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RESUMO 

 

O orçamento público é considerado uma ferramenta de planejamento, essencial para uma boa 

administração e gestão pública. Mediante o orçamento, é possível estimar as receitas e 

determinar a alocação dos gastos públicos, contribuindo para uma melhor organização e 

aproveitamento dos escassos recursos na entrega dos serviços à sociedade. Esse trabalho 

apresenta os esforços para verificar o conceito de credibilidade que se tem no sistema 

orçamentário brasileiro e se propôs a investigar o grau de credibilidade que se pode conferir a 

determinado ciclo orçamentário, focando a análise no Plano Plurianual (PPA) correspondente 

ao período entre 2008-2011, através da avaliação dos Programas Finalísticos de 

responsabilidade do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS). No desenvolver do 

referencial teórico, onde se discorreu sobre as origens, história e planejamento econômico 

brasileiro, deparou-se com críticas de estudiosos do assunto, em especial aos modelos 

orçamentários desenvolvidos a partir da CF/88, manifestando descréditos quanto à forma de 

elaboração e finalidade do processo orçamentário, chegando a compará-las mais a uma peça 

de ficção que um instrumento de planejamento. Desta forma, para confrontar e determinar o 

conceito de credibilidade em determinado ciclo orçamentário, foram desenvolvidas e 

incorporadas metodologias para avaliar o ciclo orçamentário que se inicia com o Plano 

Plurianual (PPA), seguido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária 

Anual (LOA), baseando o olhar sobre quatro dimensões qualitativas: verdade, realidade, 

controle e compatibilidade. Através dessas respectivas dimensões, foi possível concluir que o 

conceito de Credibilidade que se pode dar ao Orçamento Público, com base no período e área 

estudada, situa-se entre Bom e Ótimo, na medida em que o grau de planejamento e 

compatibilidade com as peças orçamentárias não apresentou distorções que comprometessem 

a execução dos programas analisados. 

 

Palavras-Chave: Orçamento Público; Sistema Orçamentário; Planejamento Orçamentário. 

Credibilidade do Orçamento Público 

  



 

ABSTRACT 

 

The public budget is considered a planning tool, essential for good administration and public 

management. Through the budget, it is possible to estimate revenues and determine the 

allocation of public expenditures, contributing to a better organization and use of scarce 

resources in the delivery of services to society. This work presents the efforts to verify the 

concept of credibility in the Brazilian budget system and proposed to investigate the degree of 

credibility that can be conferred to a given budget cycle, focusing on the analysis in the 

Pluriannual Plan (PPA) corresponding to the period between 2008 and 2011, through the 

evaluation of the Finalistic Programs under the responsibility of the Ministry of Social 

Development (MDS). In developing the theoretical framework, where the origins, history and 

Brazilian economic planning were discussed, it was found criticism from specialists on the 

subject, especially the budget models developed from Federal Constitution of 1988, 

expressing disbelief as to the form of elaboration and purpose of the budgeting process, 

comparing them more to a piece of fiction than a planning tool. Thus, to confront and 

determine the concept of credibility in a given budget cycle, methodologies were developed 

and incorporated to assess the budget cycle that begins with the Pluriannual Plan (PPA), 

followed by the Budget Guidelines Law (LDO) and Annual Budget Law (LOA), based on 

four qualitative dimensions: truth, reality, control and compatibility. Through these respective 

dimensions, it was possible to conclude that the concept of Credibility that can be given to the 

Public Budget, based on the period and area studied, is between Good and Great, as the 

degree of planning and compatibility with the pieces budgets did not present distortions that 

would compromise the execution of the analyzed programs. 

 

Keywords: Public Budget; Budgetary System; Budget Planning; Credibility of the Public 

Budget.  
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INTRODUÇÃO 
 

O orçamento público é considerado uma ferramenta de planejamento, essencial para 

uma boa administração e gestão pública. Mediante o orçamento, é possível estimar as receitas 

e determinar a alocação dos gastos públicos, contribuindo para uma melhor organização e 

aproveitamento dos escassos recursos na entrega dos serviços à sociedade. A principal função 

de planejar é orientar as atividades para consecução de objetivos em prol do desenvolvimento 

econômico e políticas estratégicas governamentais que visem à redução das desigualdades 

sociais. Desta forma, o planejamento pode ser entendido além de um simples processo 

contínuo que fundamenta, acompanha e elabora as peças orçamentárias. 

Na necessidade de alocar os recursos públicos, visando ao alcance dos objetivos 

sociais, cabe aos elaboradores e responsáveis pelo processo de planejamento aplicar os 

recursos “escassos” de maneira mais racional e eficiente possível. Isso requer um bom 

planejamento. Na visão de Matias-Pereira (2012, p. 279), “o planejamento pode ser visto 

como um conjunto de ações interligadas e complementares, realizadas nas diferentes 

instâncias da organização governamental, com vista no atingimento de determinado objetivo”. 

No Brasil, a construção do processo de planejamento pode ser observado após 1930, com o 

governo revolucionário de Getúlio Vargas, que buscou promover o desenvolvimento do país 

por meio da implementação de reformas administrativas e adoção de medidas protecionistas 

para gerar mudanças na estrutura produtiva e alterar a relação das forças de trabalho que 

controlavam o poder nacional. Ao longo dos anos, foram sendo adotados vários outros planos 

e programas de governo, dentre eles, o Plano Trienal, o Plano Decenal, o I, II e III Planos 

Nacionais de Desenvolvimento (PND), entre outros. Mas foi só após a Constituição federal de 

1988 (CF/88) que se buscou implementar um tipo de planejamento que visava à 

transformação da atividade de planejamento governamental em processo contínuo de ação 

estatal, como forma de controlar e reduzir os graus de discricionariedade intrínsecos à 

atividade. 

Desta forma, o Orçamento Público brasileiro passou a materializar-se através das 

Leis Orçamentárias Anuais, em obediência à CF/88, que estabeleceu um sistema orçamentário 

composto por: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei 

Orçamentária Anual – LOA, articuladas, coerentes e harmônicas entre si, sendo um produto 

de uma democracia representativa, visto que é necessário passar pelo crivo do Poder 

Legislativo. 

Entretanto, muitos autores alegam que o sistema orçamentário não reflete as políticas 

estratégicas de governo. Na concepção de Garcia (2012) o planejamento estratégico foi 
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menosprezado, se limitando a uma concepção pura e simplesmente físico-financeira, que 

ficou submetida a um enfoque normativo economicista que ignorou as novas e muito mais 

complexas realidades política, social, cultural e econômica do país. Para o autor, o contexto 

político e social fez com que o PPA fosse concebido mais como uma programação plurianual 

das despesas, que se denominou de plano mais por um descuido ou por influência dos que 

lidavam com os PNDs, se tornando deste modo um instrumento mais de caráter e orientação 

fiscalista (GARCIA, 2012).  

Neste contexto, compreende-se que a dúvida sobre a efetividade do orçamento como 

uma peça de planejamento eficaz perpetua-se. Desta forma, interessou-se por investigar o 

grau de credibilidade que se pode conferir a determinado ciclo orçamentário, focando a 

análise deste estudo no PPA Federal, no período de 2008 a 2011, através da avaliação dos 

Programas Finalísticos de responsabilidade do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS). A escolha destes programas se justifica a partir da ideia de análise 

de um governo que se viu obrigado a estabelecer várias frentes de trabalho no intuito de 

combater os impactos econômicos negativos causados pela crise econômica mundial a partir 

de 2008. Neste cenário, seu discurso principal com um tom mais voltado para as políticas 

sociais, como combate à fome e à miséria, pode ter sido comprometido ou não, considerando 

os ajustes econômicos necessários para evitar a desaceleração econômica. 

Isso posto e tendo por base o referencial teórico construído, este estudo se remete ao 

rol de discussão sobre a credibilidade orçamentária, que se desdobrm em metodologias que 

tem por objetivo verificar a existência de conceitos que apontem para o grau de credibilidade 

que se pode dar ao orçamento através da introdução de quatro dimensões qualitativas: 

verdade, realidade, controle e compatibilidade. Os resultados encontrados na observação dos 

programas e aplicação metodológica permite afirmar que a qualidade do planejamento 

concernente ao PPA 2008-2011 possui um conceito de Bom a Ótimo na medida em que o grau 

de planejamento e compatibilidade com as peças orçamentárias não apresentou distorções que 

comprometessem a execução dos programas analisados. Deste modo, considera-se que o ciclo 

orçamentário do período atendeu aos respectivos conceitos nesta pesquisa, na medida em que 

contemplou e direcionou recursos para o cumprimento das ações, em alguns casos muito além 

do previsto. 

Para isso, este estudo foi desenvolvido em sete capítulos, acompanhado pela 

Introdução e Considerações Finais, sendo composto pelo seguinte arranjo: no Capítulo 1, 

consideraram-se as origens do orçamento público, a arena orçamentária e escolas de 

pensamento econômico que contribuíram para o entendimento da importância da intervenção 
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do Estado na economia. Consequentemente, foi traçada uma linha de evolução e trajetória do 

orçamento público, suas formas e características assumidas ao longo dos tempos, de acordo 

com a afirmação de alguns renomados estudiosos da área. Posteriormente, fez-se um paralelo 

com a área das Finanças Públicas e, em seguida, segue-se uma explanação das teorias que 

rezam sobre as principais atribuições e funções do Estado. 

O Capítulo 2 traz uma reflexão sobre o processo orçamentário no Brasil e o 

estabelecimento do Orçamento como instrumento de programa e planejamento. Neste 

contexto, estão presentes as técnicas de planejamento utilizadas que deram origem ao sistema 

de planejamento da forma como é elaborado atualmente. Deste modo, estão detalhadas as três 

peças orçamentárias – PPA, LDO e LOA – que compõem o ciclo orçamentário. Necessário se 

fez neste capítulo abordar o orçamento como um instrumento de cidadania e democracia, 

visto que o controle social ganhou maior importância desde a CF/88 através da determinação 

de realização de audiências públicas, sua devida publicação e discussão orçamentária. 

Na sequência, o Capítulo 3 faz um breve resumo sobre as finanças públicas no 

Brasil, conceituando a ideia de receita e despesa dentro de uma perspectiva contábil e 

financeira, onde é dado um enfoque teórico sobre sua classificação. O capítulo também faz 

referência ao crescimento das despesas públicas no país nos últimos anos, contextualizando os 

cenários e as implicações que decorrem do aumento desordenado e desequilibrado dos gastos 

governamentais e seus impactos sociais. 

Já o Capítulo 4 introduz a visão de planejamento com enfoque nas origens e 

concepção do planejamento em outros países e sua síntese histórica no Brasil. Importante 

ressaltar o desenvolvimento do processo de planejamento, adoção de medidas e a 

implementação de reformas brasileiras após a Segunda Guerra Mundial, no intuito de 

promover a estabilização e o crescimento econômico do país. Neste contexto, são 

exemplificados os programas e planos que nortearam a busca pelo crescimento econômico, 

em especial os planos que vieram a ser elaborados a partir da Constituinte de 1988. 

Com a estabilidade econômica que se alcançou a partir da década de 90, segundo 

autores da área, tornou-se possível planejar sem (muitos) sustos. Desta forma, os PPA’s que 

surgiram na década de 2000 se submeteram a um novo método de planejamento, cujas 

técnicas aplicadas culminaram em um avanço para a qualificação dos programas e ações 

setoriais. Assim, no Capítulo 5, estudou-se o PPA 2008-2011, fazendo um levantamento 

daquilo que o Governo Federal considerou como política estratégica, desenvolvendo metas e 

prioridades para serem executadas ao longo dos quatro anos de vigência do plano. Neste 
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sentido, foi feita uma análise sobre a estrutura, metodologia aplicada e qualificação do 

desenho dos programas. Procurou-se dar ênfase ao exame da Agenda Social governamental. 

Por sua vez, no Capítulo 6, foi feita uma análise sobre os programas finalísticos de 

responsabilidade do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS). Os programas analisados 

compõem a política estratégica de governo para o período de vigência do PPA 2008-2011, e 

se resumem em cinco programas: o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil (PETI); o 

Programa de Acesso a Alimentação (PAA); o Programa de Transferência de Renda com 

Condicionalidades – Bolsa Família (PBF); o Programa de Proteção Social Básica (PSB); e o 

Programa de Proteção Social Especial (PSE). Na sequência, foram analisadas as ações que 

integram os programas e suas respectivas alocações nas leis orçamentárias anuais e as metas e 

prioridades constantes nas LDO’s. 

Finalmente, o Capítulo 7 retrata a metodologia aplicada e suas etapas para responder 

à pergunta de pesquisa: “Qual conceito de credibilidade pode ser dado ao orçamento público, 

na medida em que reflete as políticas públicas e as estratégias de governo para atender ás 

demandas da sociedade?”. Esta questão foi elaborada no intuito de entender e extrair, dos 

estudos aplicados, se o orçamento é digno de credibilidade. Para isso, foram aplicados 

métodos e procedimentos de investigação e análise dos dados, além de pesquisas e entrevistas 

exploratórias com servidores da esfera federal. Assim, desenvolveu-se um modelo analítico 

sobre os cinco programas finalísticos de governo na área do desenvolvimento social e sua 

articulação com as peças orçamentárias anuais (LDO e LOA), apontando os valores previstos 

no plano, as metas e prioridades estabelecidas nas LDO’s e os montantes aportados e 

executados nas LOA’s. Em resumo, chegou-se à conclusão de que boa parte das ações 

estabelecidas nos programas finalísticos receberam recursos iguais ou maiores do que o 

previsto no plano, em percentuais consideravelmente elevados. Além disso, foi adaptada uma 

metodologia de análise, elaborada e adotada no trabalho de Silva (2013), no intuito de 

verificar, dentre as quatro dimensões “verdade, realidade, controle e compatibilidade”, a nota 

de conceito sobre o grau de “credibilidade, planejamento e previsibilidade” do orçamento 

público. Na sequência, seguem a análise geral dos resultados obtidos e as considerações finais 

deste trabalho. 
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CAPÍTULO 1 - O ORÇAMENTO PÚBLICO: ORIGENS, EVOLUÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO 
 

De acordo com Oliveira (2012), o Orçamento, strictu sensu, é a peça mediante a qual 

se procura administrar as receitas, as despesas e a dívida dos poderes públicos. Em sentido 

mais amplo, é o documento legal que contém a previsão de receitas e estimativas de despesas 

a serem realizadas por um governo em um determinado exercício. 

Rezende e Cunha (2013) afirmam que o orçamento se encontra estreitamente ligado 

à prestação de serviços públicos à sociedade e, mediante isto, as decisões orçamentárias e sua 

consequente implementação devem levar em conta a dinâmica da gestão no âmbito das 

diferentes organizações do setor público. 

Para Alves (2015), o orçamento público pode ser pautado em duas dimensões 

complexas: a administrativa e a política. Por meio da dimensão administrativa, o Orçamento 

Público pode ser visto como “um importante instrumento de planejamento das ações de 

governo e da gestão fiscal”, enquanto que pela dimensão política o Orçamento exerce o papel 

de sedimentar as incessantes disputas em torno dos recursos públicos e equalizar as relações 

de poderes políticos imbuídos pelo Executivo e Legislativo. 

Santos (2011, p. 315) afirma ser imprescindível lidar com o planejamento 

governamental, tendo como pressuposto que se trata de uma função essencialmente política. 

Isso não quer dizer que o planejamento só pode ser levado a cabo por políticos, 

absolutamente; a burocracia tem papel essencial no processo, porém, muito limitada, afirma o 

autor. 

Resta ainda o entendimento de que o Orçamento deve apontar à sociedade e aos 

agentes econômicos a expectativa sobre a aplicação dos recursos públicos e o planejamento 

das ações do governo, visto que o “orçamento público surgiu para atuar como um instrumento 

de controle parlamentar das atividades financeiras governamentais, isto é, desempenhadas 

pelo Executivo” (FEIJÓ, 2002, p. 18 apud ALVES, 2015). 

Fundamentado nestas prerrogativas, desde sua origem até os dias de hoje, o 

orçamento passou de uma simples peça contábil a uma poderosa ferramenta de política 

econômica. 

O orçamento afigura-se, assim, em princípio, à peça por meio da qual a sociedade 

decide, por seus representantes políticos, os objetivos de gastos do Estado e a origem 

dos recursos para financiá-los e, além disso, à peça por meio da qual ela exerce 

controle sobre a ação do Estado (OLIVEIRA, 2012, p. 91). 
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1.1 A arena orçamentária 
 

O estudo sobre o orçamento público revela que ele assumiu diferentes papéis e 

feições distintas no decorrer de sua história. Se em outras épocas a obtenção de um 

Orçamento Equilibrado se constituía em um indicador inquestionável de boa e sadia 

administração financeira, após a crise de 1929, onde se logrou com êxito as ideias 

keynesianas, novas interpretações sobre o papel do Estado na economia resultaram em ruptura 

com o processo anterior, transformando o orçamento de uma simples peça contábil em uma 

poderosa ferramenta de política econômica, indispensável para o processo de planejamento 

(OLIVEIRA, 2012, p. 84).  

