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Planejamento Orçamentário
no Brasil



Cenário

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL

• Ambiente adverso  nas  décadas  de 80 e 90.

• Todos  os esforços voltados a gestão de curto 
prazo.

• Enfraquecimento do planejamento  e do 
conhecimento técnico  da área.

• Marco legal foi a CF  de 1988.



Cenário

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL

• PPA e LDO - Atendimento somente ao aspecto
legal;

• Foco na Contabilidade e Execução
Orçamentária;

• Problemas com falta de dotação; 
• Visão horizontal inexistence; 
• Lei de  Responsabilidade Fiscal



Cenário

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL



Mudanças

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL



Técnica orçamentária

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL



Técnica orçamentária

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL

ASPECTOS

POLÍTICO LEGAL FINANCEIRO ECONÔMICO



Técnica orçamentária

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL

TÉCNICA. POLÍTICA.GRANDE DESAFIO



Técnica orçamentária

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL



Técnica orçamentária

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL

CUSTEIO

INVESTIMENTO



Legislação aplicada – C.F

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL



Legislação aplicada - LRF

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL



Legislação aplicada NBCT 16.3

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL

Planos hierarquicamente interligados.

• PPA (nível estratégico, definições de metas para
períodos de quatro anos),

• LDO (orientações para a elaboração dos

orçamentos anuais)

▶ (nível operacional, tradução em metas

físicas e financeiras dos objetivos da Administração
Pública para o período de um ano).



Legislação aplicada NBCT 16.3

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL

Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque 
Contábil 

• Ampliação do controle contábil sobre os 
instrumentos de planejamento, onde além de 
evidenciar a execução orçamentária anual (LOA), 
pretende-se acompanhar o cumprimento das metas 
estratégicas contidas no PPA. 



Legislação aplicada

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL

Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257/01 – prevê, em seu
art. 40, § 1º, que o Plano Diretor (planejamento de longo
prazo) deve ter suas diretrizes e prioridades observadas
quando da elaboração do PPA, da LDO e da LOA. Já o art. 44
reafirma, como já o faz a LRF, a necessidade
de realização de audiências públicas e demais debates por
ocasião da apreciação desses três instrumentos de
planejamento e orçamento



Possíveis dificuldade

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NO 
BRASIL

Compatibilizar a necessidade de gasto com a receita;

Inexistência e descrédito da cultura de planejamento

no setor público;

Os obstáculos técnicos e políticos no setor público;

 A tendência ao enfrentamento de problemas, via

improvisação



Plano Plurianual



PLANO PLURIANUAL

Fonte: Orçamento cidadão 

PLANO PLURIANUAL - PPA

 Instrumento de planejamento que organiza em programas

todas as ações desenvolvidas pela Administração,

assegurando o alinhamento destes com a orientação

estratégica do Administrador e com as provisões de recursos

por área.



Prazos e vigência

PLANO PLURIANUAL

1º ano 2º ano

VIGÊNCIA DO PPA ATUAL

Gestão Atual         Gestão Subsequente

3º ano 4º ano

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano

1º ano 2º ano 3º ano

VIGÊNCIA DO PPA SEGUINTE

4º ano



Prazos e vigência

PLANO PLURIANUAL

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

PPA

LDO

Ajustando os prazos:



Conteúdo

PLANO PLURIANUAL

• MENSAGEM;
• PROJETO DE LEI;
• ANEXOS:

- EVOLUÇÃO E PREVISÃO DA RECEITA
- RELAÇÃO DE PROGRAMAS
- PROGRAMAS. METAS E AÇÕES
- RELAÇÃO DE UNIDADES EXECUTORAS RESPONSÁVEIS
- RECURSOS DISPONÍVEIS
- SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES



Fases de elaboração

PLANO PLURIANUAL

- Análise dos recursos disponíveis;
- Levantamento e análise de ações em andamento;
- Identificação dos programas, metas e ações;
- Criação e levantamento dos Indicadores  de programas
- Determinação dos custos das ações e programas;



