


 

Planejamento Governamental (PPA, LDO, LOA) 

 

Orçamento de 2014 – ECA e Lei 12.696/12 
(Conselhos Tutelares) 

 

Prestação de Contas Anual 



Planejamento Governamental 
 

 É a definição de objetivos e o estabelecimento dos meios para atingi-los. 
 
Base Legal CF/88: 

 
 Art. 174, que diz: 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.  
 

 Art. 165: apresenta os instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA. 
 
 



             Exigências Atuais  
 

 Participação Social  
    Fundamentos: Art. 1º da CF/88 - Estado Democrático de Direitos        

                               Art. 48, Parágrafo único da LRF - participação popular na elaboração e  
discussão dos planos e orçamentos 

 Ênfase nas Realizações e Resultados 
   Fundamento: Orçamento Moderno - ênfase nos fins (sociedade) e não nos meios 

(administração) 

 Deve Refletir a Realidade 
   Fundamentos: LRF (princípio do equilíbrio das contas públicas e metas realistas) 



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



PPA 

LDO 

LOA 

A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. (Art. 165, §1º) 

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração Pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária (....). (Art.. 165, 
§2º). 

A lei orçamentária anual compreenderá: I - o orçamento fiscal dos 
Poderes, órgãos e demais entidades da administração direta e 
indireta; II - o orçamento de investimento das empresas III - o 
orçamento da seguridade social. (Art.165,§5º). 

Conteúdo Básico 

http://1.bp.blogspot.com/-gxktaJi4hmw/TZ9Ux1sVtUI/AAAAAAAAACg/UHgiId7i2Gg/s1600/capa+CF.gif


PODER  
EXECUTIVO 

Prefeito 

PPA – até 31/08 
LDO – até 15/04 
LOA – até 31/08 

 
PPA – até 22/12 
LDO – até 17/07 
LOA – até 22/12 

 

PODER  
LEGISLATIVO 

Câmara Municipal 

PRAZOS 



• A compatibilidade da LOA com o PPA e com a LDO 

– Programas/Ações com suas metas (LDO e PPA) requerem 
recursos. 

– Dotações da LOA: provêm recursos para as ações. 

Sistema de codificações permite identificar se há 
compatibilidade 

O Processo Orçamentário - os três instrumentos de  

planejamento

PPAPPA

LDOLDO

LOALOA
ExeExe--
cucuççãoão

PrograProgra. . 
FinancFinanc..

O Marco Legal do PPA



Instrumento de Integração: o Programa 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO 

PROGRAMA 

GESTÃO 



Prática Atual: o Orçamento-Programa 

O orçamento programa é um instrumento de planejamento que permite 
identificar os programas, os projetos e as atividades que o Governo pretende 
realizar, além de estabelecer os objetivos, as metas, os custos e os resultados 
esperados e oferecer maior transparência dos gastos públicos.  
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Foi introduzido com o Decreto-Lei nº 200/67, porém entrou 
efetivamente em atividade a partir de 2000, por efeito da Portaria nº 
42/99 que introduziu a classificação gerencial da despesa: funcional e 
programática. 

Características: 
- Integração planejamento-orçamento;  
- quantificação dos objetivos e fixação de metas;  
- relação insumo-produto;  
- alternativas programáticas;  
-acompanhamento físico financeiro;  
- avaliação de resultados e gerência por objetivos.   

 



LÓGICA DA CONSTRUÇÃO DE UM PROGRAMA  





 

 

 

 

 

 

 Instrumento de organização da Ação Governamental 

 Cada programa identifica as AÇÕES necessárias para atingir os seus 
OBJETIVOS, sob forma de PROJETOS, ATIVIDADES e OPERAÇÕES ESPECIAIS, 
especificando os respectivos VALORES e METAS. 

