
“O Orçamento deve ser equilibrado, o Tesouro deve ser 
reposto, a dívida pública deve ser diminuída, a arrogância 
dos funcionários deve ser moderada e controlada, e a ajuda 
a outros países deve ser eliminada para que Roma não vá à 
bancarrota. As pessoas devem aprender novamente a 
trabalhar, em lugar de viver à custa do Estado”.   

(Marco Túlio, 55 a.C.)
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Política é a resolução 
pacífica dos conflitos 

(Phillipe Schmitter)

 Compreende um conjunto de procedimentos 
destinados à resolução pacífica de conflitos em torno 
da alocação de bens e recursos públicos, onde há o 

envolvimento de vários atores, cujos interesses 
serão afetados, positiva ou negativamente, pelo rumo 

tomado por uma política pública qualquer.  

O que é Política



As políticas públicas decorrem 
da atividade política e 
compreendem o conjunto das 
decisões e ações relativas à 
alocação imperativa de valores, 
decorrente das reivindicações 
dos atores (trabalhadores, 
servidores públicos, ONGs, 
igrejas, políticos, 
empresários, mídia, agentes 
internacionais...).

E as Políticas Públicas?



As demandas que as políticas públicas buscam atender 
podem ser, por exemplo, reivindicações de bens e serviços 
como saúde, educação, estradas, transportes, segurança 
pública, previdência social, etc. 

Grande parte da atividade política dos governos se 
destina a tentar de satisfazer essas demandas vindas 
dos atores sociais. 

Entram em cena aqueles "procedimentos formais e 
informais de resolução pacífica de conflitos" que 
caracterizam a política.

Políticas Públicas?

O Papel do Parlamento!



Após definidas, as políticas 
públicas compõem a agenda 

governamental, constituindo-se 
diretrizes do governo para a 

elaboração de planos e 
orçamentos.

Cabe ao Governo Planificar

Assim...



Integração de Políticas, Planos e Orçamentos

Fonte: TCE/RO



• O marco significativo é a Magna Carta do Rei 
João sem-terra em 1215 na Grã Bretanha 

• Revolução Francesa, em 1789 – Declaração 
dos Direitos do Homem e do cidadão   

• No Brasil ocorre com D João VI, em 1808, 
quando a administração das finanças é 
transferida para o País através da criação do 
Erário Público e do Regime de contabilidade.

Um pouco de história
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Art. 12 

“Nenhum tributo ou auxílio 
será instituído no reino, se 

não pelo seu conselho 
comum, exceto com o fim de 

resgatar a pessoa do rei, 
fazer seu primogênito e 

casar sua filha mais velha 
uma vez, e os auxílios para 
esses fins serão razoáveis 

em seu montante” 
João sem Terra 
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Direitos Civis e Políticos 

Nenhum imposto pode ser 
cobrado sem o consentimento 

da nação 

A sociedade tem o direito de 
pedir contas a todo agente 

público pela sua 
administração. 

Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão
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1º ALVARÁ 

Ordeno que a escrituração seja  
mercantil por partidas dobradas, 

por ser a única seguida por 
nações mais civilizadas, assim 

pela sua  brevidade para o 
manejo de grandes somas, como 
por ser mais clara e que menos 
lugar dá a erros e subterfúgios,  
onde se esconde  a malícia e a 

fraude dos prevaricadores. 

Dom João VI   



• Lei 4.320, em 1964 
• Constituição Federal, em 1988 
• Lei de Responsabilidade Fiscal, 

em 2000 

• Lei da Transparência, em 2009 
• Lei de acesso à informação, em 

2011 
• Lei anticorrupção, em 2013

E no Brasil (legislação)

O contrato orçamentário é lei e seu 
processo de construção também 

obedece a dispositivos legais.



É a síntese do contrato firmado entre o governo e 
a sociedade, no qual as contribuições da 

sociedade (receitas) são transformadas em ações 
do governo (despesas) para o período de 1 ano.

Mas afinal, o que é o Orçamento Público?

E para que serve?

É utilizado para gerenciar e 
controlar a aplicação dos 
recursos públicos e monitorar os 
gastos realizados pelo governo.



E quem gerencia, controla e monitora?