Fases de elaboração

PLANO PLURIANUAL

Análise dos recursos disponíveis

(-) RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

(-) RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE

(-) LIMITES DESPESA COM PESSOAL

PREVISÃO DA RECEITA



Evolução da receita

PLANO PLURIANUAL



Recursos legalmente vinculados -LRF

PLANO PLURIANUAL

A classificação orçamentária por Fontes/Destinações de
recursos tem como objetivo de identificar as fontes de
financiamento dos gastos públicos.
As Fontes/Destinações de recursos reúnem certas
Naturezas de Receita conforme regras previamente
estabelecidas.
Por meio do orçamento público, essas
Fontes/Destinações são associadas a determinadas
despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os
objetivos públicos.

CONCEITO



Recursos legalmente vinculados

PLANO PLURIANUAL

“Art. 8º [...] 
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade 
específica serão utilizados exclusivamente para atender ao 
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso 
daquele em que ocorrer o ingresso.” 

Artigo 8º



Recursos legalmente vinculados - LRF

PLANO PLURIANUAL

“Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade
pública, a escrituração das contas públicas observará as
seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de
modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa
obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma
individualizada;”

Artigo 50º



Recursos legalmente vinculados - LRF

PLANO PLURIANUAL

A classificação orçamentária por Fontes/Destinações de
recursos tem como objetivo de identificar as fontes de
financiamento dos gastos públicos.
As Fontes/Destinações de recursos reúnem certas
Naturezas de Receita conforme regras previamente
estabelecidas.
Por meio do orçamento público, essas
Fontes/Destinações são associadas a determinadas
despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os
objetivos públicos.

CONCEITO



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

RECEITA DESPESA

O
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Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

RECEITA DESPESA

O
R

IG
EM

D
ES

TI
N

O

IMPOSTOS E 
TRANFERÊNCIAS(C.F)

25% EDUCAÇÃO

15% SAÚDE



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

RECEITA DESPESA

O
R

IG
EM

D
ES

TI
N

O

TRANFERÊNCIA DO 
FUNDEB + APLIC FIN.

FUNDEB



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

RECEITA DESPESA

O
R

IG
EM

D
ES

TI
N

O

SALÁRIO 

EDUCAÇÃO.
SALÁRIO EDUCAÇÃO

PAB FIXO. PAB FIXO



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

A receita vinculada pode
ser um instrumento de
garantia de recursos à
execução do orçamento

Por outro lado, o aumento 
dessa vinculação introduz 

uma maior rigidez na 
programação orçamentária



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

Ao vincular recursos há uma melhoria do gasto 

público? 

• Inversão de prioridades

• Engessamento das prioridades

• Automatismo do gasto

• Baixa elasticidade da despesa vinculada



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

Ao vincular recursos há uma melhoria no controle 

gasto público?

Normalmente confunde-se vincular receitas com 

comprometer receitas



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

EDUCAÇÃO  

FUNDEB

SAÚDE



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

Municípios - Saúde
Nos termos do art. 7º da Lei Complementar Federal nº 141/2012, a aplicação

deve alcançar não menos que 15% da arrecadação dos impostos a que se
refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e o art. 159, inciso I,
“b”, e § 3º todos da CF. Isto é:

a) Impostos do Município:

b) Impostos transferidos pela União:

c) Impostos transferidos pelo Estado:



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

Municípios – Saúde

“Blocos” de financiamento



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

Municípios – Ensino

O art. 212 da Constituição Federal/88 estabelece que a
quarta parte (25%) dos impostos seja destinada à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino. No entanto,
há receitas que não a de impostos, voltadas inteiramente
para a educação (100%). São as fontes adicionais do ensino:



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

Receitas aplicadas integralmente na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino – MDE
O art. 212 da Constituição Federal/88 estabelece que a quarta parte (25%) dos impostos
seja destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. No entanto, há receitas que
não a de impostos, voltadas inteiramente para a educação (100%). São as fontes adicionais
do ensino:

Receitas Patrimoniais/Financeiras (transferidas e próprias)

Auxílios e Subvenções Recebidos/Convênios da Educação

Empréstimos e Financiamentos para a Educação

Salário-Educação

Ganho líquido obtido junto ao FUNDEB (“plus”)



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

 A distribuição dos recursos do fundo ocorre com base no número de alunos
da educação básica pública,

 de acordo com dados do último Censo Escolar,
 sendo computados os alunos matriculados nos respectivos âmbitos de

atuação prioritária, conforme art. 211 da Constituição Federal.