Programa 

Ações 

Projetos Atividades Operações Especiais 

Valores  
Metas  



Programa 

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: STN 



Ações 

Ações 

Contribuem para 
atender ao objetivo de 

um programa 

Operações das quais 
resultam produtos (bens ou 

serviços) 

Operações 
Especiais 

Projetos 

Atividades 

Fonte: STN 



Projeto 

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 

Fonte: STN 



Atividade 

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 

Fonte: STN 



Legislação TCM 

PPA, LDO e LOA  

 Art. 1º § 1º - diz que deverão ser 
encaminhadas ao TCM, por meio da internet, 
em até 30 dias contados da sua publicação; 

Contendo a documentação exigida nos I e II do 
Art. 1º, da IN 15/12. 

 

 



PONTOS DE ATENÇÃO 

Previsão orçamentária para os Fundos, inclusive 
FMDCA; 

Processos encaminhados contendo: 

 * anexos de Metas e Riscos Fiscais- incompletos 
ou com erro; 

 * Publicação; 

  * Autorização de créditos adicionais 
suplementares de até 100% 

 

 



PONTOS DE ATENÇÃO 

 Art. 3º O artigo 2º da Instrução Normativa nº 015/2012 passa a vigorar 
com a seguinte alteração: (alteração dada pela 005/13) 

 

 “Art. 2º Deverão ser prestadas ao Tribunal, por meio da Internet, em até 
45 (quarenta e cinco) dias do encerramento de cada mês, as contas de 
gestão, separadamente:  

 I – do chefe do Poder Executivo, quando gestor, ou do gestor legalmente 
designado, em conjunto com os demais gestores integrantes do Poder 
Executivo;(NR)  

 II – do chefe do Poder Legislativo, quando gestor, ou do gestor legalmente 
designado;(NR)  

 III – dos gestores das autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público Municipal; (NR)  

  



PONTOS DE ATENÇÃO 
 

 IV – dos gestores dos fundos: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
FMDCA, Fundo Municipal da Saúde - FMS, Fundo Municipal da Educação 
- FME, Fundo Municipal da Habitação - FMH, Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS; (AC)   

 V – dos gestores responsáveis pelo Regime Próprio de Previdência Social - 
RPPS, sejam como fundo, autarquia ou outra forma jurídica; (AC)  

 VI – dos gestores dos demais fundos, não citados no inciso IV, as quais 
poderão ser entregues separadamente ou em conjunto com a prestação de 
contas do Poder Executivo como Unidade Orçamentária; (AC)  



PONTOS DE ATENÇÃO 

Lei 12.696/12 - Previsão orçamentária 
pagamento de conselheiros ECA. 

 “Art. 134 – ... 

 Parágrafo único – Constará da lei orçamentária 
municipal e da do Distrito Federal previsão dos 
recursos necessários ao funcionamento do 
Conselho Tutelar e à remuneração e formação 
continuada dos conselheiros tutelares.” (NR) 

 

 



 
 Resolução CONANDA 137 DE 21/01/10: 
  
 “Art. 16... 
 Parágrafo Único – Além das condições estabelecidas no caput, deve 

ser vedada ainda a utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente para: 

 I – ... 
 II – pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar; 
 III – manutenção e funcionamento dos Conselhos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente; 
 IV – ... 
 V – ...” 

 
 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Constituição Federal  

“Art.70, .............................................. 

 Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física 
ou jurídica, pública ou privada, 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.” (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 19, de 04.06.1998) 

 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

MENSAL: 

Observar a documentação exigida nos artigos 
2º (IN 015/12 alterado pela IN 005/13) e 5º da 
IN 015/12;  

Aplicação do PCASP na execução de 2013; 

Reenvio de dados; 

 

 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

ANUAL (Balanço Geral): 

Observar a documentação exigida no artigo 28 
da IN 015/12;  

Cancelamento de Restos a Pagar Processados; 

 Insuficiência financeira (art. 42 da LRF); 

Saldo Inicial do exercício em análise divergente 
do saldo final apresentado anteriormente; 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

ANUAL (Balanço Geral): 

Divergência de dados apresentados 
fisicamente com os enviados eletronicamente; 

Dívida Ativa; 

Extratos Bancários, Conciliações Bancárias; 

Balancete de Verificação 

 



 

Obrigado, 
 

Petrônio Pires de Paula 

Secretário de Controle Externo 

Secretaria de Contas de Governo 

62 3216-6282 

 