Existem dois momentos registrados na história que dão origem ao orçamento 

público. O primeiro evento data da Carta Magna, 1217, quando os barões ingleses exigiram 

do rei João Sem Terra que este submetesse a eles os tributos a serem cobrados de seus súditos. 

O segundo se trata da primeira autorização de despesas registrada em 1689, com a 

participação popular do Parlamento Inglês. Estes dois momentos são alguns dos vários 

acontecimentos históricos que deram origem ao orçamento público. Outros acontecimentos 

foram a Revolução Americana (1776), a Revolução Francesa (1789), a Crise Econômica de 

1929, a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e, ainda, o fim do colonialismo no pós-guerra. 

Estes são apenas alguns dos acontecimentos históricos que acabaram por forçar a criação de 

um instrumento de controle das finanças públicas do Estado e que se baseou em uma 

intervenção na economia nacional (SANTOS, 2001), conforme se vê em um posicionamento 

individual abaixo, outros também podem ter colaborado para sua disseminação. 

O Orçamento Nacional deve ser equilibrado. As Dívidas Públicas devem ser 

reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. Os 

pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos, se a Nação não quiser ir à 

falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver por 

conta pública. (Marcus Tullius Cícero - Roma, 55 A.C in OLIVEIRA, 2012). 

 

1.2 O orçamento nas escolas de pensamento econômico 

 

Ao estudar o orçamento público, partindo especialmente da primeira fase do 

liberalismo econômico no final do século XVIII, na Inglaterra – palco das teorias econômicas 

clássicas, poucas eram as funções do Estado.  

Adam Smith, considerado por muitos o pai da teoria econômica, do liberalismo e da 

teoria da “mão invisível do mercado”, no contexto orçamentário defendia que o Soberano 
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devia tratar apenas dos assuntos voltados à justiça, segurança, estradas, pontes, portos, canais, 

educação da juventude, além de cuidar da sua própria imagem e respeitabilidade do seu cargo.  

Jean Baptista Say, outro reconhecido pensador clássico, defendia a ideia de que “o 

melhor de todos os planos financeiros é gastar pouco, e o melhor de todos os impostos é o que 

for o menor possível”. Mais tarde, o pensamento de Say se tornou o “princípio de ouro” das 

ideias que passariam a ser defendidas por David Ricardo, outro renomado pensador 

econômico (GIACOMONI, 2012). 

No decorrer do século XIX, em um cenário de grande estabilidade monetária e de 

visíveis progressos científicos, a visão capitalista centrada no mercado aprimorou o 

capitalismo concorrencial sobre o escopo das sucessivas revoluções industriais. Já no final do 

século XIX e início do século XX, a derrocada dos grandes monopólios protecionistas 

enfraqueceram os mecanismos reguladores do sistema econômico. Com a Primeira Guerra 

Mundial, estabeleceu-se um desequilíbrio na economia mundial, fator este que culminou na 

gravíssima depressão dos anos 30. 

Foi em meio a esse colapso que nasceram as ideias keynesianas. John Maynard 

Keynes, um respeitado economista e pessoa influente à época, ao se opor ás ideias da 

economia neoclássica, que defendiam a livre atuação dos mercados e consequentemente a 

criação automática de postos de trabalhos, adquiriu grande popularidade com seus conceitos 

sobre as políticas econômicas adotadas pelos países. Apesar de os mercados efetivamente 

apresentarem tendência automática ao pleno-emprego dos fatores, este ajuste poderia ser 

longo e muito custoso do ponto de vista social. Ou seja, o governo, através de uma 

administração eficiente da demanda agregada (a partir de suas políticas fiscal e monetária), 

poderia acelerar este ajuste, minimizando os custos sociais deste. Isto, inclusive, diminuiria as 

tensões sociais e garantiria a própria continuidade do sistema capitalista na década de 30, que 

estaria ameaçado, de um lado pela Grande Depressão e, por outro, pelas ideologias totalitárias 

(comunismo, fascismo e nazismo). A solução encontrada evocava que, “antes da perda total 

da liberdade individual num regime coletivista, era preferível a perda de parte da liberdade 

econômica para o Estado”. Desta forma, novas interpretações foram sendo criadas sobre o 

papel do Estado na economia, tendo resultado em uma ruptura com o processo anterior 

(GIACOMONI, 2012). 

O clássico tripé econômico – oferta, demanda e preço – foi substituído por um pilar 

de sustentação de cunho macroeconômico: a demanda mais o investimento globais foram 

entendidas como as variáveis que determinam a renda global, sendo os três determinantes 

para o nível do emprego. Em consequência, na teoria keynesiana, tornou-se tarefa do Estado 
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controlar essas três variáveis. Tal atuação estatal passou a ser aceita principalmente no tocante 

à utilização de instrumentos de intervenção (GIACOMONI, 2012, p. 21).  

A necessidade dos governos de administrarem a demanda agregada através de 

políticas fiscais e monetárias (conhecidas como políticas keynesianas) passou a integrar a 

agenda dos governantes desde então. 

 

1.3 Evolução do Orçamento Público  

 

Ainda, de acordo com Giacomoni (2012, p. 54), embora o orçamento governamental 

não seja uma disciplina, é uma área de interesse de várias outras disciplinas de natureza 

política, econômica, administrativa, jurídica, contábil e financeira. A natureza política é 

justificada no processo de avaliação de demandas e escolhas para tomada de decisão dos 

gestores públicos, enquanto a natureza econômica do orçamento se dá por meio das questões 

fiscais – receitas, despesas, déficits e dívidas. Já por vias jurídicas, sua natureza tem origem 

nas leis onde se estimam as receitas e estabelecem tetos para as despesas.  

Em consonância com a administração, o orçamento é visto como o plano das 

realizações da administração pública por meio da gestão eficiente dos recursos. Em uma ótica 

contábil e financeira, o orçamento se estreita com os fluxos de arrecadação, de pagamento, 

balanço das contas, resultado patrimonial e global de uma gestão. 

Independente das diferentes naturezas e suas finalidades, a evolução do orçamento 

público, no decorrer da sua história, pode ser divida em duas etapas: tradicional e moderno. 

Ambas foram definidas como caracterizações “ideais” das situações extremas desta evolução, 

onde se pode considerar que, em uma linha contínua, o orçamento tradicional estaria no ponto 

inicial e o orçamento moderno no ponto final. Em meio aos extremos estariam presentes todos 

os outros orçamentos públicos, alguns mais adiantados, outros mais próximos do ponto de 

partida (GIACOMONI, 2012, p. 55), mas pode-se dizer em evolução permanente. 

Pode-se afirmar que a posição “ideal”, sendo entendida como aquela que busca a 

eficiência da máquina governamental, a efetividade das políticas públicas e a qualidade do 

gasto no orçamento moderno, é inalcançável, visto que à medida que os orçamentos reais vão 

se aperfeiçoando e se aproximando do moderno, esse pode ser acrescido de novos conceitos e 

técnicas que o aprimoram e distancima dos outros orçamentos, nunca se percebendo um ponto 

final de maturação. Além disso, nem sempre uma técnica ou um novo modelo orientador é 

substituído integralmente por outro mais atual, sendo apenas parte das novas recomendações 

incorporadas e que passam a conviver com as mais antigas e resistentes. Dado isso, o 
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orçamento moderno constitui-se de outros elementos já assimilados pelos orçamentos mais 

avançados e, principalmente, por aqueles idealizados pelas correntes doutrinárias. Giacomoni 

(2012, p. 55) conceitua o orçamento tradicional e o orçamento moderno elencando diversas 

variáveis e afirmações, que descrevemos a seguir. 

 

1.3.1 Orçamento tradicional 

 

Partindo do ponto de vista dos acontecimentos históricos que sinalizaram o 

surgimento do orçamento público, já elencados acima, por volta dos anos 1822, na Inglaterra, 

o orçamento aparece como um instrumento formalmente acabado. Em meio ao pleno 

desenvolvimento do liberalismo econômico, havia uma forte consciência popular contrária ao 

crescimento das despesas públicas que ensejavam o aumento da carga tributária.  

Neste escopo, a principal função do orçamento tradicional seria o “controle político” 

sobre o Poder Executivo através dos órgãos de representação. Atores econômicos e personas 

importantes à época consideravam que os excessos de despesas que não correspondessem às 

legítimas necessidades do país constituiriam em desperdício e prejuízo pecuniário, além de 

um grande mau moral e político para a sociedade. Deste modo, o orçamento nada mais era 

que uma fórmula eficaz de controle, que permitia o lançamento de receitas e despesas por vias 

de verificação crítica e rigorosa dos impostos. Assim sendo, o controle contábil financeiro 

acabou sendo um corolário do controle político.  

No orçamento tradicional, o aspecto econômico ocupava posição secundária. Neste 

sentido, os tratadistas clássicos preferiam analisar os efeitos e causas relacionados à tributação 

e considerar a despesa como um mal necessário. Além desse viés político, o aspecto jurídico 

era considerado importante, haja vista que, em meados do século XIX, sobre a égide do 

Código de Contabilidade da França, o orçamento foi definido como a “lei que fixa a despesa e 

estima a receita”, tratamento similar dado ao orçamento na Constituição Imperial Alemã de 

1871, que rezava que “todas as receitas e despesas do império deveriam ser estimadas e 

agrupadas em um orçamento sob a forma de lei” (GIACOMONI, 2012, p. 56).  

Já no plano técnico, de acordo com o autor, o orçamento tradicional passou a adotar 

duas classificações clássicas que instrumentalizavam o controle das despesas: 

a) por unidades administrativas: se referindo aos órgãos responsáveis 

pelos gastos; 

b) por objetivo ou item de despesa: pessoal, material e etc. 
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Nesse método de classificação, o orçamento tradicional acabou ganhando o rótulo de 

“Lei dos meios” na medida em que foi considerado, antes de tudo, um inventário dos “meios” 

utilizados pelo Estado para executar suas tarefas (GIACOMONI, 2012, p. 57). 

 

1.3.2 Orçamento Moderno 

 

Ainda, de acordo com o autor, no final do século XIX, o Estado passou a intervir no 

sistema econômico mediante a correção de distorções e agindo como propulsor de programas 

de desenvolvimento. Neste contexto, a ideia do orçamento moderno nasce no início do século 

XX, sob o argumento de que o orçamento era mais do que uma simples peça de previsão de 

receita e estimativa de despesas. Era um instrumento de administração capaz de servir como 

um relatório, uma estimativa e uma proposta, um documento do Chefe do Executivo que cria 

renda, concede crédito e expõe como os agentes públicos administraram os negócios no 

último exercício e a situação do tesouro público. Com base nessas informações, seria possível 

planejar o exercício seguinte. 

Por sua vez, a reforma orçamentária evocava que os orçamentos públicos deveriam 

fundamentar-se em instrumentos e processos de administração, tais como: programação, 

execução e controle. Este seria um grande auxílio ao chefe do Executivo que poderia 

“antecipar” suas ações através dos programas de trabalho.  

A partir da década de 30, com o advento das doutrinas keynesianas, a importância do 

aspecto econômico através do gasto público se tornou mais relevante. O orçamento público 

passou a ser utilizado como instrumento de política fiscal do governo por meio da 

estabilização ou ampliação dos níveis de atividade econômica. Para que isto ocorresse, seria 

necessário que o governo contasse com informações relevantes e atuais sobre sua respectiva 

economia, buscando identificar não só momentos de recessão econômica mas também aqueles 

de forte aquecimento econômico. Era necessário, portanto, criar estruturas capazes de calcular 

os diversos componentes das contas nacionais, disponibilizando-as para os formuladores da 

própria política econômica. Assim, a Organização das Nações Unidas (ONU) se tornou uma 

importante patrocinadora destes novos conceitos, cabendo a ela o papel de divulgar e criar 

manuais de procedimentos e esquemas de classificação que foram sendo aderidos por 

praticamente todos os países nas décadas de 50 e 60. 

No campo da integração do orçamento com o planejamento, sendo este último 

notoriamente reconhecido nos programas militares da Segunda Guerra Mundial, tornou-se 

imprescindível tanto para empresas como para o governo o uso de suas técnicas. Havia uma 
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forte tendência para aproximar o orçamento do planejamento, até que, em meados da década 

de 60, surge o Planning Programming and Buggeting System (PPBS), ou Sistema de 

Planejamento, Programação e Orçamento, criado nos Estados Unidos. Este novo modelo 

passou a integrar de forma sistemática diagnósticos, prognósticos, objetivos, análise de cursos 

alternativos, programas e projetos com metas, recursos a serem empregados, indicação de 

custos e esquemas de avaliação e controle. Contudo, alguns empecilhos surgiram no decorrer 

da trajetória de implantação deste sistema: a crise econômica, a escassez de recursos para 

novos empreendimentos, ausência de técnicos especializados, além da desconfiança do 

legislativo em referência a uma peça de viés técnico formulada pelo executivo. Muito embora 

a implantação do PPSB não tenha alcançado o êxito pretendido, importa mesmo é entender 

que o orçamento não retornou ao seu modelo tradicional.  

 

1.4 Teoria das Finanças Públicas 

 

Finanças Públicas é um campo que se encontra estreitamente ligado à Economia 

Política. Isso acontece devido à interação existente entre indivíduos, economia e política. A 

área da Economia Política surge entre as principais escolas de pensamento: Economia Política 

Marxista, Welfare State (Estado de Bem Estar Social), Escola de Public Choice, Escola de 

Chicago de Law and Economics (Direito e Economia) e a New Economic Policy, que 

buscavam entender e descobrir os princípios fundamentais reguladores das atividades dos 

indivíduos no esforço para satisfação de suas necessidades e desejos. Ao mesmo tempo, 

buscava-se também entender efetivamente sobre quais grupos sociais recaíam os custos e 

benefícios provenientes das políticas públicas (que seriam muito distintos daqueles 

preconizados pelos textos legais). 

Uma vez que os governos, de uma forma ou de outra, acabam fazendo parte da vida 

cotidiana, é essencial ter em mente o quão são necessários para regular o funcionamento da 

sociedade, corrigir as falhas de mercado e exercer sua função de forma a fortalecer e a 

consolidar o complexo sistema capitalista de produção. Diante disto, a perspectiva é de que 

cabe ao Estado desempenhar certas funções, indispensáveis, as quais, pela natureza do 

mercado, são impossíveis de serem cumpridas. Isso porque os mercados falham devido ao 

poder de mercado (ou seja, ocorrência de competição imperfeita), informações assimétricas, 

externalidades e bens públicos. 

As falhas decorrentes do poder de mercado se baseiam na premissa de ineficiência 

produtiva que surgem devido ao poder de mercado das empresas (por exemplo, em um 



28 
 

monopólio natural), que em suas decisões de produção acabam aplicando preços diferentes 

dos socialmente ótimos (dados por seu custo marginal). As empresas utilizariam seu poder de 

mercado para aumentar preços e lucros, diminuindo sua produção e o bem-estar social. De 

acordo com Garson (2016) em Giambiagi e Além (2016, p. 4), a teoria do bem-estar social 

(welfare economics) evoca que, a depender de certas condições em um mercado competitivo, 

é impossível que um individuo melhore suas condições (alocação de recursos) sem que com 

isso não cause prejuízo a outros agentes, denominado na literatura como “ótimo de Pareto”. 

Neste caso, para se conseguir uma alocação “eficiente” de recursos, ou “Pareto eficiente”, 

segundo a teoria tradicional, não seria necessária a figura de um “planejador central”, já que 

na livre concorrência entre os mercados se atingiria esta eficiência. Contudo, os autores 

esclarecem que esta seria uma visão idealizada de mercado. Na medida em que existem 

algumas circunstâncias conhecidas como “falhas de mercado” que impedem que ocorra uma 

situação de ótimo de Pareto, essas falhas podem ser representadas por: a) assimetria de 

informação; b) as externalidades; c) existência de bens públicos; d) existência de monopólios 

naturais; e) mercados incompletos; e f) ocorrência de desemprego e inflação. 

As falhas denominadas de assimetria de informação decorrem da assimetria de 

informações entre consumidores e produtores sobre determinados produtos. Os mesmos 

podem deixar de consumir ou produzir uma quantidade maior visto não possuírem 

informações adequadas referentes ao produto e, ou mesmo a respeito de clientes sujeitos a 

determinados tipos de riscos. Desta forma, Giambiagi e Além (2016, p. 8) afirmam que a 

intervenção do Estado é justificada na medida em que o mercado por si só não fornece dados 

suficientes para que tanto os consumidores quanto os produtores tomem suas decisões 

racionalmente, devendo, portanto, agir através da regulação do mercado e contribuindo para 

que o fluxo de informação seja o mais eficiente possível. 