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

Mínimo de 60% dos recursos anuais
serão destinados ao pagamento da
remuneração dos profissionais do
magistério da educação básica em
efetivo exercício na rede pública.

O valor Residual dos recursos
poderá ser gastos com outras
despesas de MDE, definidas no
Art. 70 da LDB.



Recursos legalmente vinculados 

PLANO PLURIANUAL

Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à
conta dos Fundos, inclusive relativos à
complementação da União, poderão ser utilizados no
1o (primeiro) trimestre do exercício imediatamente
subsequente, mediante abertura de crédito
adicional.



DEFINIÇÕES



definições 

PLANO PLURIANUAL

Programa

Ações

Projetos Atividades Operações Especiais

Valores 
Metas 



definições PLANO PLURIANUAL

Programa

Instrumento de 
ação 

governamental

Articula 
iniciativas 
públicas e 
privadas

Visam à solução de 
problema ou 
demanda da 

sociedade

Mensurado por 
indicadores, metas e 
custos estabelecidos 

no PPA

FONTE : Coordenação Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação  STN/CCONF



definições PLANO PLURIANUAL

FONTE : Coordenação Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação  STN/CCONF

Ações

Contribuem para 
atender ao objetivo de 

um programa

Operações das quais 
resultam produtos (bens 

ou serviços)

Operações 
Especiais

Projetos

Atividades



definições PLANO PLURIANUAL

FONTE : Coordenação Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação  STN/CCONF

Projeto

É limitado no 
tempo

Resulta em 
produto que 

aperfeiçoa ou 
expande ação do 

governo

Geralmente dá 
origem a atividades 

ou 
expande/aperfeiçoa 

as existentes



definições PLANO PLURIANUAL

FONTE : Coordenação Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação  STN/CCONF

Atividade

Resulta em 
produto necessário 
à manutenção de 
ação do governo 

É permanente e 
contínua no 

tempo

Visa à manutenção 
dos serviços 
públicos ou 

administrativos já 
existentes



definições PLANO PLURIANUAL

FONTE : Coordenação Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação  STN/CCONF

Operações 
Especiais

Não resulta 
em um 

produto

Não contribuem 
para a 

manutenção das 
ações de governo

operações de 
financiamento

amortizações e 
encargos

pagamento de 
sentenças 
judiciais

Não geram 
contraprestação 

direta sob a forma 
de bens ou 

serviços

Representam, 
basicamente, o 

detalhamento da função 
“Encargos Especiais”

indenizações



Indicadores 

PLANO PLURIANUAL

• Instrumento capaz de medir o desempenho do 
programa. Deve  ser passível de  aferição,  coerente  
com  o  objetivo  estabelecido,  sensível  à  
contribuição  das principais  ações  e  apurável  em  
tempo  oportuno. O  indicador  permite,  conforme  o 
caso, mensurar  a  eficácia,  eficiência  ou  efetividade  
alcançada  com  a  execução  do programa. 



Indicadores 

PLANO PLURIANUAL

• Exemplo: 

• Objetivo: "Reduzir o analfabetismo no País" 

• Indicador:  "Taxa  de  analfabetismo"  (relação  
percentual  entre  a  população não-
alfabetizada e a população total) 



Indicadores 

PLANO PLURIANUAL

• Para cada programa finalístico é obrigatório 
haver pelo menos um indicador. 

• Para os programas de apoio às políticas e 
áreas especiais a presença de indicadores é 
facultativa. 



Indicadores 

PLANO PLURIANUAL

• Denominação: Forma pela qual o indicador será 
apresentado à sociedade.

