindo comparações ao longo do tempo.

Princípios Orçamentários
• Universalidade: Todas as receitas e todas as despesas devem
constar da lei orçamentária, não podendo haver omissão. (Art. 165,
§ 5º, incisos I a III, CF e Lei 4.320/1964, art. 2º, 3º e 4º)
• Orçamento Bruto: Todas as receitas e despesa devem constar na
peça orçamentária com seus valores brutos e não líquidos. (Art. 6º
Lei 4.320/1964)
• Não afetação (ou não vinculação) das receitas: Nenhuma parcela
da receita poderá ser reservada ou comprometida para atender a
certos ou determinados gastos (Art. 167, incisos IV e IX, CF).

Exceção: a destinação de recursos para as ações e serviços públicos
de saúde, para a manutenção do ensino (artigo 198 , 2º e artigo
212 da CF);

Princípios Orçamentários
• Descentralização: É preferível que a execução das ações ocorra no
nível mais próximo de seus beneficiários. Com essa prática, a
cobrança dos resultados tende a ser favorecida, dada a proximidade
entre o cidadão, beneficiário da ação e a unidade administrativa que
a executa.
• Responsabilização: Os gerentes/administradores devem assumir de
forma personalizada a responsabilidade pelo desenvolvimento de um
programa, buscando a solução ou o encaminhamento de um
problema.
• Simplificação: o planejamento e o orçamento devem basear-se a
partir de elementos de fácil compreensão.

Programas da UFPR

Programa 12.364.2080.364.0041

Programa 12.364.2080.364.0041

Programas da UFPR

Esfera Orçamentária

449052.xx / 335039 /339039 ?

449052 / 335039 /339039.xx

•

•

•

•

50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos
financeiros a entidades sem fins lucrativos que não tenham vínculo com a
administração pública.
80 - Transferências ao Exterior - Despesas orçamentárias realizadas
mediante transferência de recursos financeiros a órgãos e entidades
governamentais pertencentes a outros países, a organismos internacionais e
a fundos instituídos por diversos países, inclusive aqueles que tenham sede
ou recebam os recursos no Brasil.
90 - Aplicações Diretas - Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos
créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades
integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social, no
âmbito da mesma esfera de governo.
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e
Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas
estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e
da seguridade social decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços,
pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações,
quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia,
fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses
orçamentos, no âmbito da mesma esfera de Governo.

IDUSO – LDO – Art 6 § 11
•

§ 11. O Identificador de Uso - IU tem por finalidade indicar se os recursos compõem
contrapartida nacional de empréstimos ou de doações, ou se são destinados a outras
aplicações, constando da Lei Orçamentária de 2018 e dos créditos adicionais, no mínimo,
pelos seguintes dígitos, que antecederão o código das fontes de recursos:

•

I - recursos não destinados à contrapartida, exceto para identificação das despesas destinadas à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino e à aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde (IU 0);

•

II - contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

•
•
•
•
•

III - contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (IU2);
IV - contrapartida de empréstimos por desempenho ou com enfoque setorial amplo (IU 3);
V - contrapartida de outros empréstimos (IU 4);
VI - contrapartida de doações (IU 5);
VII - recursos não destinados à contrapartida, para identificação das despesas destinadas à aplicação mínima em ações e
serviços públicos de saúde

(IU 1);

(IU 6);

•

VIII - recursos não destinados à contrapartida, para identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino,
de acordo com os art. 70 e art. 71 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no âmbito do Ministério da Educação (IU 7).

•

§ 12. O identificador a que se refere o inciso I do § 11 poderá ser substituído por
outros, a serem criados pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com a finalidade de identificar
despesas específicas durante a execução orçamentária // 08 – Gastos com
Educação

1º Dígito – IDUSO – 8
2º Dígito
1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
2 – Recursos de outras Fontes – Exercício Corrente
3 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
6 – Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores
9 – Recursos Condicionados

3º e 4º Dígitos
00 – Recursos Ordinários
08 – Fundo Social destinado à Educação e Saúde
50 – Recursos Próprios Não financeiros
63 - Leilões
80 – Recursos Financeiros
81 – Recursos de Convênios

FONTES

8100 / 8108 / 8250 / 8281 / 8108 / 8650 / 8681

Atos 01 e 02, Aprovação do Orçamento na UFPR,
Execução Orçamentária, Legislação Orçamentária

LDO - LEI Nº 13.707, DE 14 DE AGOSTO DE
2018 – Arrecadação Própria (2019)
• Art. 59. Se for necessário efetuar a limitação de
empenho e movimentação financeira de que
trata o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o
Poder Executivo apurará o montante necessário e
informará a cada órgão orçamentário dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério
Público da União e à Defensoria Pública da União,
até o vigésimo segundo dia após o encerramento
do bimestre, observado o disposto no § 3º
(revisão de limites e contingenciamento).

• § 12. No caso de receitas próprias, de convênios e de
doações obtidas pelas instituições federais de ensino,
deverão ser observadas as seguintes disposições:
• I - as despesas custeadas com as referidas receitas não
serão consideradas para fins de apuração do montante
a que se refere o § 1º deste artigo (Limitações de
Empenho), nem de limitação de empenho e
movimentação financeira; e
• II - no caso de abertura de créditos adicionais à conta
de excesso de arrecadação ou de superávit financeiro
referentes às mencionadas receitas, cancelamentos
compensatórios de dotações não incidirão sobre as
programações do Ministério da Educação.