Falhas referentes às externalidades ocorrem quando uma atividade de produção ou 

de consumo causa um efeito indireto (positivo ou negativo) sobre outras atividades de 

consumo ou de produção, não refletindo diretamente nos preços de mercado. Isto é, qualquer 

ação promovida por um indivíduo ou empresa que afete outros agentes (assim, os custos e 

benefícios sociais passam a se diferir dos custos e benefícios privados). São comuns os 

indivíduos ou firmas realizar ações visando somente os próprios benefícios e custos sem levar 

em conta os custos (e benefícios) sociais. Assim, essas externalidades podem ser consideradas 

negativas ou positivas. Segundo Pindyck e Rubinfeld (2010, p. 575), as externalidades 

negativas ocorrem quando a ação de uma das partes impõe custos à outra; e as externalidades 

positivas surgem quando a ação de uma das partes beneficia a outra. 
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As falhas de bens públicos nascem da incapacidade do mercado em oferecer certos 

bens e serviços de consumo comum, indispensáveis para a sociedade. Estes seriam produtos 

não-rivais (o aumento do consumo deste bem por um agente não reduz o consumo de outro) e 

não-excludentes (impossível excluir alguém de seu consumo). Por exemplo, consideremos a 

iluminação pública e segurança pública. Não se pode excluir ninguém de seu consumo (caso o 

bem exista) e não é necessário que alguém deixe de consumi-lo para que outra pessoa possa 

fazê-lo. Mais ainda, por serem exatamente imensuráveis (ou seja, seja difícil definir sua 

qualidade e quantidade), mecanismos de mercado se tornam extremamente complicados.  

Giambiagi e Além (2016, p. 5) enfatizam o fato de que a questão central colocada é 

justamente o fato de como pode ser possível ratear os custos de produção dos bens públicos 

para a população e determinar o efetivo benefício individual de consumo, visto que algumas 

pessoas acabam usufruindo de determinado recurso mais que as outras, e/ou ainda, os 

chamados “caronas” ou “free riders” – pessoas que agem de má fé, alegando que não querem 

ou não precisam do acesso ao serviço oferecido e se negam a pagar por ele, ainda que acabam 

por usufruí-lo.  

Como estes bens são ofertados gratuitamente, “os consumidores não se sentem 

propensos a revelar sua escala de preferências por determinados bens”, daí a não possibilidade 

do mercado em determinar a quantidade demandada de tais bens nem mesmo fixar o seu 

preço final. 

As falhas referentes à existência de monopólios naturais se caracterizam pelos 

retornos crescentes de escala que podem ocorrer em determinada produção ou atividade 

(normalmente quando temos altos custos fixos irrecuperáveis e custos marginais muito 

baixos). Esses retornos acontecem na medida em que quanto maior a produção e o mercado 

consumidor, menor será o custo de produção unitária, o que favorece os ganhos produtivos. 

Um certo número de empresas oferecendo o produto podem acarretar custos altos de produção 

e tornar o produto muito caro ou inacessível. Deste modo, a intervenção do governo é 

justificada por meio da regulação do mercado, a fim de que as empresas monopolistas não 

cobrem preços abusivos, ou mesmo a intervenção pode se dá pela oferta do produto pelo 

próprio Estado, como forma de se responsabilizar-se produção e garantia da existência do 

bem (GIAMBIAGI e ALÉM, 2016, p. 6). 

As falhas decorrentes de mercados incompletos podem se basear no fato de que o 

mercado não tem interesse em ofertar determinado produto e/ou serviço tendo em vista que o 

custo de produção pode ser decrescente; as firmas só ofertariam o produto a determinado 

preço e consumidores estariam dispostos a pagar menos do que o produto valeria. Neste caso, 
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a intervenção do governo se daria por meio da concessão de empréstimos para financiamento 

de suas atividades em longo prazo, a fim de incentivar as empresas a produzir (RIANI, 2009, 

p. 18). Mercados podem não existir simplesmente porque é impossível observar um produto 

específico ou diferenciá-lo de outro (como carros novos ruins e carros novos bons). É 

importante notar que algumas falhas descritas acima (informação assimétrica, externalidades e 

bens públicos) podem ser descritas como problemas de mercados incompletos. 

Finalmente, as falhas relacionadas à ocorrência de desemprego e inflação, de acordo 

com Giambiagi e Além (2016, p. 8), se caracterizam pela ineficiência do mercado em 

solucionar problemas concernentes à existência de altos níveis de desemprego e preços de 

produtos elevados. A ação do Estado seria no sentido de implementar políticas que visassem a 

estabilidade econômica o mais próximo possível do pleno emprego e da estabilização dos 

preços. Estes fenômenos se constituem em falhas de mercado porque geram perda de bem-

estar uma vez que inexistem mercados completos de seguros para estes fenômenos 

(desemprego ou inflação). Ou seja, a ação governamental se justifica uma vez que minimiza 

as perdas de bem-estar social decorrentes destes dois fenômenos. 

Tais análises refletem as razões pelas quais o governo deve intervir no mercado, 

utilizando-se para isso de diversos instrumentos de políticas para garantir que a alocação de 

recursos contribua o mais próximo de um maior nível de bem-estar social. 

 

1.5 Atribuições Econômicas do Estado 

 

Pode-se dizer que as funções do Estado são atribuições geradoras de despesas que 

exigem, frequentemente, maiores recursos financeiros para seu financiamento. No entanto, é 

necessário entender que a importância do papel do Estado se baseia na promoção de 

atividades que, de uma forma ou de outra, acabam impactando nossa vida. Quer seja pelos 

serviços de saúde públicos que utilizamos, quer seja na área de ensino por meio de escolas 

públicas, ou por serviços de caráter assistencial, ou mesmo na área de segurança pública ou na 

garantia da implementação dos contratos. Em síntese, todos nós em determinado momento de 

nossas vidas acabamos por nos beneficiar dos serviços públicos, independente de serem eles 

eficientes ou não. 

Segundo Giacomoni (2012), foi Richard Musgrave quem propôs uma classificação 

das funções econômicas do Estado, denominadas de “funções fiscais” consideradas por ele 

como as próprias “funções do orçamento”, e que se tornaram clássicas no gênero, e sem 

dúvida alguma, principal instrumento de ação estatal na economia.  
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Por sua vez Riani (2009) concorda com a afirmação de Giacomoni, destacando que 

as três funções básicas apresentadas por Musgrave
1
, resumidas abaixo, poderão ser exercidas 

pelo governo, visando minimizar as falhas de mercado e que tem por intuito atender, de forma 

mais universalizada, as demandas apresentadas pela sociedade. 

 

1.5.1 Função alocativa 

 

A função alocativa é responsável pela promoção de ajustamentos na alocação de 

recursos. Justifica-se em casos em que não há necessariamente eficiência por parte do setor 

privado, como nos casos dos investimentos em infraestrutura econômica, provisão de bens 

públicos e bens meritórios. Isso porque o bem privado, oferecido pelos próprios mecanismos 

do sistema de mercado que se dá pela efetivação do pagamento, é diferente do bem público, 

cujos benefícios não podem ser individualizados nem recusados pelos consumidores. Neste 

caso, onde não há rivalidade de bens e tão pouco se pode excluir o consumidor pelo não 

pagamento, o sistema político substitui o sistema de mercado. Desta forma, ao eleger os seus 

representantes (legisladores e administradores) o eleitor-consumidor escolhe a plataforma 

política, ou seja, o programa de trabalho, que mais lhe interessar, e contribuirá mediante 

tributos para o financiamento do plano.  

Riani (2009, p. 20) afirma que esta função se refere ao ajustamento na alocação de 

recursos que, uma vez dada a ineficiência do mercado em alocar recursos, o governo deverá 

intervir com o objetivo principal de ofertar e oferecer bens e serviços necessários e desejados 

pela sociedade e não providos pelo setor privado. Esse conjunto de bens podem ser resumidos 

a “bens públicos puros” e “bens sociais ou quase públicos”.  

Para Bezerra Filho (2013, p.6), os princípios desta função se resumem em:  

 permitir que os bens e serviços públicos que necessariamente não são 

regularmente oferecidos pelo setor privado, ou se são oferecidos 

ineficientemente, sejam disponibilizados á sociedade por meio do Estado; 

 adotar medidas e condições favoráveis para que o setor privado ofereça 

tais produtos a sociedade; e 

 eliminar custos e riscos (ou reduzi-los), que não possam ser suportados 

pelos produtores, mediante a introdução de investimentos ou intervenções 

                                                           
1
 Musgrave, R.A. The Theory of public finance. New York: Mc Graw-Hill, 1959. In Riani, Flávio (2009, p. 20) 
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regulatórias, com vistas a correção das imperfeições econômicas o que é o 

mesmo que intervir nas suas externalidades. 

 

1.5.2 Função distributiva 

 

A função distributiva é responsável por promover ajustamentos na distribuição da 

renda e da riqueza da sociedade. Pode utilizar-se de mecanismos fiscais mais eficazes para 

combinar tributos que transfiram renda das classes mais elevadas para as classes mais pobres. 

O governo poderia buscar uma maior equidade tanto pelo lado das receitas (com impostos 

progressivos) quanto pelo lado da despesa (beneficiando primordialmente os mais pobres). 

Clássico exemplo seria o imposto de renda, utilizado para cobrir subsídios aos programas de 

alimentação, transporte e moradias populares. Outro exemplo seria a concessão de subsídios 

aos bens de consumo popular, financiados pelos impostos mais caros em bens de consumo da 

classe alta. 

Esta função está relacionada a fatores sociais e econômicos que mostram a 

desigualdade na apropriação da renda e da riqueza gerada pelo sistema econômico. O governo 

pode agir, neste caso, melhorando a distribuição da renda e da riqueza, criando oportunidades 

e ascensão social dos menos favorecidos e excluídos. Riani (2009, p. 22) afirma que 

instrumentos de política fiscal podem ser usados pelo governo no alcance destes objetivos, 

tais como: um sistema de cargas tributárias elevadas para as classes mais ricas da sociedade, 

um mecanismo adequado de transferência de renda pessoal e regional, subsídios e incentivos 

que diminuem o custo de acesso a certos bens e serviços, leis regulatórias de proteção ao 

salário mínimo, proteção tarifária, além de gastos públicos na realização de atividades que 

permitam o acesso das camadas mais pobres da sociedade a bens e serviços, podem ser 

considerados legítimos. 

Para Bezerra Filho (2013, p. 9) uma série de outras medidas (classificadas como 

alocativas) podem ser enquadradas nos esquemas distributivos, como a educação gratuita, a 

capacitação profissional e os programas de desenvolvimento comunitário. 

 

1.5.3 Função estabilizadora 

 

A função estabilizadora é responsável por manter a estabilidade da economia. Seu 

campo de ação envolve tanto a política fiscal quanto a monetária, não somente como 

norteadora da alocação de recursos e da distribuição da renda, mas também como 

mantenedora de elevado nível de emprego, estabilizadora dos níveis de preços, equilibrador 
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do balanço de pagamentos e de uma razoável taxa de crescimento econômico. A política de 

estabilização também pode ser de cunho monetário com vistas ao controle da oferta 

monetária, ajustando esta às necessidades da economia, e adquiriu especial importância a 

partir da década de 30 e no pós-guerra como instrumento de combate aos efeitos da depressão 

e, posteriormente, contra pressões inflacionárias e desemprego, fenômenos recorrentes na 

economia (BEZERRA FILHO, 2013, p. 10).  

Riani (2009, p. 22) alega que esta terceira e última função diz respeito ao 

ajustamento visando a estabilização econômica que deve surgir para assegurar um desejável 

nível de pleno emprego e estabilidade dos preços que não são controlados pelo mercado 

automaticamente. Deste modo, o governo intervém no sistema econômico do país, através dos 

instrumento de política econômica como política monetária, políticas de comércio exterior, 

políticas de renda, políticas setoriais, etc,  com o objetivo de ajustar o setor de produtos às 

demandas apontadas e necessidade de sua população. 

Ainda, nas palavras de Bezerra Filho (2013, p. 10-11) o Orçamento Público é um 

importante instrumento de política de estabilização, tendo em vista que no plano da despesa, 

as despesas do governo possui impacto expressivo sobre a demanda agregada, assim como o 

gasto dos funcionários públicos.  

Uma vez visto isto, é possível discutir o processo orçamentário no Brasil. É o que 

será feito no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 – O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO NO BRASIL 
 

Como visto anteriormente, de acordo com a evolução do pensamento econômico e do 

orçamento público, com o tempo consolidou-se o entendimento de que o Orçamento deveria 

apontar à sociedade e aos agentes econômicos como se daria a aplicação dos recursos 

públicos e o planejamento das ações do governo.  

Neste contexto, o Orçamento Público Brasileiro passou a se materializar através das 

Leis Orçamentárias Anuais, em obediência ao dispositivo constitucional, sendo produto de 

uma democracia representativa, visto que é necessário passar pelo crivo do Poder Legislativo, 

que exprime a decisão política sobre a alocação dos recursos públicos. Neste ponto, o 

Orçamento, mais que uma lei, se tornou um dos principais instrumentos de planejamento das 

ações governamentais, que define as disponibilidades financeiras das despesas para cada 

função, programa ou ação de governo. 

Podemos entender que a efetividade do Orçamento ocorre na medida da sua 

capacidade de balizar e parametrizar a atuação de governo, ou seja, o Orçamento é legítimo 

quando segue as normas que regem sua função e consegue espelhar, de fato, o gasto público a 

ser realizado baseado nas escolhas políticas submetidas.  

Uma vez que os recursos são escassos, uma execução orçamentária compromissada 

deve visar um horizonte de médio e longo prazo. E, desta forma, a busca pelo aprimoramento 

da gestão pública deve estar entre o rol de prioridades governamentais. Naturalmente, todo 

planejamento deve comportar certo nível de flexibilidade. Os recursos públicos não fogem a 

essa regra. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece um sistema orçamentário por meio de três 

peças: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária 

Anual – LOA, articuladas, coerentes e harmônicas entre si. Além disso, a CF/88, em seu 

artigo 165, I, § 9º, prevê a elaboração de uma Lei Complementar com disposições sobre o 

exercício financeiro, vigência, prazos e elaboração das referidas peças orçamentárias. 

Contudo, até nos dias de hoje, nenhuma proposta de Lei foi submetida à aprovação pelo 

Legislativo. 

 

2.1 O Orçamento Público no Brasil 

 

De acordo com Bezerra-Filho (2013), a gestão dos recursos públicos no Brasil teve 

sua origem no período colonial, em meio ao surgimento de lideranças dos diversos segmentos 
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sociais, militares, clero e intelectuais, que traziam da Europa uma bagagem cultural e ideais 

democráticos adquiridos por meio dos estudos. 

Contudo, no período colonial, não houve a realização de trabalhos técnicos sobre 

Finanças Públicas. A história registra alguns fatos circunstanciais em relação ao assunto: a 

Inconfidência Mineira (1789) – à época, um dos movimentos mais importantes do Brasil 

sobre Finanças Públicas, que reivindicava benefícios públicos para as colônias; a 

Transferência da Família Real de Portugal para o Brasil (1808), que ensejou a criação do 

erário régio para administrar as finanças e o patrimônio Público do “país” e dos demais 

domínios coloniais portugueses, utilizando-se da escrituração e contabilidade por partilhas 

dobradas, método ainda em vigor hoje nas ciências contábeis; e a Independência do Brasil e a 

Promulgação da 1ª Constituição do Brasil, que deram início ao processo de abertura 

democrática por meio da criação do Parlamento, responsável hoje pelo controle das Finanças 

Públicas nos níveis Federal, Estadual e Municipal (BEZERRA FILHO, 2013). 

Segundo Giambiagi e Além (2016, p. 71) a descoberta de ouro no século XVIII e a 

vinda da Corte portuguesa para o Brasil foram fatores relevantes para a modificação da 

economia brasileira e o aumento do interesse no desenvolvimento da colônia. Entre as 

principais ações estatais, destaca-se a fundação do primeiro Banco do Brasil (1808) e a 

introdução de instrumentos regulatórios, como a fixação de tarifas e isenção de incentivos 

fiscais. 