O Poder Executivo  
GERENCIA

O Poder Legislativo  
CONTROLA

A Sociedade 
MONITORA 

E também faz o 
CONTROLE 
INTERNO

Com o auxílio do   
TRIBUNAL  

DE CONTAS

 CONTROLE   
SOCIAL



PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS



É a definição de objetivos e o  
estabelecimento dos meios  

para atingi-los

Planejamento Público

Base Legal – CF/88 

Art. 174 - Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 

funções de (…) planejamento, sendo este determinante 
para o setor público e indicativo para o setor privado.  

Art. 165 - (…) instrumentos de planejamento: PPA, LDO e 
LOA. 



Instrumentos Fundamentais de Planejamento/Orçamento:
PPA, LDO e LOA (Art. 165, I, II e III da CF)

PPA
PPA

Conjunto de 
Programas 
p/ 4 anos

LDO
Priorização 
anual dos 
programas

Metas Fiscais

Orçamento 
Anual

Alocação de 
recursos para 
execução dos 
programas

Planejamento / Orçamento Público

Em Minas Gerais: 

PPA = PPAG (govenamental) 

PMDI = Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado



PMDI - Cenários para o Estado de MG  2003-2020

I

CONQUISTA do 
melhor futuro

II

DESPERDÍCIO de 
oportunidades

III

SUPERAÇÃO de 
adversidades

IV

DECADÊNCIA e 
empobrecimento

Desenvolvimento 
sustentado da economia 
nacional

Economia nacional em 
ritmo de “Stop and Go”

BRASIL

Ambiente 
econômico, 
político e 
institucional 
mineiro 
eficiente e 
competitivo

Ambiente 
econômico, 
político e 
institucional 
mineiro 
ineficiente e 
fragilizadoM

IN
A

S 
G

ER
A

IS







PPA -  Plano Plurianual
◆ Plano de médio prazo (4 anos). 

◆ Ordenar as ações do governo que levem ao alcance 
dos objetivos e das metas. 

◆ Abrange o 2º, 3º e 4º anos do governante eleito e o 1º 
ano do governo seguinte, para garantir a continuidade 
de ações de um governo para o outro.

2018 - 2021



LDO -  Lei de Diretrizes Orçamentárias

◆ Norteia a elaboração dos orçamentos anuais, de 
forma a adequá-los às diretrizes, aos objetivos e às 
metas da administração pública estabelecidos no 
PPA. 

◆ Define metas e prioridades para a administração 
pública a partir do PPA, indicando possíveis 
alterações na legislação tributária.  
 



LOA -  Lei Orçamentária Anual

◆  Objetiva viabilizar a realização das ações 
planejadas no plano plurianual e transformá-las 

em realidade. 
  

◆  Deve ser elaborada de forma compatível com o 
plano plurianual, com a lei de diretrizes 
orçamentárias e com as normas da LRF. 



Ciclo Orçamentário



Ciclo Orçamentário



E São Lourenço?



PREFEITURA



transparencia.camarasl.mg.gov.b
r/

CÂMARA







Concluindo...



CIDADANIA 
 SIGNIFICA  

PARTICIPAÇÃO

ACCOUNTABILITY



COMO PODEMOS FAZER PARA  
EXERCER PLENAMENTE NOSSA 

CIDADANIA, QUANTO AO CONTROLE 
DAS CONTAS PÚBLICAS?

Exemplos...



O Analfabeto Político  
 

O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, 
não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. 
Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do 

peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio 
dependem das decisões políticas. 

O analfabeto político é tão burro que se orgulha e 
estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o 

imbecil que, da sua ignorância política, nasce a 
prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os 

bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e 
lacaio das empresas nacionais e multinacionais.

Bertolt Brecht



"Os sete pecados capitais 
responsáveis pelas injustiças 
sociais são: 
● riqueza sem trabalho;  
● prazeres sem escrúpulos;  
● conhecimento sem 
sabedoria;  
● comércio sem moral;   
● política sem idealismo;  
● religião sem sacrifício e  
● ciência sem humanismo”

Sociedade sem transparência e controle  

AS CAUSAS DAS INJUSTIÇAS SOCIAIS



Obrigado!

Alexandre Bossi Queiroz 
Professor da Escola do Legislativo – ALMG 
bossi@almg.gov.br


