




GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

Todo aquele que detém poder 

tende a abusar dele e assim 

procederá enquanto não 

encontrar limites. 

Montaigne 



OBJETIVOS DA FORMAÇÃO

Gerais

Tratar temas relativos ao orçamento, conhecerá o compromisso

social e fiscal do gestor público e aprenderá conteúdos que o

levarão ao exercício do controle social.

Aprendizagem

Compreender os fundamentos do planejamento orçamentário e a

execução financeira do Estado brasileiro. Compreender como a

sociedade civil organizada pode influenciar os processos de

execução orçamentária e fiscal.



A gestão de recursos públicos

compreende a boa aplicação do

orçamento e o controle, por

parte da sociedade, da gestão

das finanças públicas visando a

promoção da justiça social.

1. Introdução



A principal finalidade da atuação

do Poder Público é promover o

bem comum, proporcionando os

meios necessários para que os

cidadãos possam realizar suas

aspirações e viver dignamente.

1. Introdução

UNIÃO

ESTADOS

DISTRITO 
FEDERAL E 
MUNICÍPIOS



O Orçamento Público pode ser dividido em duas fases bem

distintas: orçamento tradicional e orçamento moderno.
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O orçamento moderno, surgido nos primórdios do século XX, foi concebido como 

algo diferente de simples previsão de receitas e estimativas de despesas, passando a 

ser visto como o programa de trabalho dos governantes. 
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O orçamento tradicional era voltado essencialmente para conferir, aos 

parlamentares, instrumentos para limitar a atuação do Poder Executivo. Por essa 

razão, até o final do século XIX, o orçamento era organizado essencialmente 

como um mero demonstrativo de autorizações legislativas.

2. Orçamento Público



O Orçamento é o processo de

planejamento contínuo e

dinâmico utilizado pelo Estado

para demonstrar como serão

executados os planos e

programas de trabalho, por

determinado período de tempo.

3. Planejamento Orçamentário (CF 1988)
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O planejamento da ação

governamental se

materializa no plano de

governo de médio prazo,

chamado Plano Plurianual,

conhecido como PPA.

3. Planejamento Orçamentário (CF 1988)

INTEGRAÇÃO ENTRE PLANEJAMENTO

E ORÇAMENTO

A LOA RESERVARÁ RECURSOS 

PARA A SUA EXECUÇÃO

OS PROGRAMAS DO PPA TERÃO METAS 

E INDICADORES GERENCIADOS

A LDO EXPLICITARÁ METAS 

PARA CADA ANO

Art. 5º Integram o PPA 2020-2023: Programas Finalísticos; Programas de Gestão; Investimentos Plurianuais 

Prioritários; e Investimentos Plurianuais das Empresas Estatais Não Dependentes.



O Orçamento Público necessita ser

autorizado pelo Poder Legislativo. O

chefe do Poder Executivo (Presidente

da República, Governador e Prefeito)

apresenta o Projeto de Lei do

Orçamento ao Poder Legislativo

(Câmara dos Deputados, Assembleia

Legislativa e Câmara de Vereadores)

que deve autorizar e/ou fazer emendas

ou mesmo rejeitar as propostas

apresentadas.

3. Planejamento Orçamentário (CF 1988)

ORÇAMENTO PÚBLICO

PODER EXECUTIVO 

FEDERAL – ESTADUAL – MUNICIPAL 

APRESENTA  O PROJETO DE LEI DO 

ORÇAMENTO

A LDO EXPLICITARÁ METAS 

PARA CADA ANO



Em 2000, com o advento da LRF, estabelece que seja dada ampla

divulgação a:

3. Planejamento Orçamentário (CF 1988)

Relatório resumido da Execução 

Orçamentária  e o Relatório da Gestão Fiscal.

Versões simplificadas 

desses documentos.

Prestação de contas e o 

respectivo parecer prévio.

Planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias.



A transparência será assegurada também mediante:

3. Planejamento Orçamentário (CF 1988)

Adoção de sistema integrado de 

administração financeira.

Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento 

da sociedade, em meios eletrônicos de acesso público.

Incentivo à participação popular e a 

realização de audiências públicas.