Outros fatos historicamente relevantes para as Finanças Públicas brasileiras, 

abrangendo os controles e sistemas de orçamento e Contabilidade Pública, foram:  

 a Proclamação da República e Criação do Tribunal de Contas da União 

(1889/1891); 

 a Reforma do Sistema de Contabilidade Pública no Estado de São Paulo 

(1905); 

 o Levantamento da situação financeira do Tesouro Nacional (1914); 

 a aprovação do Código de Contabilidade da União (1922); 

 a Instituição de Grupo de Trabalho para levantar a situação sócio-econômica 

dos Estados e Municípios (1931); 

 a Padronização dos Orçamentos e Balanços Estaduais e Municipais (1939); 

 a Aprovação do Decreto-Lei 2.416, que estabeleceu a consolidação das 

normas orçamentárias (1940); 

 a origem das técnicas do Orçamento-Programa nos estados de São Paulo e 

Rio Grande do Sul (1959); 
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 a sanção da Lei n° 4.320, que Instituiu as normas de Direito Financeiro e 

Contabilidade Pública para União, Estados e Municípios (1964) - sendo um 

dos grandes avanços para os Sistemas de Orçamento do Brasil e fruto dos 

trabalhos técnicos iniciados na década de 30; 

 a Expedição do Decreto Lei n° 200, que regulamentou o Orçamento 

Programa e delineou a forma como os planos e programas governamentais 

devem ser elaborados (1967); 

 a Expedição do Decreto Federal n° 71.353, instituindo o Sistema de 

Planejamento Federal - consolidando a adoção do Orçamento-Programa no 

Brasil (1972); 

 a Constituição Federal que instituiu o PPA, a LDO e LOA, que ampliou e 

definiu os ciclos orçamentários (1988); 

 a Portaria n° 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG), que instituiu dispositivos substituindo a tradicional classificação 

funcional-programática pelas classificações funcionais e por programa e 

estabeleceu os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e 

operações especiais (1999); 

 a Lei Complementar n° 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que 

estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal (2000); 

 a Portaria Interministerial n° 163, da Secretaria do Tesouro 

Nacional/Secretaria do Orçamento federal (STN/SOF), que estabeleceu 

normas gerais de consolidação das contas públicas no âmbito da União, 

Estados e Municípios e passou a tratar a classificação por natureza da despesa 

(2001); 

 a Portaria Conjunta STN/SOF que aprovou a Parte I dos procedimentos 

Contábeis Orçamentários da 5ª edição do Manual de Contabilidade aplicada 

ao Setor Público  (BEZERRA FILHO, 2013). 

Ao falar sobre orçamentos públicos no Brasil, há de se fazer, necessariamente, uma 

distinção entre eles, haja vista suas relativas importâncias. O poder executivo federal é 

diferente dos poderes executivos instituídos nos estados e municípios, isto porque, ao 

primeiro, por força da Constituição Federal e do sistema político do país, é dada a faculdade 

de implementar políticas fiscais e monetárias sem contudo alterar o orçamento proposto. 

Exemplificando, ele pode atuar sobre o comércio exterior modificando a taxa de câmbio, 
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criando ou extinguindo restrição tanto tarifária quanto não tarifária; e, ainda, pode legislar 

sobre todos os códigos básicos, civil, comercial, penal, etc.  

Aos estados e Distrito Federal, a ação sobre o orçamento se torna mais importante se 

comparado ao da União, devido ao seu poder estadual de legislar ser bem menor que o da 

União, e suas atribuições e ações territoriais dependerem muito mais da arrecadação do 

estado.  

Já nos municípios, as ações governamentais são essencialmente via orçamento 

público no custeio dos serviços de interesse local, como coleta de lixo, iluminação pública, 

ordenamento urbano, pavimentação e despesa com pessoal. Além desses, o município tem 

participação nos programas estaduais e federais, principalmente nos relacionados à saúde e 

educação, onde há leis, planos e recursos financeiros vinculados às ações propostas, cujos 

critérios devem ser obedecidos e algumas metas alcançadas. 

A classificação do orçamento no Brasil é do tipo misto, que, de acordo com Silva 

(2002) in Oliveira (2012), “misto é o tipo de orçamento utilizado como resultado da interação 

entre os Poderes Executivo e Legislativo, cabendo ao Poder Executivo sua execução”. Em 

resumo, o processo inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Executivo e, em seguida, é 

submetido à aprovação do Poder Legislativo, que tem competência para confirmá-lo, rejeitá-

lo ou modificá-lo. 

Segundo Giacomoni (1994), é indispensável, na elaboração do orçamento, que se 

cumpram alguns requisitos, chamados de princípios básicos, para que o mesmo alcance sua 

finalidade primordial. Tais regras têm como finalidade auxiliar o controle parlamentar sobre o 

Executivo. Mesmo havendo a prerrogativa de que o orçamento possa ser alterado, 

(historicamente os governos vem alterando as regras de acordo com seu interesse), os 

seguintes princípios devem ser preservados: 

a) Princípio da unidade, da totalidade e da universalidade: esse 

princípio evoca que os orçamentos das unidades governamentais devem ser elaborados 

englobando todas as receitas, de um lado, e todas as despesas, de outro, reunidos e 

consolidados em uma única peça que permita a avaliação, fiscalização e acompanhamento das 

contas públicas pelos representantes da sociedade; 

b) Princípio do orçamento bruto: este princípio estabelece que todas as 

receitas e despesas devem estar dispostas na peça orçamentária pelos seus valores brutos e 

não líquidos, visando evitar dúvidas sobre os montantes envolvidos; 
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c) Princípio da anualidade ou periodicidade: que se constitui em uma 

autorização do orçamento por um período determinado, normalmente este período é de um 

ano; 

d) Princípio da não-afetação de receitas: que se constitui como uma 

forma de impedimento ao comprometimento de receitas com o estabelecimento de 

vinculações para não limitar a autonomia do estado na definição das prioridades públicas; 

e) Princípio da discriminação e especialização: sua finalidade é garantir 

que a origem e a destinação dos recursos orçamentários sejam claros e evidentes; 

f) Princípio da exclusividade: cujo objetivo é restringir o tratamento da 

lei orçamentária à matéria estritamente financeira como estimativa e fixação das despesas 

para o exercício; 

g) Princípio da clareza (transparência), da publicidade (divulgação do 

orçamento) e da exatidão da peça orçamentária: instrumentos indispensáveis para que a 

sociedade acompanhe os movimentos do estado na gestão dos gastos públicos. 

h) Princípio do equilíbrio: para que não haja um excesso de gastos em 

relação à receita. 

 

2.2 Orçamento-Programa 

 

De acordo com Pascoal, apud Bezerra Filho (2013, p. 11), a palavra programa faz 

correlação com o orçamento moderno. Dado isso, o orçamento-programa é um instrumento de 

planejamento que permite identificar os programas, projetos e atividades que o governo deseja 

executar, bem como estabelece os objetivos, metas, gastos e resultados esperados, tornando 

mais transparentes os gastos e ações governamentais. O autor chama a atenção para o período 

evolutivo que ficou entre orçamento clássico/tradicional para o orçamento 

programa/moderno, que ocasionou o Orçamento-desempenho/por realizações. O Orçamento-

desempenho se constituía em um instrumento que procurava apontar as tarefas realizadas pelo 

Estado e não necessariamente aquilo que o governo comprava – ênfase essa voltada aos 

resultados. Contudo, no decorrer do período evolutivo, não se tinha em mente o orçamento 

programa, visto que não havia qualquer vinculação do orçamento com o planejamento 

governamental.  

O Orçamento-Programa foi uma técnica mais elaborada, e foi introduzido nos EUA 

no final da década de 50, com a denominação de PPBS (Planning Programming Budgeting 

System), que deu origem ao sistema de planejamento, a partir da programação orçamentária, 
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tendo como característica principal: a integração planejamento-orçamento, a quantificação de 

objetivos e fixação de metas, a relação insumo-produto, a avaliação de resultados, e a gerência 

por objetivos (BEZERRA FILHO, 2013, p. 12). Assim, passavam se a tornar conhecida quais 

seriam as prioridades definidas pela gestão pública a cada ano. 

No caso do modelo orçamentário brasileiro, de acordo com Bezerra Filho (2013, p. 

13), o mesmo deve abranger os programas governamentais e respectivas ações, seguindo o 

processo que vai desde a elaboração, aprovação, execução e prestação de contas. O mesmo 

também deve inferir, no final do exercício de vigência, se os produtos gerados pelas ações 

governamentais atenderam as metas, objetivos, diretrizes sobre a égide da eficiência, eficácia 

e efetividade dos resultados. E deve também conter as seguintes variáveis: 

a) Diretrizes: ou macro-objetivos da gestão governamental, de acordo com 

o Plano de governo do Chefe do Poder Executivo, legitimamente eleito; 

b) Programas: instrumentos da organização orçamentária do governo; 

c) Objetivo-Programa: que se constituem os objetivos a serem 

perseguidos pela administração pública, onde serão aplicados os recursos públicos; 

d) Ações: necessárias à execução do programa; 

e) Produto: expresso por cada ação individual que deve apontar o(s) 

produto(s) a ser(em) gerado (s), a(s) meta(s) física(s) a ser(em) atendida(s), os insumos e 

respectivos custos necessários a execução; 

f) Despesa: execução orçamentária das ações que resultam em vários 

produtos que devem atender à demanda social apontada. 

Nas considerações de Garson (2016), no que se refere às leis orçamentárias e aos 

balanços, a Portaria MPOG 42/1999 procurou detalhar, em seu art. 2º, conceitos importantes 

para a classificação dos gastos públicos: 

a) Programa: instrumento de organização da ação governamental, visando 

à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores pré-estabelecidos 

no PPA; 

b) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, que envolve um conjunto de operações, limitadas no tempo, por meio das quais 

resultam em um produto que compete para a expansão ou aperfeiçoamento da ação 

governamental; 
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c) Atividade: instrumento de programação que visa alcançar o objetivo de 

um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 

permanente, resultando em um produto necessário à manutenção da ação governamental; 

d) Operações Especiais: são despesas que não contribuem para a 

manutenção das ações de governo, das quais não resultam um produto, e não geram 

contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 

Garson (2016) ainda enfatiza que os programas constantes nos PPA’s devem conter 

as despesas previstas para o período de 4 (quatro) anos, em alguns casos detalhando as 

despesas do primeiro ano e/ou agregando os montantes a serem gastos anualmente. E, 

geralmente, estes programas são divididos em duas categorias: 

 finalísticos: que compreendem o conjunto de ações que resultam em 

bens ou serviços ofertados diretamente à população; 

 de apoio administrativo: os que englobam ações de natureza 

tipicamente administrativa, e ainda colaboram para o alcance dos programas 

finalísticos. 

Para o autor (p. 491), a avaliação do total de recursos a serem destinados para 

programas finalísticos e de apoio administrativo podem se tornar difíceis ou inviáveis, na 

medida em que não se sabe exatamente sobre a soma dos recursos que devem ser direcionados 

a cada área, visto que os recursos são alocados tanto para gastos com pessoal quanto para o 

programa finalístico.  

Ainda, de acordo com o autor, a União, a partir da administração 2012/2015, 

redefiniu a estruturação do PPA, conferindo-lhe um caráter mais estratégico e uma dimensão 

mais operacional ao orçamento. Passaram a trabalhar com programas temáticos que, além de 

retratar a agenda do governo, ficou submetido à organização dos temas de políticas públicas. 

Conforme Lei Federal nº 12.593/2012, para cada programa temático do PPA 2012-2015, 

foram definidos objetivos expressando as ações a serem realizadas refletindo as situações que 

porventura sofreriam alterações na medida em que as iniciativas do programa fossem 

implementadas. Por sua vez, estas iniciativas se referiam ao conjunto de obras e serviços que 

seriam entregues à sociedade, decorrentes de ações orçamentárias ou não. Subentende-se daí 

que nem todas as iniciativas requeriam dotação específica na LOA, dado que as metas 

estariam imbuídas nos objetivos que poderiam ser de natureza quantitativa ou qualitativa 

(GARSON, 2016, p. 492). 
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2.3 O Sistema orçamentário brasileiro 

 

De acordo com Oliveira (2012), o Plano Plurianual de Aplicações (PPA) veio 

substituir o instrumento de planejamento anterior – Orçamento Plurianual dos Investimentos 

(OPI). O mesmo se consistia no estabelecimento de meras dotações financeiras, excluindo a 

definição de metas físicas, inviáveis em ambientes inflacionários. Com a introdução do PPA, 

estes problemas foram contornados e passou a ser permitido ratificar ou revisar, através de lei 

no período de sua vigência, objetivos e metas traçadas. Este instrumento também se constituiu 

como norteador das outras peças orçamentárias do sistema: LDO e LOA. 

 

2.3.1  Plano Plurianual - PPA 

 

O PPA é um plano de governo que deve ser elaborado pelo Executivo, cuja duração é 

de 4 anos, que pode ser interpretado como instrumento de planejamento de  médio prazo e que 

deve ter como objetivo principal a condução dos gastos públicos, de maneira racional, de 

modo a possibilitar a manutenção do patrimônio público e a realização de novos 

investimentos. Sua característica primordial reside no fato de que é ele quem deve nortear e 

orientar o governo para a realização de programas de trabalho (ANDRADE, 2010). 

Deve ser encaminhado às Casas Legislativas até 4 meses antes do encerramento do 

primeiro exercício financeiro do Executivo, passando a vigorar, portanto, sem prejuízo na 

troca de governos, até o primeiro ano da administração subsequente. Tem por objetivo 

principal fixar, de forma regionalizada e distribuída, as diretrizes, os objetivos e as metas da 

administração (Federal, Estadual ou Municipal) para as despesas de capital e as despesas de 

custeio delas decorrentes e, ainda, as despesas relativas aos programas de duração continuada 

(art. 165,I, 1º - CF/88). 

A CF/88 prevê, ainda, em seu artigo 165, § 9º, que Lei Complementar, de 

competência exclusiva da União, disporá sobre a vigência, os prazos, a elaboração e a 

organização do PPA. Entretanto, esse dispositivo, até nos dias de hoje, não foi regulamentado 

e, por isso, não há normatização quanto à forma de elaboração do plano, o que claramente 

dificulta sua padronização nas três esferas de governo. Muito se tem falado sobre a 

necessidade desta regulamentação, visto ser essencial para que todos os entes governamentais 

se orientem em um modelo predefinido, o que proporcionará ações conjuntas e coordenadas, 

garantido facilidade no seu acompanhamento e avaliação, bem como maior transparência na 

sua publicação (ANDRADE, 2010). 
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Santos (2001) já sinalizava o que Andrade (2010) confirmou, expondo que, após a 

sanção da Lei nº 4.320/1964, que passou a reger os orçamentos públicos, a Constituição de 

198,8 em seu artigo 165, I, § 9º, determinou que fosse elaborada uma Lei Complementar que 

buscava:  

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração, e a 

organização do Plano Plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, e da lei 

orçamentária anual. 

 

Segundo Santos (2001), a não regulamentação do processo orçamentário criou uma 

série de obstáculos para a elaboração e execução do orçamento, principalmente nos entes 

municipais, onde o conhecimento mais técnico e mais aprofundado é menor. Como 

consequência, alguns gestores enfrentam processos judiciais muito mais pelo descumprimento 

das normas formais, talvez pela ausência da lei complementar que seria um norteador de 

ações, que por ações consideradas de má-fé.  

Neste contexto, vale salientar que o Decreto Lei nº 201/1967 e a Lei Federal nº 

10.028/2000, “Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal”, sujeitam prefeitos e vereadores a 

crimes de responsabilidade, inclusive com penas de prisão. Além destas, a Lei Complementar 

nº 135/2010, chamada de “Lei da Ficha Limpa”, pune aqueles que causem dano ao erário 

público, com perda do mandato e inelegibilidade por até oito anos. 

No que diz respeito à criação dos programas e ações, Andrade (2010, p. 38) 

conceitua o programa como um “instrumento de organização da atuação governamental que 

articula um conjunto de ações que concorrem para o atendimento de um objetivo comum, as 

quais devem ser mensuradas por indicadores definidos no PPA”, sempre com o intuito de 

solucionar os problemas ou atender as demandas e necessidades sociais. Em relação ás ações, 

o autor define estas como sendo “os instrumentos de realização dos programas”, que consiste 

na avaliação das necessidades apresentadas pela sociedade e na forma que se pretende 

alcançar os objetivos. 

 

2.3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 

 

Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), segundo Andrade (2010), foi também 

introduzida pela CF/88, sendo um elo entre o PPA e a LOA. Afirma o autor que, na LDO, se 

definem as diretrizes que orientarão a administração na elaboração e execução da proposta 

orçamentária, devendo ser selecionadas dentre as diversas ações constadas no PPA, aquelas 

que serão prioritárias no decorrer da elaboração da LOA e da sua consequente execução. É 



43 
 

muito importante que as ações sejam compatíveis com os recursos públicos arrecadados, o 

que torna viável a realização das demandas apontadas pela sociedade. Isso posto, percebe-se 

que a LDO transcende a estimativa da receita e a fixação da despesa, que são objetos da LOA, 

sendo sua principal finalidade o planejamento e acompanhamento das finanças públicas, de 

modo a propiciar garantias para o equilíbrio das contas públicas. 