•
• Unidade de medida:  Padrão  escolhido  para  

mensuração  da  relação  adotada  como  
indicador.  Por exemplo,  para  o  indicador  "taxa  
de  analfabetismo"  a  unidade  de  medida  seria 
"porcentagem",  e  para  o  indicador  "taxa  de  
mortalidade  infantil"  a  unidade  de medida 
seria "1/1000" (1 óbito para cada 1000 
nascimentos)



Indicadores 

PLANO PLURIANUAL

• Índice de referência: Situação mais recente do 
problema e sua respectiva data de apuração. Consiste 
na aferição de um  indicador em um dado momento, 
mensurado com  a unidade de medida escolhida, que 
servirá de base para projeção do indicador ao longo 
do PPA.  

• Índices esperados ao longo do PPA: Situação  que  
se  deseja  atingir  com  a  execução  do  programa,  
expresso  pelo indicador, ao longo de cada ano do 
período de vigência do PPA. 



Tipos de Indicadores PLANO PLURIANUAL



Indicadores 

PLANO PLURIANUAL

EXEMPLOS :  

o Índice de mortalidade infantil
o Taxa de escolaridade da população no Ensino Fundamental – %
o Taxa de analfabetismo da população com mais de 15 anos – %
o Taxa de crianças subnutridas
o Parcela dos servidores capacitados e treinados – %
o Taxa de desemprego da população – %

Fonte de pesquisas indicadores: 
http://www.seade.gov.br
http://www.ibge.gov.br
http://www.pnud.org.br/

http://www.seade.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.pnud.org.br/


Indicadores 

PLANO PLURIANUAL

• Dica para elaboração de objetivos:

MELHORAR , AMPLIAR , EXPANDIR ,
REDUZIR , CAPACITAR ,

QUALIFICAR,
ATENDER, ERRADICAR, ESTIMULAR, 

DESENVOLVER, PROPORCIONAR
E CONTRIBUIR



Indicadores 

PLANO PLURIANUAL



definições PLANO PLURIANUAL



definições 
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INDICADOR

META FÍSICA

UNIDADE DE MEDIDA QUE VERIFICA 
SE O OBJETIVO DE UM PROGRAMA 

FOI ALCANÇADO 

UNIDADE DE MEDIDA QUE VERIFICA 
QUANDO DE UM PRODUTO FOI 

OFERTADO POR UMA AÇÃO



definições 

PLANO PLURIANUAL

INDICADOR x META FÍSICA

PROGRAMA :  ABASTECIMENTO  ZONA RURAL
OBJETIVO:  AUMENTAR O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO NA ZONA RURAL.
INDICADOR:  TONELADAS DE ALIMENTOS ESCOADOS.
UNIDADE DE MEDIDA:  TONELADAS.

AÇÃO (PROJETO):  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
META FISICA:  PAVIMENTAR  50  KM  DE  ESTRADAS  RURAIS.
UNIDADE DE MEDIDA:  KM.

Ex:



CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPA / LDO

LOA



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA

DESPESA



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EM QUE 
ÁREA 

GASTA?

ORIGEM E 
DESTINO DO 
RECURSO?

QUEM 
GASTA?

COMO 
GASTA?

O QUE 
GASTA?



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02 06 08

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA

Institucional 



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Institucional 

02 06 08

EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEPTO. DE ENSINO



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

361 123 2 114

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

TIPO DA AÇÃO

AÇÃO

0 - OE
1 - P
2 - A

12 



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12 361 123 2 114

EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

GESTÃO DO ENSINO FUND.

ATIVIDADE

CAPACITAÇÃO DE PROF.



ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES;        2014       2015    2016     2017

DESCRIÇÃO :

OBJETIVOS: 

JUSTIFICATIVA:

INDICADORES :                                      

Gestão do Ensino Fundamental

Melhorar  a qualidade do Ens. Fundamental no município

O Município  vem apresentando  queda nos índices 
oficiais de educação

(INDICE RECENTE      E    FUTURO)

- Nota do Ideb 5                          8
- Índice de reprovação          12%                     3%

COD. PROGRAMA : 123

- Nota do Ideb 6           7        7,5        8                                                 
- Índice de reprovação       11%      7%       5%       3%                     



DESCRIÇÃO DA AÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL:

TIPO: 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 

METAS FÍSICAS:  

METAS FINANCEIRAS:

Capacitação de professores

02.06.08

Atividade

12.361

COD. DA AÇÃO: 2.114

Professores capacitados

2018        2019        2020        2021

100 120 200         250

Estimativa de custo $ 10.000 $12.00 0    $15.000     $ 18.000

2018        2019        2020        2021



COMPATIBILIZAÇÃO

02.06.08 12. 2.114123

Capacitação de professores

Gestão do Ensino Fundamental

Dpto. De Ensino

Educação 

Ensino fundamental 

361

2018        2019        2020          2021

$ 10.000 $12.00 0    $15.000     $ 18.000

3.1.90.11  pessoal civil 

3.3.90.30  material de consumo 

3.3.90.39  serv. Terceiros Jur. 

ORÇAMENTO 2018

$ 5.000

$ 3.000

$ 2.000



PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO



PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Art. 8o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus

correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei,

em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no

prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.



PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

PNE  E  O PPA

Meta 1 – Educação Infantil

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-
escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 
anos de idade e ampliar a oferta de educação 
infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 
(três) anos até o final da vigência deste PNE.

Meta 1 – Educação Infantil

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-
escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco)
anos de idade e ampliar a oferta de educação
infantil em creches de forma a atender, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3
(três) anos até o final da vigência deste PNE.

http://pne.mec.gov.br/



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 
DOS PROGRAMAS DE GOVERNO



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Legislação aplicada CF

• Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle
interno com a finalidade de:

• I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;

• II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como da aplicação de
recursos públicos por entidades de direito privado;



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

AVALIAÇÃO
DESEMPENHO 
(EFICÁCIA/EFICIÊNCIA/EFETIVIDADE

MONITORAMENTO
GERENCIAMENTO E TOMADA DE 
DECISÕES



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Indicadores

MONITORAMENTO AVALIAÇÃO



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

M
O

N
IT

O
R

A
M

EN
TO

INDICADORES DE 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
OPERAÇÃO

INDICADORES DE 
DESEMPENHO



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Indicadores de recursos: utiliza-se para

medir as pessoas envolvidas, os

equipamentos utilizados, as instituições

envolvidas, oferta de crédito entre outros;



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Indicadores de operação: registram e medem

a operação, a pontualidade, o cumprimento do

cronograma os custos das tarefas e atividade do

projeto; Volume de recursos aplicados Nº de

meses previstos para a execução da atividade Nº

de meses de execução da atividade % das

atividades cumpridas no prazo x



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Indicadores de desempenho: comparam os

resultados das atividades com as metas

estabelecidas. São medidos em termos físicos.



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

A
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INDICADORES DE 
EFEITO 

INDICADORES DE 
IMPACTO



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Os indicadores de Avaliação medem os efeitos

e os impactos do projeto e estão diretamente

relacionados aos seus objetivos.

Os indicadores de efeitos dizem respeito aos resultados

diretos e mais imediatos do projeto e estão muito próximo ao

trabalho do acompanhamento;

Os indicadores de impactos, aparecem depois de longo

tempo de desenvolvimento do projeto e tratam e aspectos

mais amplos da realidade.



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

FÍSICA FINANCEIRA



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

METODOLOGIA IPEAD - MG 



AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

METODOLOGIA IPEAD - MG 



TRANSPARÊNCIA E
PARTICIPAÇÃO POPULAR



TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO 
POPULAR

Da Transparência da Gestão Fiscal

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada

ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos,

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o

respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à

participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos

de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e

orçamentos.



CONTROLE INTERNO

Check list elaboração

Instruções normativas

Monitoramento (avaliação de resultados).



Dúvidas???