3. Planejamento Orçamentário (CF 1988)

Cenário de planejamento e gestão governamental



3. Planejamento Orçamentário (CF 1988)



3. Planejamento Orçamentário (CF 1988)

Metodologia do PPPA - 2020-2023



3. Planejamento Orçamentário (CF 1988)

Ciclo de encaminhamento e vigência das leis:

PROJETO
ENCAMINHAMENTO AO 

PODER  LEGISLATIVO

DEVOLUÇÃO AO PODER 

EXECUTIVO (APROVAÇÃO)
PRAZO DE VIGÊNCIA

Plano Plurianual

4 meses antes do 

encerramento do primeiro 

exercício financeiro (31.08)

Até 22.12 do exercício 

financeiro em que for 

encaminhado

4 anos, a contar do 2º ano de cada 

administração, até o 1º ano da 

seguinte, inclusive

Lei de Diretrizes 

Orçamentárias

8 meses e meio antes

do encerramento do

exercício financeiro (15.04)

Até 17.07 Ano seguinte ao em que é 

representado ao Legislativo

Lei Orçamentária

Anual

4 meses antes do 

encerramento

do exercício

financeiro (31.08)

Até 22.12 de cada 

exercício financeiro

Ano seguinte àquele em que é 

representado ao Legislativo



3. Planejamento Orçamentário (CF 1988)

Princípios orçamentários são premissas a serem observadas na

elaboração e na execução da lei orçamentária.

Princípios Orçamentários

UNIDADE TOTALIDADE UNIVERSALIDADE

ANUALIDADE
EXCLUSIVIDADE 
ORÇAMENTÁRIA

ESPECIALIZAÇÃO

REGIONALIZAÇÃO PUBLICIDADE NÃO VINCULAÇÃO

EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO LEGALIDADE ORÇAMENTO BRUTO

EXATIDÃO ORÇAMENTO IMPOSITIVO



3. Planejamento Orçamentário (CF 1988)

Aprovando o orçamento

Vídeos-Orçamento Público_07min.wmv
Vídeos-Orçamento Público_07min.wmv


4. Participação popular no orçamento público

Viabilizar: Caráter deliberativo.

Priorizar: Destinação 

de recursos.

Garantir: Participação 

direta do poder público

Construir: Um espaço 

de negociação

Abrir-se: Para 

a participação 

de todos



5. Execução orçamentária

3. Consórcio públicos

4. Organizações não 

Governamentais.

2. Execução descentralizada 

das ações de governo.

1. Estágio da despesa pública: 

empenho, liquidação, pagamento.

1. OBTENÇÃO DE RECURSOS 2. GESTÃO DE RECURSOS 3. APLICAÇÃO DE RECURSOS



6. Responsabilidade na Gestão Fiscal

3. Despesas condicionadas à 

capacidade de arrecadação de tributos,

4. Código de conduta para 

os administradores públicos.

2. Impõe controle dos gastos de 

estados e municípios.

1. Pilares da LRF: Planejamento, Controle, 

Responsabilidade e Transparência.

1. LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL (Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000)



7. Processo de compras no setor público

CONCURSO

LEILÃO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DIÁLOGO 

COMPETITIVO

LEI Nº 14.133 (01.04.2021)

MODALIDADES)

Licitações.pdf
Licitações.pdf


8. Controles estatais: Interno e externo

O acompanhamento dos gastos públicos é um instrumento estratégico em todo o ciclo da

gestão pública. Na Administração Pública existem os seguintes segmentos de controle:



9. Controle social

Democracia participativa

compreende a participação

da população na gestão e

no controle sobre os

recursos públicos,

garantindo que sejam

aplicados corretamente e

de modo a atender o

planejado.

Fiscalização permanente da aplicação 

dos recursos e a correta utilização dos 

bens e serviços.



10. Mecanismos de Controle Social

O controle social pode ser feito individualmente, por qualquer cidadão, ou por

um grupo de pessoas.

3. Mesas de diálogo, fóruns, 

audiências e consultas  públicas.