Segundo Santos (2001), a LDO é uma lei anual, também elaborada pelo Executivo, 

que deve ser enviada ao Legislativo para sua apreciação até o dia 15 de abril de cada ano. Sua 

tramitação deve ocorrer no período de até dois meses e meio quando deve ser votada e 

encaminhada ao Executivo para sanção até 30 de junho. Esta Lei possui as seguintes 

atribuições: a) definir as metas e prioridades da administração pública – ou seja, do plano 

plurianual - incluindo as despesas de capital para o período subsequente; b) orientar a 

elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA; c) dispor sobre alterações na legislação 

tributária; d) estabelecer a política de aplicação de recursos das agências financeiras de 

fomento (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Caixa 

Econômica Federal – CEF); e) autorizar a criação de cargos e carreiras, concessão de 

vantagens ao funcionalismo e contratação de pessoal. A LDO, ainda, deve ser compatível com 

o PPA vigente. 

A LDO representa uma das fases mais importantes do processo orçamentário, uma 

vez que nela há a prerrogativa de negociar as alterações na legislação tributária, os possíveis 

financiamentos governamentais; as concessões de vantagens e aumento do quadro do 

funcionalismo público, entre outros. Uma vez que são admitidas Emendas Parlamentares (que 

acabam por modificar o orçamento), nesta peça deve conter todas as mudanças a serem 

requeridas no orçamento, visto que por meio dela deve ser fixadas as regras pelas quais os 

orçamentos anuais serão elaborados e executados, de modo a assegurar o cumprimentos dos 

Planos Plurianuais. 

 

2.3.3 Lei Orçamentária Anual - LOA 

 

A Lei Orçamentária advém de uma proposta que apresenta, em termos monetários, as 

receitas e as despesas públicas que o governo espera realizar no período de um exercício 

financeiro. Essa proposta é submetida ao Legislativo, e se trata de lei autorizativa e não 

impositiva, o que significa que o gestor do orçamento tem a faculdade de realizar ou não as 

despesas nela fixadas. A LOA também consolida vários orçamentos, os quais refletem os 

planos que o governo pretende realizar nas suas diversas áreas de atuação, e este contém um 
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conjunto de previsões de receitas que são distribuídas e fixadas nos mais diversos programas 

de trabalho para realização das políticas públicas (ANDRADE, 2010). 

Santos (2001) afirma que a Lei Orçamentária Anual, em âmbito federal, compreende 

o Orçamento Fiscal da União/Estados/Municípios, o Orçamento de Investimento das 

Empresas Estatais (controladas pela União/Estados/Municípios) e o orçamento da Seguridade 

Social. Deve ser encaminhado às Casas Legislativas até o dia 31 de agosto de cada ano. Após 

sua tramitação e votação deve ser devolvido ao Executivo até o dia 15 de dezembro para 

sanção. 

Por sua vez, Andrade (2010) ressalta que a LRF estabeleceu diversos dispositivos 

relacionados à elaboração da LOA e destaca a necessidade de comprovação da 

compatibilidade de seu projeto com os demais instrumentos de planejamento, inclusive 

definindo regras sobre a previsão da receita e fixação da despesa, etc. 

Cabe ainda salientar que o Ministério do Orçamento e Gestão juntamente com o 

Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda editaram muitas normas através de 

portarias nos últimos anos em referência ao orçamento público, das quais adentraremos no 

próximo capítulo que tratará sobre o planejamento orçamentário. 

 

2.4 Créditos Orçamentários 

 

Tendo em vista que a elaboração da Lei Orçamentária decorre de um planejamento 

adequado dos projetos e ações que o governo deseja realizar, em prol da necessidade coletiva, 

temos que o planejamento da lei envolve a estimativa dos recursos financeiros necessários 

para realização dos projetos e ações programadas. Ao ser aprovada pelo Legislativo, a lei 

autoriza o executivo a realizar gastos dos recursos públicos, de acordo com os montantes 

previstos para cada órgão, programa e ações, respeitadas as finalidades. Essa autorização 

recebe o nome de crédito orçamentário (inicial ou ordinário). 

Sabendo que, no decorrer do exercício financeiro, poderá ocorrer algum fato ou 

imprevisto que amplie ou reduza as necessidades coletivas planejadas, necessário se fará a 

retificação do orçamento em vigor. Essa retificação será feita por intermédio dos chamados 

créditos adicionais. De acordo com a Lei 4.320/1964, eles podem ser classificados em três 

espécies: suplementares, especiais e extraordinários. 

 Créditos suplementares: destinados ao reforço da dotação orçamentária; 

 Créditos especiais: destinados a despesas para as quais não haja dotação 

específica; 
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 Créditos extraordinários: destinados a despesas urgentes e imprevistas, como no 

caso de guerra, comoção interna, ou calamidade pública 

 

2.5 O orçamento como um instrumento de democracia, controle social e planejamento 

 

Em resumo ao que já foi dito, pode-se dizer que o Orçamento Público é o documento 

legal por meio do qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo a realizar despesas 

necessárias ao funcionamento dos serviços e para os fins de investimentos públicos. É 

também considerado um instrumento eficaz para o fortalecimento da cidadania, dependendo 

para isso de um controle sistemático e eficiente na fiscalização das contas públicas o que 

possibilita o acesso e garantia dos direitos dos cidadãos. 

Matias-Pereira (2012, p. 374) enfatiza a participação dos cidadãos como um 

exercício a democracia, visto que não pode haver democracia sem a participação social. 

Assim, o autor argumenta que cabe à sociedade organizar-se adequadamente para poder 

exercer pressão democrática para que o Estado cumpra suas funções históricas e obrigações 

constitucionais. Além disso, o Estado não pode substituir a cidadania organizada, nem mesmo 

transferir para a sociedade as obrigações a ele delegadas. Para que isso não ocorra cabe à 

sociedade desenvolver mecanismos de controle sobre o funcionamento do Estado, 

especialmente de suas contas, exigindo que o mesmo faça a prestação de contas da aplicação 

dos recursos arrecadados. 

Neste sentido, Cervo (2012) argumenta que o Orçamento como instrumento de 

trabalho utilizado pelos gestores públicos, com a finalidade de planejar ações e metas para um 

determinado período de tempo, muitas das vezes as metas estipuladas não condizem com a 

realidade, isto é, os montantes de recursos arrecadados bem como os dispêndios efetuados, 

não conferem com aqueles elaborados na proposta orçamentária. Desta forma, o entendimento 

da autora é de que as metas estipuladas no orçamento são evidentemente arbitradas, visto que 

os mecanismos de controle interno não têm como avaliá-las ou medi-las durante o processo de 

execução orçamentária. Este problema é identificado pela mesma como uma falha no decorrer 

da elaboração orçamentária que “acabam por não refletir as ações praticadas pelos gestores, 

dificultando com isso a execução de programas de governo que trariam benefícios à 

população”. 

Entretanto, tem-se que somente a elaboração, construção e o bom planejamento do 

Orçamento, por si mesmo, não tem o poder de evitar desperdícios econômicos ou eventuais 

desvios de recursos quando manipulado de forma errônea pelos gestores públicos. E é por este 

motivo que os mecanismos de fiscalização e controle vêm-se aperfeiçoando e fortalecendo a 
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democracia. Deste modo, através da fiscalização e controle, a finalidade do Orçamento é a de 

possibilitar ao cidadão o acesso aos direitos fundamentais. 

O Controle orçamentário é expresso na Constituição Brasileira de 1988, em seu 

artigo 17, por meio da constitucionalização do Direito Administrativo, que passou a formular 

diretrizes para a Administração Pública traçando novos rumos para os seus administrados com 

fundamentos nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. Com base nesses princípios tornou-se possível que a execução da atividade 

administrativa fosse clara e possibilitasse o acompanhamento e participação dos cidadãos nas 

tomadas de decisões administrativas permitindo a correspondência entre demandas sociais 

existentes e ações administrativas. 

De acordo com Andrade (2010, p. 7), a própria LRF, em seu art. 48, introduziu em 

seu ordenamento jurídico novas formas de transparência incentivando à participação popular:  

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 

(art. 48 – LRF/2000). 

 

Tal incentivo à participação popular tem por objetivo permitir que a sociedade 

participe do processo de elaboração e discussão dos instrumentos de planejamento 

governamental e em suas avaliações. No decorrer das audiências públicas devem-se discutir 

entre governo e sociedade os problemas e demandas existentes, definindo as ações 

governamentais. Estas ações têm por objetivo equacionar os problemas e definir a alocação de 

recursos através da LOA e consequentemente por ocasião da execução orçamentária 

(ANDRADE, 2010, p. 8).  

Matias-Pereira (2012) lembra ainda que o Estado não pode controlar a si mesmo, vez 

que este controle deve ser promovido pelos desiguais necessariamente organizados. Isso 

porque o Estado serve à sociedade não por vocação, mas por pressão, que deve vir de baixo 

para cima. Necessário se faz que a sociedade civil seja organizada e não submissa, visto que 

sendo assim não teria condições de fazer prevalecer seus interesses perante os interesses dos 

segmentos dominantes do Estado.  

Neste sentido, Andrade (2010) afirma que as audiências públicas realizadas para 

elaboração e planejamento orçamentários dos projetos de leis, tais como Plano Diretor (PD), 

PPA, LDO e LOA, devem ser discutidos com a sociedade, que deve apontar as demandas 

existentes, definindo as ações do governo, as quais devem ter precedência na alocação dos 

recursos junto a LOA. Tal participação, além de atender os preceitos constitucionais, ainda 
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pode ser considerada um mecanismo de segurança que respalda as decisões do Gestor 

Público, haja visto que a opinião da população é indispensável para garantir a legitimidade 

das ações que serão realizadas pelos governantes. Esse processo de consulta pública, torna-se 

um ciclo de aperfeiçoamento contínuo, onde são introduzidos canais de diálogo direto com a 

sociedade no processo de planejamento e execução governamentais. 

Uma vez feita esta discussão, será feitauma rápida explicação sobre os aspectos 

técnico-contábeis dos orçamentos brasileiros, conforme capítulo a seguir.  
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CAPÍTULO 3 – FINANÇAS PÚBLICAS NO BRASIL 
 

Nos capítulos anteriores, foram apresentados vários aspectos sobre a maneira como o 

governo intervém na economia, a origem das teorias intervencionistas e as funções do Estado. 

A participação do governo na economia e as atividades desenvolvidas por ele será objeto de 

discussão neste capítulo.  

Para que o governo realize as atividades que se tornaram de sua responsabilidade e 

atenda as demandas da sociedade, é necessário que haja recursos. Estes recursos são coletados 

individualmente de cada cidadão, empresas e instituições via tributação, formando o montante 

necessário para execução de suas tarefas. Consequentemente, a execução destas tarefas se 

constituem os gastos públicos, que surgem como principal instrumento econômico de política 

fiscal do governo para atender às necessidades sociais. Por sua vez, os gastos públicos se 

fazem necessários enquanto medida corretiva à existência de falhas de mercado, como já 

apresentado no capítulo anterior, que provocam a não realização do bem-estar social e 

induzem a economia a não atingir o ótimo de Pareto. Portanto, cabe ao Estado a tentativa e 

responsabilidade de corrigi-las, aumentando, deste modo, o bem-estar da social.  

Conforme o governo vai intervindo na economia e ampliando os programas sociais, a 

tendência é de que seus gastos sejam crescentes e elevados. O crescimento dos gastos 

públicos é algo que vem impactando a economia e se tornando motivo de debates e discussões 

sobre o assunto. As receitas tributárias, as despesas públicas e o crescimento dos gastos do 

governo são temas a serem discutidos neste trabalho. 

 

3.1  As receitas públicas 

 

Assim como os gastos públicos, as receitas públicas podem impactar positivamente 

ou negativamente o crescimento e a distribuição da renda. São várias as formas possíveis 

relativas à captação de recursos que podem causar impactos diretamente na economia. Desta 

forma, considera-se imprescindível uma estrutura tributária que vise alcançar um ponto 

desejável em que não haja desequilíbrio nas fontes de arrecadação. 

Segundo Oliveira (2012), as receitas são provenientes da(s): a) exploração de 

atividades econômicas; b) exploração de seu patrimônio; c) transferências que recebe de 

pessoas jurídicas; d) venda de seu patrimônio; e) da dívida contratada e f) senhoriagem 

(relativa ao aumento da oferta de moeda). Por sua vez, para o autor o conceito de carga 

tributária “expressa à relação entre o volume de recursos, que o Estado extrai da sociedade 
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para financiar as atividades que se encontram sob sua responsabilidade, e o produto ou a 

renda nacional de um determinado país” (OLIVEIRA, 2012). 

Riani (2009, p. 99) considera o conjunto de alternativas possíveis que o governo 

possui, identificadas como sendo quatro fontes básicas de financiamento: emissão de moeda, 

lançamento de títulos públicos, empréstimos bancários (interno e externo) e tributação. 

Embora este seja um recurso que o governo possa utilizar, a tributação tem sido a principal 

fonte de financiamento dos gastos governamentais, afirma o autor (os outros três 

apresentariam claros limites principalmente intertemporais). 

No Brasil, os tributos podem ser classificados em três categorias: a) impostos; b) 

taxas e c) contribuições de melhoria. Os impostos, provindos de uma visão moderna da teoria 

keynesiana, nada mais são que uma contribuição compulsória instituída e cobrada pelo Estado 

que não pressupõe o ressarcimento ou contrapartida direta ao contribuinte. As taxas são 

oriundas de atividades regulares inscritas no âmbito do poder de polícia da administração 

pública. A contribuição por melhoria tem como fator precursor a realização de obras pelas 

administrações públicas que resultem em benefícios para a população residente em 

determinada área. Ao comparar taxas e contribuições de melhorias percebe-se que há uma 

contraprestação de serviços que resultam em benefícios ofertados para possíveis proprietários 

de imóveis, diferentemente dos impostos que não apresentam nenhuma contrapartida direta 

especificada para os contribuintes (OLIVEIRA, 2012). Ou seja, o governo teria maior 

liberdade na alocação dos recursos provenientes dos impostos (o que não implicaria que estes 

não beneficiassem os cidadãos). 

Sendo os tributos a principal fonte de receitas governamentais, o sistema de 

tributação varia de acordo com as particularidades políticas, econômicas e sociais de cada 

país. Mas, qualquer que seja o mecanismo de tributação, o que importa é que o governo 

intervém diretamente na alocação de recursos, e em sua distribuição para a sociedade, 

reduzindo as desigualdades na riqueza, na renda e no consumo. Neste caso, a tributação pode 

ser entendida como um instrumento por meio do qual a coletividade busca obter recursos para 

satisfazer às necessidades coletivas, dos quais seriam impossíveis de serem financiados 

individualmente dado que requerem a utilização de volumosos montantes de recursos 

financeiros (RIANI, 2009, p. 101). 

Os impostos, ainda, podem ser classificados como diretos e indiretos: são 

denominados impostos diretos aqueles cuja geração dos fatos fiscais ocorre a partir do 

momento em que uma determinada renda, ou lucro, é auferida a partir de uma riqueza 

acumulada no tempo; são indiretos aqueles que incidem sua cobrança no fato de uma 
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determinada renda a ser gasta, a exemplo: sobre a produção, a circulação e o consumo de bens 

e serviços (OLIVEIRA, 2012).  

Riani (2009, p. 107) chama a atenção para o fato de que muito embora a classificação 

tributária possa aparentemente ser simples, esta tem uma grande importância dentro da 

estrutura tributária de um país, visto que o peso de cada um deles podem atingir os indivíduos 

de maneiras diferentes. O autor exemplifica afirmando que “quanto maior a participação 

relativa dos tributos indiretos, maior será sua abrangência, visto que estes tributos recaem, 

sobretudo, no consumo de bens e serviços, atingindo indiscriminadamente toda a sociedade” e 

em relação aos impostos diretos, afirma que “quando estes são mais representativos, significa 

que o sistema de tributação está retirando recursos das fontes de rendas provenientes dos 

lucros, salários, honorários, etc”. Assim, a depender das participações relativas dos tributos 

diretos e indiretos na totalidade fiscal arrecadada, o sistema tributário poderá penalizar 

determinada camada social mais que as outras. Enfim, o peso e impacto de “cada um desses 

impostos afetam diretamente a eficácia do sistema de tributação como instrumento de 

correção das desigualdades na distribuição da renda”. 

Os impostos ainda podem apresentar características e conceitos do tipo: regressivos, 

progressivos e proporcionais. É considerado imposto regressivo aquele cuja alíquota diminui 

com o fator gerador do imposto. O imposto é progressivo quando a relação entre estes é 

positiva. E o imposto é proporcional quando sua alíquota fica constante, independente do 

tamanho do fator gerador ou da renda do contribuinte.  

 Segundo Giacomoni (2012, p. 137) o orçamento de receita se constitui de apenas um 

quadro analítico, onde constam as estimativas de arrecadação de cada tipo de receita, além de 

alguns quadros sintéticos. Uma vez que a receita é apenas estimada na peça orçamentária, o 

orçamento das receitas não passa de uma operação contábil e financeira. Contudo, por serem 

recursos orçamentários de variada natureza e origem, como descrito acima, torna-se 

necessário ordená-los segundo suas classificações. Por sua vez, a norma brasileira estabelece 

alguns critérios de classificação da receita, que deve ser atendida nos orçamentos dos entes 

governamentais, conforme listado por Giacomoni (2012): 

a) classificação por categorias econômicas: compreendendo duas 

categorias, a de Receitas Correntes e Receitas de Capital. A finalidade desta subdivisão é 

indicar os recursos que se destinam às Despesas Correntes e às Despesas de Capital. Ambas 

as Despesas correspondem às variáveis macroeconômicas consumo e investimento e permitem 

associar a origem das receitas às despesas, além de apontar os valores apurados como 
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superávit (ou déficit) do Orçamento Corrente, que irão (ou não) contribuir com a poupança 

governamental permitindo possíveis investimentos. 

b) classificação por fontes: ao estimar-se a receita é possível acompanhar 

durante a execução o comportamento de arrecadação de cada modalidade de receita 

orçamentária. Agrupadas em títulos sintéticos, as fontes de receitas se constituem como 

classificação básica para a análise do governo sobre seu financiamento. As fontes são todas 

aquelas representadas pelas contas analíticas e sintéticas onde estão subdivididas as Receitas 

Correntes e Receitas de Capital. 

c) Classificação institucional: tem por finalidade apontas as entidades ou 

unidades orçamentárias que respondem pela arrecadação ou são detentoras das receitas. 

Critério este voltado principalmente para os entes que possuem instituições dotadas de 

autonomia administrativa e financeira. Essa classificação assume importância especial, com a 

incorporação do princípio da universalidade constitucional, uma vez que todas as entidades 

públicas devem expor suas finanças na lei orçamentária anual. 

d) classificação segundo as fontes de recursos: apesar da Lei 4.320/64 não 

prever essa classificação, ela se torna importante na medida em que há necessidade de um 

acompanhamento e controle do extensivo número de vinculações existentes entre receitas e 

despesas. Isto é, através da classificação é possível apresentar as parcelas de recursos 

comprometidos com o atendimento de determinadas finalidade bem como a alocação no 

contexto da lei orçamentária. Em âmbito federal, está classificação encontra base legal nos 

dispositivos das LDO’s. 

 

3.2  Os gastos públicos  

 

Riani (2009, p.54) afirma que os gastos públicos são a principal peça de atuação do 

governo, que os utiliza como forma de prestar os mais diversos serviços públicos básicos à 

sociedade, e de investimentos a serem realizados. Em última instância podem também 

representar o custo da quantidade e da qualidade dos serviços oferecidos e executados pelo 

setor público. Ressalta o autor que existe uma diferença básica entre gastos governamentais e 

gastos públicos. O primeiro diz respeito às despesas realizadas pelas unidades que compõe a 

administração governamental direta e indireta, isto é, apenas gastos realizados pelas esferas de 

governo, suas autarquias e fundações. Já o segundo se refere a totalidade dos gastos 

governamentais mais as despesas do governo na execução das suas atividades econômicas 

produtivas, incluindo as empresas estatais. 
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De acordo com Oliveira (2012), os gastos públicos no Brasil podem ser classificados 

nos três poderes do estado: Legislativo, Executivo e Judiciário, os quais se desdobram em 

órgãos e subórgãos. Deve-se lembrar também que, devido a nossa estrutura federativa, estes 

gastos se dividem entre os três níveis de governo, União, estados e municípios (que seriam 

contabilizados e classificados de forma independente entre si, ou seja, cada nível 

governamental apresentaria seu próprio orçamento). Por sua vez, Riani (2009) argumenta que 

os gastos são apresentados e classificados em conformidade com sua finalidade, natureza e 

função, abrangendo apenas o governamental. O autor ainda elenca as três formas básicas das 

despesas governamentais apresentadas em grandes agregados, por categorias econômicas e 

por funções: 

a) Despesas agregadas: apresentam a consolidação dos gastos totais 

realizados pelas diversas esferas administrativas do país nos três níveis de governo. Por meio 

delas é possível observar como os gastos totais são distribuídos por componentes (despesa 

com pessoal, encargos, transferências, juros, etc). Além disso, permite avaliar em uma visão 

macroeconômica os principais componentes de despesa do governo. 

b) Despesas por categorias: estas são apresentadas nos balanços gerais 

que compõe a estrutura governamental. Por meio dos gastos por categoria econômica é 

possível: avaliar a situação financeira do governo, avaliar o peso de cada componente na 

estrutura de gastos, apurar a capacidade de poupança, de investimentos, e de rigidez da 

composição dos gastos e margens de flexibilidade do governo. Os gastos também são 

subdivididos em duas categorias: Despesas Correntes e Despesas de Capital. Neste contexto, 

fica evidente que quanto maior o gasto com despesas correntes, menor será a capacidade do 

governo em poupar e realizar investimentos. 

c) Despesas por funções: obedecem uma classificação que reflete as 

prioridades dadas pelo governo, na alocação dos recursos disponíveis. É importante salientar 

que o peso de cada função e suas subdivisões, depende de uma definição política do governo 

relacionadas á aplicação de recursos em cada área. 

Giacomoni (2012, p. 87) afirma que o orçamento nasceu com uma linguagem 

essencialmente contábil, e esta é a forma que melhor atende suas múltiplas finalidades, sendo 

seu elemento básico a conta que tem por objetivo antecipar, registrar e demonstrar resultados 

patrimoniais. Segundo o autor, as classificações das contas tem grande e considerável 

relevância no contexto orçamentário, visto que traz em seu bojo implicações das mais 

diversas ordens: políticas, administrativas, econômicas, jurídicas, financeiras, contábeis, etc. 

Para tanto, para classificar quaisquer tipos de elemento, é necessário que se identifique os 
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critérios e o objetivo que se pretende com a classificação. Existem inúmeros critérios, e cada 

um possui determinada utilidade específica. No entanto, no orçamento publico não se deve 

utilizar um número grande de classificações, desta forma somente serão adotados critérios 

classificatórios de ampla utilidade e que contribuam para que se tenha uma boa compreensão 

sobre as funções do orçamento. O autor ainda enumera as quatro classificações da despesa, 

oriundas da Lei 4.320/64, que seguem abaixo resumidas: 

a) Classificação institucional: também denominada de “departamental” 

tem como finalidade principal evidenciar as unidades administrativas responsáveis pela 

execução das despesas. Trata-se de um critério classificatório indispensável para fixar 

responsabilidades e consequentemente proceder a controles e avaliações. Esta classificação é 

ainda subdividida em duas categorias – órgão e unidade orçamentária. Cabe à primeira 

apontar o órgão ou unidade administrativa do governo, e à segunda apontar a repartição do 

órgão ou agrupamentos de serviços a quem está subordinado. 

b) Classificação funcional: tem por finalidade principal fornecer as bases 

para a apresentação de dados e estatísticas sobre os gastos públicos nos principais segmentos 

em que atuam as organizações do Estado. Pode ser ainda chamada “classificação para 

cidadãos” porque representa uma espécie de orçamento resumido. Pode ser subdividida em 

duas categorias: função e subfunção, sendo que a primeira representa “o maior nível de 

agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público” e a segunda 

“representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do 

setor público”.
2
 A classificação funcional pode ser útil na medida em que permite analisar os 

objetivos de cada programa de governo, identificadas nas prioridades econômicas e sociais o 

que torna possível a construção de indicadores que avaliem o peso e a importância atribuída a 

cada programa social. 

c) Classificação por programas: tem sua origem em 1933, evoluindo 

posteriormente até sua consolidação com a Lei 4.320/1964. Com a introdução da classificação 

funcional-programática através da Portaria nº 9/1974 pode ser considerada a primeira norma 

brasileira a incorporar as categorias programáticas nos orçamentos. Por um tempo esta 

classificação tornou-se inviável na prática uma vez que não foi possível mensurar os 

resultados produzidos para a população, passando a ocupar sua posição a classificação 

funcional. Mas a partir de 1988 voltou a ser incorporada. Esta classificação tem por finalidade 

básica demonstrar os resultados finais do governo em prol da sociedade. Este critério surgiu 

como forma de representar os programas de trabalho do governo. 

                                                           
2
  Portaria nº 42, de 14-4-1999: art 1º, §§ 1º e 3º in GIACOMONI (2012, p. 96). 



54 
 

d) Classificação segundo a natureza: não chega ser considerada uma 

classificação por critérios, e sim uma adaptação das categorias e contas das classificações 

econômicas e por elementos. Ela se encontra organizada por: categorias econômicas, grupos, 

modalidades de aplicações, e elementos. As classificações por categorias econômicas passam 

a ser consideradas importantes principalmente a partir da predominância das ideias 

keynesianas sobre o papel do Estado na economia (permitindo  identificar, por exemplo, os 

investimentos públicos). A análise das despesas no Brasil ocorre a partir da promulgação da 

Lei nº 4.320/64 que estabeleceu duas categorias: despesas correntes e despesa de capital, 

subdivididas em cinco subcategorias: despesas de custeio, transferências correntes, 

investimentos, inversões financeiras e transferência de capital. As demais categorias podem 

ser combinadas e ampliadas de forma que atendam às necessidades de execução, observadas 

as estruturas e conceitos de cada uma. 

 

3.3  O Crescimento das despesas Públicas 

 

De acordo com Giacomoni (2012, p. 3), o Estado, por definição, foi o grande agente 

econômico tanto nos países de economia coletivizada quanto nas nações capitalistas 

avançadas onde se defende a livre iniciativa de economia de mercado. Como agente indutor 

do desenvolvimento capitalista, no ultimo século, seus gastos cresceram em boa parte do 

mundo (um exemplo é os Estados Unidos onde os gastos públicos em 1890 representavam 

6,5% do Produto Interno Bruto, superando a marca de 30% em 1970 e atingindo os 35% nas 

décadas de 80 e 90). No Brasil, o crescimento das despesas públicas iniciou-se já no início do 

século XX, se acelerando após o término da Segunda Guerra Mundial, em especial registrou-

se uma rápida elevação nos últimos 30 anos, mas não de forma contínua. O registro de sua 

participação em relação ao PIB foi de 17% em 1947 e de 25% em 1969, sendo que as épocas 

de maior aceleração ocorreram entre as décadas de 1955/60 e 1964/69. Após a 

redemocratização, no final da década de 80 do século passado, esta participação apresentou 

crescimento contínuo, particularmente devido ao crescimento constante dos gastos sociais. 

Paralelamente a Giacomoni, Riani (2009, p.57-58) argumenta que as estatísticas 

tradicionais vêm apontando ao longo das últimas quatro décadas, para uma ascensão da 

trajetória de crescimento dos gastos do setor público. E, embora não haja um conjunto de 

teorias que expliquem o real motivo do fenômeno, este é notado através de um conjunto de 

observações empíricas - mensurados por meio da comparação das despesas públicas com o 

PIB dos países - que descrevem o crescimento dos gastos governamentais. Na busca por 
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explicações e razões que levaram o governo a aumentar significativamente seus gastos ao 

longo dos tempos, cresceram também as discussões e debates sobre qual deveria ser o grau de 

envolvimento do governo na economia e o tamanho ideal dos gastos sociais, sendo muitos os 

representantes que se posicionam favoravelmente à diminuição da sua participação. Isto se 

deve ao fato de que muitas das decisões tomadas pelos governantes não refletem a 

racionalidade econômica e social, mas sim as conveniências e interesses políticos, 

argumentam. 

Matias-Pereira (2012, p.48) considera relevante para a compreensão do crescimento 

das despesas públicas, os estudos de Adolph Wagner, de Peacock e Wiseman, que focaram 

suas análises no sentido de estabelecer hipóteses teóricas que pudessem explicar esta 

dinâmica do setor. Em suas análises foi enfatizado o problema da identificação dos 

determinantes da expansão de gastos com base na análise empírica de dados disponíveis. 

Na mesma linha de raciocínio que Matias-Pereira, Riani (2009) expõe que Adolph 

Wagner formulou a denominada “Lei de Wagner” onde tentou estabelecer algumas 

generalizações sobre o comportamento dos gastos públicos. Para isso considerou a lei da 

expansão das atividades do Estado, constatando que os gastos cresceriam inevitavelmente 

mais rápido do que a renda nacional em qualquer Estado progressista. Em outras palavras o 

crescimento das atividades do governo era consequência natural do progresso social, que 

resultaria decisivamente na expansão dos gastos, ou seja, quando a produção per capita 

aumentava, as atividades do Estado e seu gasto elevavam em proporções maiores do que o 

produto (os bens e serviços ofertados pelo estado apresentariam uma alta elasticidade-renda). 

Ainda, de acordo com Riani (2009, p. 60), o estudo clássico de Peacock e Wiseman, 

baseado na evolução dos gastos públicos do Reino Unido entre 1890 e 1955, continha três 

principais objetivos: i) preencher os espaços nas informações estatísticas disponíveis sobre o 

gasto do governo a partir de 1890; ii) relacionar estas estatísticas com a história econômica no 

período; e iii) analisar o comportamento dos gastos do governo dentro do contexto histórico 

estabelecendo algumas hipóteses que auxiliasse na explicação do comportamento dos gastos 

governamentais também em outros países. Os autores fizeram duas observações interessantes: 

primeiro notaram que o total dos gastos do governo havia crescido relativamente mais rápido 

que o do PIB, e segundo, observaram que o nível dos gastos foi claramente afetado pelas duas 

guerras mundiais a qual denominaram de “efeitos deslocamento”, sendo que após esses 

períodos o crescimento dos gastos voltava ao estado normal, só que em um nível superior ao 

anterior à guerra.  
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Estas análises aplicadas também a outros países levaram a observação  de que em 

períodos de depressão e de distúrbios sociais marcantes também ocorre o efeito deslocamento, 

estes fenômenos tendiam a elevar o crescimento dos gastos. Depois estes tendiam a diminuir 

mas para um nível superior anterior ao fenômeno. Além disso, Peacock e Wiseman 

detectaram dois outros efeitos denominados de efeito imposição e o efeito inspeção. O 

primeiro diz respeito ao sentimento de igualdade e coletividade que surgia na sociedade após 

os problemas ocorridos, que a levariam a dar mais importância à provisão coletiva dos 

serviços de saúde, educação, bem-estar social, etc. O segundo expressa a expectativa 

construída pela sociedade que esperava do governo uma melhora no nível dos serviços 

prestados, em consequência aos aumentos dos gastos no decorrer dos distúrbios. Para os 

autores esses fenômenos explicavam as mudanças ocorridas na relação entre os gastos 

públicos e o PIB (RIANI, 2009, p.60).  

Em relação ao Brasil, muito embora os indicadores não tenham demonstrado que o 

país tenha alcançado os mesmos níveis de gastos públicos em relação aos países 

desenvolvidos, em especial os europeus, a partir de 1979 foi possível através da criação da 

Secretaria de Controle de Empresas Estatais (Sest), conhecer a abrangência do universo da 

administração indireta. No país, o crescimento acelerado das despesas públicas teve início a 

partir da segunda guerra mundial (dados apontam, porém, que as despesas já cresciam antes, 

tendo dobrado entre 1907 e 1943). A participação dos gastos públicos a partir de 1943 foi de 

17% em 1947 e de 25% em 1969, apresentado aceleração considerável entre 1955/60 e 

1964/69. Curiosamente encontraram evidencia nos dados, de uma redução da carga tributária 

em relação ao PIB ao longo dos anos 70, 75 e 80 sendo respectivamente 24 %, 23,9% e 21,9% 

e carga líquida de 15%, 14,9% e 12,8%. Estes dados traduzidos demonstram à diminuição do 

setor público tradicional e paralelamente o crescimento do setor público estatal 

(GIACOMONI, 2012, p. 5-6). 

Por sua vez, Riani (2009, p.72) esclarece que entre 1947 e 1950 o acréscimo nas 

despesas ocorreu em consequência da Segunda Guerra Mundial que forçou o Estado a gastar 

mais para atender as demandas que surgiram no período. Já entre 1955 e 1960 o acréscimo foi 

devido à política de desenvolvimento implementada no país, que utilizou, inclusive, do 

mecanismo inflacionário para o financiamento dos gastos. A partir de 1964, a política do país 

foi alterada e os gastos governamentais foram utilizados com a finalidade de combinar 

desenvolvimento econômico com estabilidade dos preços.  