4. Observatórios sociais.

2. Conferências.

1. Ouvidoria.



11. Controle Social exercidos pelos Conselhos

Os Conselhos são espaços públicos de composição plural entre Estado e sociedade civil, de natureza

deliberativa e consultiva, cuja função é formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais

e exercem as seguintes funções:

3. Deliberativa.

4. Consultiva.

2. Mobilizadora.

1. Fiscalizadora.



12. Transparência e Lei de Acesso à Informação

02

Lei Brasileira de Acesso à Informação – LAI (nº

12.527 de 18.11.2011) tem por objetivo

regulamentar o direito constitucional de acesso

a informações públicas.

01

A Lei Complementar Federal nº. 131, de 27/05/2009,

conhecida como Lei da Transparência da Gestão Pública,

acrescenta dispositivos à LRF e determina aos entes da

federação a obrigação de disponibilizarem a qualquer

pessoa física ou jurídica o acesso às despesas e receitas.



13. Serviço de Informação ao Cidadão

02

O serviço de busca e fornecimento das informações é

gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de

documentos, situação em que poderá ser cobrado o

valor necessário ao ressarcimento do custo dos

serviços e dos materiais utilizados.
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É a unidade física que deve existir em todos os

órgãos e entidades do poder público, em local

identificado e de fácil acesso, com protocolo para

acompanhamento, para atender o cidadão que

deseja solicitar o acesso à informação pública.



14. Portal da Transparência da União

02

Por meio dele, qualquer cidadão pode ser um fiscal

da correta aplicação dos recursos públicos,

sobretudo no que diz respeito às ações destinadas

à sua comunidade a partir dos recursos

transferidos pela União.
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Em cumprimento à sua missão, o governo federal

oferece aos cidadãos um portal que possibilita o

acompanhamento da execução financeira dos seus

programas e ações: o Portal da Transparência.



15. Acompanhamento das contas públicas

01

Prestação de contas:

Prestará contas qualquer pessoa física ou

entidade pública que utilize, arrecade,

guarde, gerencie ou administre dinheiros,

bens e valores públicos ou pelos quais a

União responda, ou que, em nome desta,

assuma obrigações de natureza pecuniária.



15. Acompanhamento das contas públicas
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Como denunciar?

A denúncia seja encaminhada com todos

os elementos possíveis a comprovar o fato

denunciado, o que poderá ser feito de

várias formas, dentre as quais

destacamos as seguintes: cópia de

documentos; fotos; declarações e

entrevistas; entre outros.



15. Acompanhamento das contas públicas
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Informações obtidas por pesquisas.

O denunciante pode obter informações

relevantes e também anexá-las à

denúncia. Por exemplo, checar dados

cadastrais das empresas contratadas ou

obter informações sobre o emprego de

recursos.

Recursos federais:

1. Controladoria-Geral da União (CGU) 

2. Tribunal de Contas da União (TCU) 

3. Ministério Público Federal (MPF)

Recursos estadual ou do município:

1. Os Tribunais de Contas dos Estados

e dos Municípios,

2. Representante do Ministério Público

da comarca.



16. O que fazem esses agentes públicos?

3. Poder Judiciário (Juízes 

e Tribunais de Justiça).

2. Câmaras de vereadores e 

assembleias Legislativas.

1. Promotores de Justiça  e 

integrantes do Ministério Público.

O que fazem esses agentes públicos?

Defendem os interesses 

da sociedade.

Fiscalizam as Prefeituras 

e os Governos Estaduais.

Julgam os ilícitos 

praticados.



Reflexões

Diante do que foi exposto até o momento, levantamos os 

seguintes questionamentos? 

I. Todo gasto público precisa ser

autorizado por lei?

II. O acompanhamento das contas

publicas é um direito do cidadão?

III. A educação fiscal é um instrumento

para o exercício da democracia?



Pense nisso:

A Cidadania Fiscal é compreendida como um

importante instrumento de conscientização da sociedade

sobre os seus direitos e deveres fiscais.

Dessa maneira, o cidadão é capaz de participar do

processo de arrecadação, aplicação e fiscalização do

dinheiro público.

O conhecimento sobre gestão de recursos públicos

possibilita o acompanhamento da gestão das finanças

públicas, proporcionando o aprendizado sobre finanças

públicas.