Giacomoni (2012, p. 6) ainda explica que no decorrer da década de 80 a carga 

tributária global no Brasil oscilou entre 24 a 26%, a exceção dos anos 87 e 88. Já na década de 
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90, após decorridas várias tentativas de enfrentamento à crônica inflação, o Plano Real, ao 

conseguir estabilizar os preços, também provocou a extinção do imposto inflacionário, 

considerado um importante mecanismo de financiamento das despesas públicas. Isso levou a 

um grande crescimento da dívida pública nos anos seguintes. Além disso, o país ao ser 

atingido fortemente por várias crises internacionais se sentiu obrigado a aumentar sua taxa 

básica de juros, resultando em um aumento do endividamento. Posteriormente, mesmo os 

expressivos superávits primários
3
 não foram capazes de suprir os encargos de refinanciamento 

da dívida. Consequentemente, no decorrer da primeira década do século XXI acentuou-se o 

crescimento da carga tributária devido aos sistemáticos déficits nominais, e ao grande volume 

de vinculação de receita e despesas obrigatórias relacionadas ao gasto com pessoal, 

previdência e transferências legais a Estados e Municípios juntamente com o forte 

crescimento dos gastos sociais. 

O crescimento das despesas observadas nas décadas de 1980 e 1990 são reflexos das 

crises que sobrevieram o país nesses períodos afirma Riani (2009, p.72). Mesmo havendo 

profunda recessão econômica, a incapacidade do governo em reduzir seus gastos foi motivada 

pelo excessivo crescimento da sua máquina administrativa, elevados encargos financeiros e 

elevados incentivos fiscais, chegando a apresentar entre 1985/87 e 1988/90 gastos 

correspondentes a 35% e 43% do PIB, respectivamente, caracterizando como um efeito 

deslocamento provocado pela brutal elevação dos encargos da dívida pública. 

Neste mesmo contexto, Rezende e Cunha (2013, p. 85) argumentam que o aumento 

do gasto primário do governo nas últimas duas décadas não se deve ao inchaço do Estado 

brasileiro, como acreditam os cidadãos comuns. Segundo os dados por eles apresentados, 

entre os principais fatores que explicaria o crescimento do gasto público não financeiro do 

governo federal entre 1999 e 2010 estaria à política “voluntária” de crescimento dos gastos, 

com destaque para a política de valorização do salário mínimo e a expansão dos programas de 

transferências de renda (p.90-91), ou seja, políticas sociais. Segundo os autores, o crescimento 

do PIB nominal nesse período foi de 254% enquanto o crescimento da despesa primária 

nominal foi de 326%, muito acima do PIB. Destacam ainda, o fato de que no período de 2007 

a 2010 houve um aumento expressivo dos gastos públicos (segundo mandato do Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva), o fato que pode explicar este fenômeno seria a crise econômica 

internacional que atingiu a economia brasileira a partir de setembro de 2008 e que obrigou o 

governo a adotar uma política fiscal expansionista para impedir que os efeitos recessivos 

                                                           
3
 Superavit primário é o resultado positivo da receita depois de subtraído as despesas do governo, excetuando 

gastos com pagamento de juros 
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fossem maiores do que os já observados. No entanto, os gastos que mais cresceram no período 

foram as despesas com pessoal (ativo e inativo) e as despesas com INSS – gastos permanentes 

que se mantiveram no período pós-crise. 

Resta como dilema se o Brasil continuará com o modelo de crescimento que 

privilegia os gastos sociais via transferência de renda, dada à necessidade de elevar o 

investimento público, tão necessário para que o Brasil cresça acima de 5% ao ano (REZENDE 

e CUNHA, 2013, p. 165). 

Uma vez discutida a natureza das receitas e despesas orçamentárias no Brasil, é 

possível discutir como o planejamento econômico é feito no país e como este se interage com 

as nossas peças orçamentárias. É o que será feito no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 – PLANEJAMENTO ECONÔMICO NO BRASIL 
 

O estudo sobre a intervenção do Estado na economia nos revela que o processo de 

produção dos bens e serviços públicos demandados pela sociedade requer do Estado que ele 

decida o tipo, a quantidade e a qualidade dos produtos a serem produzidos e ofertados. Assim, 

cabe aos elaboradores e responsáveis pelo processo de planejamento, que a utilização dos 

recursos “escassos” seja feita de maneira mais racional e eficiente possível. Isso requer um 

bom planejamento (MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 278). 

Entretanto, a história que há por detrás da construção do planejamento evoca uma 

resposta às crises, frequentes sobre o mundo capitalista. Sobretudo, as técnicas de 

planejamento se tornaram temas centrais da economia política contemporânea nos tempos em 

que a produção industrial e de manufaturas mantiveram (e ainda mantém) um forte domínio 

sobre as relações sociais e de produção. Porém, há um paralelismo das técnicas de 

planejamento adotadas nos países que adentraram ao socialismo defendidas pelos teóricos da 

Economia Política de tradição marxista, em relação aos países ocidentais centrais que 

utilizaram de técnicas similares para equalizar as diretrizes de investimentos estatais nos 

moldes da teoria keynesiana e assim conduzir o capital após a Crise de 1929. Contudo, o fator 

de grande relevância é o reconhecimento das técnicas de planejamento que se subordinam a 

um conteúdo que diferencia as vertentes tanto do capitalismo quanto do socialismo (LOPES e 

ALMEIDA FILHO, 2013). 

Na visão de Matias-Pereira (2012, p. 279) “o planejamento pode ser visto como um 

conjunto de ações interligadas e complementares, realizadas nas diferentes instâncias da 

organização governamental, com vista no atingimento de determinado objetivo”. Além disso, 

o autor compreende que o planejamento pode envolver uma série de atividades cujo objetivo é 

o de alimentar um ciclo contínuo, onde se pressupõe que exista a possibilidade de ocorrer 

novos fatos e situações que interfiram diretamente no desenvolvimento do processo, alterando 

sua rota ou retrocedendo a execução dos trabalhos. Incorporar-se, ainda, ao conceito de 

planejamento a ideia de trabalho em equipe, ou ação conjunta dos diversos setores da 

organização que dependem de uma base de informações e recursos, técnicos e humanos, que 

propiciem monitoramento, avaliação e apoio na tomada de decisões e de sua execução. 

Neste capítulo, será feita uma síntese geral retratando a origem do planejamento, 

bem como um resumo histórico dos principais planos e como se deu o desenvolvimento do 

processo de planejamento no Brasil, com destaque para os planos que surgiram após a 

Constituição Federal de 1988. 
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4.1 Uma síntese geral da origem do planejamento 

 

Na visão de Giacomoni e Pagnussat (2006), o planejamento na esfera pública tem 

origem concreta em ocorrências históricas que marcaram o Século XX, com destaque para: a 

revolução bolchevista de 1917; as crises em economias capitalistas, como a crise de 1929; e o 

esforço dos países em desenvolvimento na superação de sua condição econômica (o esforço 

de guerra implementado tanto na década de 10 quanto no final da década de 30 também 

ajudaram ao prover os governos do know-how necessário para esta atividade). Contudo, foi a 

revolução marxista-leninista russa de 1917 que, na prática, exerceu o planejamento 

governamental centralizado e trouxe a aplicação de experiências dos planos de médio prazo. 

Foi o partido da vanguarda russa que, em nome do proletariado e do Estado, construiu 

comissões de planejamento que fixaram: a produção, o consumo, os objetivos para o país e 

para a sociedade, e a quantidade de recursos necessários para atingir esses objetivos. 

No que se refere aos países de economia capitalista, Giacomoni e Pagnussat (2006) 

argumentam que, após o enfraquecimento das teorias liberais, que se tornaram inconsistentes 

no período de guerra e com o advento da Crise de 1929, alguns autores passaram a 

argumentar sobre a necessidade de defenderem fundamentos de apoio a intervenção do 

Estado, destacando-se a Teoria Geral e a revolução keynesiana nos anos 1930. É exatamente 

este ponto que Giacomoni e Pagnussat (2006) enfatizam como sendo um dos principais 

marcos da crise ideológica e da ruptura com o paradigma liberal de Estado Mínimo e de livre 

mercado. Outros fatores como o New Deal de Roosevelt - onde a intervenção do Estado foi 

necessária para enfrentar a crise, bem como os planejamentos de guerra americano e alemão, 

foram fundamentais para dar o suporte empírico à aceitação e ampliação gradativa do Estado 

na economia. 

Em linha corrente e similar a dos autores, Lopes e Almeida Filho (2013) direcionam 

suas análises a partir do argumento de Carr (1947). que se constrói sobre o fato de algumas 

ideias sobre planejamento terem surgido na Europa Ocidental e, depois de esquecidas, 

renascerem na União Soviética, que, posteriormente, as exportou de volta ao Ocidente. Isso 

torna forte a argumentação de que as ideias de planejamento já estavam embrionadas nos 

países ocidentais, bem como significa que, ao contrário do que se pensa sobre a origem do 

planejamento ter surgido em berços do socialismo, na essência, planejamento já estava sobre 

os fundamentos da economia coordenada que brotaram do próprio desenvolvimento 

capitalista. Em outras palavras, o planejamento é resultado da história e do desenvolvimento 

produtivo, e não de um ideal que estava por trás do movimento comunista. Os autores ainda 
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afirmam que é possível fazer uma listagem dos vários exemplos de Estado planejador em 

outros países como: o New Deal nos EUA, o projeto nazista na Alemanha, os projetos de 

industrialização na periferia, entre outros. Daí a afirmação de que “o indício da política 

econômica real de controle não surgiu de um desejo de reforma social, mas de uma 

necessidade do Estado-nação capitalista” (LOPES e ALMEIDA FILHO, 2013). 

Contudo, o mais importante seria traçar as origens e conceito de planejamento e sua 

contribuição para moldar o pensamento e a prática econômica, até mesmo em países que 

nunca tiveram oficialmente um “plano” formal. E, ao invés de concentrarmos nossos estudos 

na relação entre URSS e Ocidente, no que se refere à análise teórica e origens do 

planejamento, sem com isso desmerecer o fato de que foi no Estado Russo que se difundiu a 

ideia de planning, melhor seria caminhar para outra análise de como este, de fato, se 

apresentou nos diferentes países. 

Neste contexto, Giacomoni e Pagnussat (2006) discorrem sobre a preparação do 

terreno para a rápida difusão do conceito de planejamento governamental, expondo que o 

mesmo foi auxiliado por alguns fatos ocorridos após a Segunda Grande Guerra, nos quais se 

destacam: o Plano Marshall (1946-1953) de reconstrução da Europa; a adoção do 

planejamento de médio prazo para muitos países, em especial a implementação do 

“Commissariat au Plan” na França, no início da década de 1950, juntamente com o plano 

“indicativo”, cujas metas harmonizavam com as linhas de orientação do Plano Marshall. Em 

resumo, os autores consideram marcante no período o crescimento do papel do Estado e sua 

intervenção na economia nos países capitalistas, inclusive latino-americanos, seja como 

provedor de serviços essências – educação, saúde e infraestrutura; seja como protetor dos 

indivíduos vulneráveis – na assistencial social, seguro desemprego, etc – ou seja, como 

promotor do desenvolvimento econômico, concedendo proteção e incentivos aos diversos 

setores considerados estratégicos. 

Ao introduzirmos o contexto histórico da América Latina, a história do planejamento 

governamental se concentra na busca associada aos inúmeros esforços, teóricos e 

programáticos, para compreender e superar o subdesenvolvimento. Dentre esses esforços 

destaca-se a criação de uma instituição que pode ser considerada uma verdadeira escola de 

pensamento econômico. Criada em 1948, a Cepal tinha por objetivo a elaboração de teorias 

que explicassem o subdesenvolvimento dos países periféricos, e formulação de novas teorias 

para alcançar o tão desejado desenvolvimento econômico e industrial. Foi ela quem 

incentivou a prática de planejamento governamental, através do desenvolvimento de técnicas 

de programação de investimentos promovendo a difusão de ideias em favor da 
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industrialização, que logo se tornou instrumentos de planejamento em diversos países 

(GIACOMONI e PAGNUSSAT, 2006). 

Costa-Filho (2010) afirma que experiências de planejamento mais sistemático 

iniciaram-se na América Latina, Caribe, no Brasil e em países de menor desenvolvimento 

relativo, por volta de 1930 na esteira das políticas públicas concebidas para enfrentar a Crise 

de 1929 e se limitavam a alguns setores prioritários, em geral – energia, transporte e 

saneamento básico.  

Na década seguinte, após a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de reconstrução 

e de desenvolvimento orientariam novas experiências e fortalecimento dos órgãos 

governamentais encarregados de planejar, implicando meticulosas programações. O inédito 

avanço e crescimento na área da Ciência e Tecnologia (C&T) e em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), com atenção para o sudeste asiático, foi o pontapé inicial para o 

estabelecimento de um padrão produtivo fundamentado sobre a égide do “conhecimento”, 

convertido em “unidades de informação”, reduzindo o papel dos insumos, a saber: recursos 

naturais, mão de obra e energia, etc, condutor da redução das vantagens comparativas, 

principalmente, na América Latina que apresentou dificuldades para reinserção na dinâmica 

externa. Desta forma, caberia aos governos buscar novos mecanismos racionais para formular 

suas políticas de intervenção econômica, fortalecendo assim os organismos nacionais de 

planejamento (ONPs). 

No Brasil, como veremos a seguir, destaca-se a crescente intervenção do Estado em 

diversas atividades econômicas, considerado setor estratégico para a implementação do 

projeto de industrialização acelerado e desenvolvimento econômico, através das metodologias 

e processo de planejamento implementados. 

 

4.2 Síntese histórica sobre o planejamento no Brasil 

 

Segundo Matias-Pereira (2012, p. 288) o marco do planejamento no Brasil, data de 

1948, com a elaboração do Plano Salte no governo de Eurico Gaspar Dutra. Neste plano, se 

deu atenção e prioridade aos setores da saúde, alimentação, transporte e energia. Em uma 

outra perspectiva, Rezende (2011) afirma que as medidas adotadas pelo governo 

revolucionário, liderado por Getúlio Vargas na década de 1930, constituem o marco no 

processo de intervenção do Estado na economia, tendo em vista a finalidade de promover seu 

desenvolvimento por meio da implementação de reformas administrativas e adoção de 

medidas protecionistas para gerar mudanças na estrutura produtiva e alterar a relação das 
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forças de trabalho que controlavam o poder nacional. Para Matias Pereira (2012, p. 288) o 

sistema de planejamento no Brasil, no período militar, pode ainda ser entendido como o 

resultado de diversas experiências anteriores, onde foram adotadas importantes medidas de 

promoção à industrialização, em resposta às crises que afetavam bruscamente a economia, 

expondo sua forte dependência ao exterior.  

Em uma retrospectiva sobre o desenvolvimento do processo de planejamento no 

Brasil, verifica-se que ao longo do tempo, vencidas as etapas de reconstrução do Estado após 

a Segunda Guerra, outras etapas de planejamento foram sendo construídas. Em 1956, foi 

aprovado o Plano de Metas, cujo enfoque foi dado aos setores de energia e de 

desenvolvimento de rodovias e ferrovias; aos serviços portuários e aeroviários; ao 

fortalecimento da indústria de base; a mecanização agrícola incentivando o uso de 

fertilizantes, silos e armazenagens. Passados os anos, em 1963, foi aprovado o Plano Trienal 

com a proposta de criar incentivos fiscais para corrigir os desníveis regionais existentes no 

país; obter novas técnicas dos setores de desenvolvimento; proporcionar melhores condições 

na saúde pública; intensificar as ações no setor de educação e da pesquisa tecnológica; alterar 

a legislação com o intuito de promover reformas (como a reforma agrária); reduzir a dívida 

externa; e combater a inflação mantendo a taxa de crescimento (MATIAS-PEREIRA, 2012). 

Rezende (2011) relata que, assim como a natimorta proposta do Plano Trienal, o 

esforço do governo militar se pautou na busca da estabilização macroeconômica conciliada ao 

crescimento econômico. Neste horizonte, foi criado o Plano de Ação e Bases do Governo 

(Paeg), no governo de Castelo Branco, que tinha por objetivo corrigir as distorções 

acumuladas no período anterior para conter a inflação, promover a estabilização monetária, 

sem afetar a sustentação do crescimento econômico e sem reduzir as disparidades sociais e 

regionais. Estava presente nestes propósitos um conjunto de reformas voltadas a 

modernização do Estado e a recuperação de sua capacidade de intervir direta e indiretamente 

na economia, tornando-a mais competitiva. 

Em sequência, logo após a criação do Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Epea), a tarefa de elaborar o Plano Decenal de Desenvolvimento (1967-1976) foi vista como 

a primeira experiência concreta de desenvolvimento de uma visão estratégica dos interesses e 

prioridades nacionais, contendo uma detalhada proposta para os primeiros quatro anos de 

governo (1967-1971) e outras disposições para os períodos seguintes. Segundo Rezende 

(2011), esta tarefa contribuiu ainda para reforçar a base de conhecimento técnico à disposição 

do Estado, ampliando a capacidade de planejar e implementar políticas de desenvolvimento. 

Mesmo após o abandono do Plano Decenal, este corpo técnico foi mantido. Formado por 
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profissionais altamente qualificados e comprometidos com a causa do planejamento, a nova 

administração de Costa e Silva encarregou-os de elaborar o Programa Estratégico de 

Desenvolvimento (1967-1970) aproveitando-se dos ganhos obtidos com a estabilização 

monetária, podendo concentrar seu foco na promoção do crescimento. Neste invólucro foi 

criada a Comissão de Coordenação do Planejamento e Orçamento, sob a presidência do 

ministro do Planejamento e Orçamento, composta pelos secretários-gerais de cada ministério, 

que deu origem ao primeiro Orçamento Plurianual de Investimentos – OPI (1968-70), 

oficialmente criado em 1970 (REZENDE, 2011).  

Por sua vez, Matias-Pereira (2012) lembra a criação de outros programas como o 

Programa de Metas e Bases para a Ação de Governo (1970-73); o II OPI e o I PND - Plano 

Nacional de Desenvolvimento (1972-74); o Programa de Acompanhamento; o Programa 

Geral de Aplicações; o II PND (1975-79); III PND (1980-85); o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Nova República (I PND-NR 1986-89). 

Rezende (2011) faz uma análise e exposição destes programas, a começar pela 

necessidade do regime político em reforçar a hegemonia do Poder Executivo sobre suas 

decisões de política econômica a partir da segunda metade da década de 1960, com a criação 

das Metas e Bases para a Ação do Governo (1970-1972), cujo compromisso em manter o 

projeto de transformar a economia e ampliar a posição do Brasil no concerto das nações, foi 

mantido pela Junta Militar que assumiu o poder após a morte do Presidente Costa e Silva. A 

despeito do I Plano Nacional de Desenvolvimento – I PND (1972-74), deu-se continuidade às 

diretrizes e linhas gerais dos programas anteriores, reforçando o papel da burocracia 

envolvida na atividade de planejamento. O primeiro PND deu início a uma série de planos de 

governo obedecendo o disposto no Ato Complementar nº 43/1969  que obrigava a elaboração 

de PND’s de duração igual ao mandato do Presidente da República, submetendo ao 

Congresso Nacional no primeiro ano de governo e complementando com OPI’s para os três 

anos restantes. Já o Programa de Acompanhamento da Execução das Metas e Bases para a 

Ação do Governo, foi uma complementação aos PND’s sendo reforçado com o surgimento do 

Plano Geral de Aplicações – PGA constituído com a finalidade de consolidar os orçamentos 

da União e administrações indiretas, inclusive das estatais. Ainda, de acordo com o autor, o 

período abrangido pelo II PND (1975-79) pode ser compreendido como o período em que o 

planejamento governamental atingiu o auge da sua influência sobre a elaboração e 

implementação das políticas econômicas e sociais visto que, devido as crises ocasionadas na 

década de 80, como a crise do petróleo e o agravamento dos desequilíbrios externos e 

internos, o III PND (1980-85) só foi implementado para cumprir a formalidade exigida em 
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dispositivo legal. “A falta de unidade no comando da política econômica, com visões 

diferentes esposadas pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento a respeito de como 

enfrentar a crise contribuiu para que ele fosse, na prática abandonado” (REZENDE, 2011). 

Finalmente, as divergências entre os Ministérios foram se reproduzindo, e mesmo com o 

advento da Nova República em 1985, ou como é chamado o I PND da Nova República (1985-

89), aponta para um esvaziamento do discurso sobre planejamento como centro das decisões 

de política econômica e de coordenação das ações de governo. Na observação de Matias-

Pereira (2012) após a Constituição Federal de 1988 elaborou-se o Plano Plurianual para o 

Quinquênio entre 1991 – 1995, sendo revisionado pelo governo de Itamar Franco que assumiu 

a presidência em 1992, em decorrência do impeachment de Fernando Collor. Na sucessão, os 

planos plurianuais vigoraram entre 1996/99 e 2000/2003 no governo de Fernando Henrique; 

nos períodos de 2004-2007 e 2008-2011 do governo de Luiz Inácio Lula da Silva; e 2012 a 

2015 no governo de Dilma Roussef. 

A seguir, para uma melhor compreensão do processo de planejamento, segue uma 

análise dos métodos de planejamento ocorridos pós CF/88, com ênfase na metodologia do 

Plano Plurianual 2008 – 2011, que corresponde predominantemente ao segundo mandato de 

governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Justifica-se a escolha pelo período 

mencionado haja vista a possibilidade de se obter um avanço na forma de elaborar e planejar 

o respectivo PPA, possibilitando resultados mais diretos e compreensíveis para esse trabalho 

de pesquisa. 

 

4.3 O desenvolvimento do processo de planejamento após a CF/88 

 

O tipo de planejamento que se buscou implementar a partir da CF/88, de acordo com 

Cardoso Júnior e Gimenez (2011), apresenta méritos e problemas. O mérito pode ser visto na 

tentativa de transformar a atividade de planejamento governamental em processo contínuo de 

ação estatal, como forma de controlar e reduzir os graus de discricionariedade intrínsecos à 

atividade. O problema, ao que parece, se refere ao espaço temporal do planejamento para o 

curto e médio prazo, condicionando-o ao orçamento prévio disponível, o que acaba se 

transformando em mais uma mera ação operacional cotidiana do Estado. 

Parece pouco, mas o fato é que, no Brasil, ao longo das duas últimas décadas, em 

um ambiente ideologicamente hostil à presença e à atuação mais amplas do Estado, 

a função planejamento foi adquirindo feições muito diferentes das quais poderia ser 

portadora. Ao longo de todo este período, a função foi sendo esvaziada de conteúdo 

político estratégico, robustecida de ingredientes técnico-operacionais e de controle e 
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comando físico-financeiros, em torno de ações difusas, diluídas pelos diversos níveis 

e instâncias de governo, cujo sentido de conjunto e movimento, se estes o têm, 

mesmo setorialmente considerado, não é nem fácil nem rápido de identificar 

(CARDOSO JR. e GIMENEZ, 2011). 

 

A função planejamento a partir da CF/88 foi convertida em PPA’s com vigência de 

quatro anos, cuja estrutura apropriada só se deu a partir dos anos 1990 e abrange os PPA’s 

1996-99, 2000-2003, 2004-2007 e 2008-2011. Na concepção de Cardoso Jr. e Gimenez 

(2011), esta família de PPA’s se constituíram sob dois princípios norteadores: 1) A ideia de 

processo contínuo e pouco disruptivo com a garantia de que o primeiro ano de gestão do 

Executivo tivesse sempre que executar – programática e financeiramente – o último ano do 

planejamento previsto no PPA do seu antecessor; 2) a ideia de junção entre orçamento e 

orçamentação do plano geral distribuído em programas e ações setoriais coordenados e 

organizados. Desta forma, entre o PPA e o Orçamento Geral da União (OGU), foram criados 

dois instrumentos importantíssimos para operacionalizar e materializar a junção plano-

orçamento: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Ambas foram responsáveis respectivamente por definir as metas e as prioridades para o 

exercício financeiro subsequente e consolidar a proposta orçamentária para o ano seguinte, 

integrando os ministérios e unidades orçamentárias do Legislativo e Judiciário.  

Segundo Matias-Pereira (2012, p. 298), a CF/88 concede uma importância ao sistema 

e ao processo orçamentário brasileiro na medida em que determina um encadeamento lógico e 

sistemático ao planejamento na ação governamental. O autor reafirma que o processo 

orçamentário diz respeito aos papéis e funções do orçamento, isto é, as estruturas, 

instrumentos, procedimentos e classificações necessárias ao cumprimento dessas funções e 

papeis. Isso se dá por meio dos instrumentos de planejamento governamental: PPA, LDO e 

LOA, onde planos e programas de cada esfera de governo são elaborados em consonância 

com o disposto no PPA. Registra, ainda, o fato de que o sistema orçamentário é composto por 

três funções essenciais, planejamento, gerência e controle. 

Ainda, na concepção de Matias-Pereira (2012, p. 299), “o orçamento público ao ser 

aceito como instrumento de planejamento e controle da administração pública, apresenta-se 

como uma técnica capaz de permitir que periodicamente sejam reavaliados os objetivos e fins 

do governo”. Neste contexto, é possível também avaliar e comparar as diversas funções e 

programas, relacioná-las ao seu custo, facilitar o exame da função total do governo e seu custo 

em relação ao setor privado. Para o autor, esta é sem dúvida alguma mais importante fonte de 

informação e de controle democrático do Estado, onde nenhum planejamento por mais crítico, 

criativo, criterioso e sofisticado, poderá substituir o controle democrático, principalmente 
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quando a essência do planejamento é ser um instrumento de viabilização para o alcance do 

bem comum para a sociedade. 

Sem o intuito de desmerecer os possíveis avanços decorrentes da institucionalização 

dos instrumentos de planejamento federal (PPA, LDO, LOA, LRF, entre outros), Cardoso Jr e 

Gimenez (2011) alegam que mediante o movimento de subfunção das funções de 

planejamento e orçamentação a categorias cotidianas da gestão pública, processou-se o 

esvaziamento do planejamento como função típica de estratégia e política de Estado. 

Acontece que as variáveis técnicas de orçamentação e orçamento do planejamento, ao se 

tornarem parâmetros prévios das possibilidades e capacidades de ação do Estado, acabou por 

institucionalizar como única forma de estruturar e conduzir as coisas no governo, passando a 

comandar o planejamento e o investimento público, quando na verdade deveria se pensar em 

uma causalidade oposta. Diante desta realidade, o planejamento perdeu o sentido forte, 

estratégico e político e, só poderia ser retomado mediante a primazia da gestão sobre o 

planejamento, isto é, por meio da adaptação ou invenção de novas técnicas “institucionais” e 

boas práticas de gestão aplicadas no setor público. Assim a nova administração pública 

gerencial (ou gerencialista) surge como um movimento teórico e político responsável pela 

“primazia da gestão sobre o planejamento” fenômeno que ocorreu entre os anos de 1990 até a 

primeira década de 2000, que cresceu difundindo a cultura do empreendedorismo norte-

americano e instigou na administração pública princípios gerencialistas utilizados em 

organizações privadas. 

Entre os principais documentos globais de planejamento, Santos (2011) aponta os 

PPA’s entre os períodos de 2003 a 2010 e as formulações estratégicas do Núcleo de Assuntos 

Estratégicos (NAE) em 2004 e da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) em 2010. Para o 

autor o PPA 2004-2007 “Plano Brasil de Todos – Participação e Inclusão” marca o início dos 

esforços em planejamento no Brasil a partir da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva eleito 

presidente em 2002. A fundamentação deste plano foi baseada no programa de governo 

durante a campanha para a presidência, que enfatizava a necessidade de recuperação das 

condições econômicas para que o Brasil voltasse a crescer. Esse desejo ficou bem claro na 

Mensagem Presidencial, aliado a ideia de se fazer justiça social como uma nova alavanca para 

o alcance do desenvolvimento. Tal ideia acabou por definir uma nova estratégia de construção 

de espaços democráticos para o planejamento, colocando o Estado como indutor da retomada 

do crescimento e as parcerias entre Estado e sociedade (na esfera pública e privada, 

governamental e não governamental) como força motriz do processo. Deste modo, a 
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participação social se tornou essencial no processo de habilitação da sociedade em referência 

a forma de manusear o potencial econômico, social, político e cultural no país. 

Em relação ao PPA 2008-2011, “Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação 

de Qualidade”, para Santos (2011) a sua elaboração partiu de um cenário de retomada do 

crescimento econômico, forte expansão do emprego e da renda, sendo um reflexo da expansão 

estratégica do PPA anterior (2004-2007). O forte crescimento observado na economia 

brasileira nos anos anteriores foi fruto da grande expansão econômica chinesa no novo 

milênio, o que levou o preço das commodities produzidas pelo Brasil (como minério de ferro 

e soja) a níveis nunca antes alcançados. Além da ideia de consumo de massa, foi incorporado 

ao plano novos elementos considerados prioritários no plano de desenvolvimento do país, 

com destaque para: expansão dos investimentos em infraestrutura através do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC); um novo modelo de desenvolvimento da educação 

descrito no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE); e a integração de políticas sociais 

pela Agenda Social. No capítulo seguinte será retratada a metodologia do plano com ênfase 

sobre o contexto da Agenda Social. 

O NAE, órgão de governo vinculado à Presidência da República, publicou, em 2004, 

o “Brasil 3 Tempos”, cujo objetivo foi voltado para a articulação da inteligência nacional para 

assuntos que se referem ao tratamento de temas estratégicos com intenção de definir os 

objetivos nacionais estratégicos de longo prazo e criar condições para a institucionalização da 

gestão estratégica em torno destes objetivos. Já a SAE publicou em 2010 o documento “Brasil 

em 2022” com uma reflexão sobre o ano bicentenário da independência do Brasil, também 

retratado pelo NAE, e outras duas características peculiares que merecem destaque: 1) um 

amplo e preciso diagnóstico prospectivo sobre o quadro das relações internacionais no mundo 

e na América do Sul até 2022; e 2) uma expectativa otimista sobre o Brasil amparada nos 

avanços obtidos nos últimos anos, que não puderam ser vistos e contempladas concretamente 

na elaboração do Brasil 3 Tempos (SANTOS, 2011). 

Por fim, estes podem ser considerados os principais fatores que interferem e integram 

o processo de planejamento no Brasil a partir da CF/88 até o ano de 2010.  

 

4.4 Críticas ao Modelo de Planejamento adotado no Brasil após a CF/88 

 

Uma vez que as funções do Estado são de normatizar, regular, classificar, e distribuir 

capital de todas as naturezas, o campo das escolhas que se encontram no planejamento é um 

dos objetos principais que envolvem a disputa pelo controle do Estado. Diante disso, torna-se 
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interessante para a burocracia compreender o planejamento por vias afetas à sua viabilização, 

em respeito ao Estado democrático de direito, protegendo e se apropriando do conceito de 

planejar, principalmente enquanto organização dos meios. De certa forma, essa apropriação 

do planejamento pelos técnicos burocratas também é confortável para os políticos, que diante 

desta preferência dos burocratas em organizar o planejamento, facilita para si o poder de 

explicar a realidade e justificar as suas escolhas. Isto permite que os políticos se apropriem do 

planejamento, mas por outro lado impede que os burocratas se apropriem da política. 

Contudo, independente das ações que incidem sobre o conceito de planejar, toda a lógica que 

visa organizar a ação do Estado será válida na medida em que estiver sendo orientada para 

cumprir objetivos para viabilização das escolhas legítimas (SANTOS, 2011). 

Em outra dimensão, o confronto que se estabelece entre planejamento governamental 

e o PPA é sentido por todos aqueles que lidam com a ferramenta como um instrumento 

norteador das políticas públicas e das escolhas apontados pelos governantes. Garcia (2012) 

argumenta que o PPA surgiu em um contexto onde o planejamento governamental se 

encontrava em total descrédito, em meio às fortes críticas dos ideólogos e defensores da onda 

neoliberal, onde muitos dos parlamentares que compunham a comissão da Assembleia 

Nacional Constituinte, responsáveis pela elaboração do Título VI (Da Tributação e do 

Orçamento) da CF/88, haviam sofrido com as dificuldades de planejar e executar orçamentos 

em ambientes complexos. Tal situação ajuda a compreender a natureza de criação do PPA, 

mais como uma programação plurianual das despesas, chamada de plano mais pela grande 

influência daqueles que lidavam com os Planos Nacionais de Desenvolvimento – PND’s 

(GARCIA, 2012). 

Nesta mesma linha de raciocínio, Santos (2011) tece uma crítica sobre o arranjo 

vigente no PPA, na medida em que ele se apresenta com detalhamento praticamente igual ao 

orçamento anual, descaracterizando a sua função de natureza plurianual. Segundo o autor, ao 

assumir as dimensões, tanto física como financeira, o plano perdeu todo o sentido e a função 

de orientar as ações de governo, e na prática tornou-se um orçamento plurianual. Para Garcia 

(2012) todos os PPA’s elaborados desde 2000 foram concebidos de forma exaustiva, 

agregando um conjunto de ações governamentais, que reafirmaram o caráter de programação 

plurianual de despesas. Ressalta ainda que as despesas mencionadas no art. 165 da CF/88, se 

referem àquelas destinadas a realizar os objetivos do plano de governo, tais como as despesas 

de investimento. No entanto, na ausência de dispositivos e inovações necessárias, que 

deveriam ser implementadas a partir da sanção da lei complementar que reza o § 9º do 

respectivo artigo, o PPA foi se “orçamentarizando”. Deste modo, os PPA’s 2004-2007 e 
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2008-2011 revelaram-se o “plano” dos feudos corporativo-burocráticos, que agrupou os 

programas finalísticos por unidade de responsabilidade setoriais. 

Fernando Bittencourt, servidor e técnico do Senado Federal, ao ser entrevistado
4
 e 

questionado sobre o planejamento orçamentário, se eles refletem a realidade e a expectativa 

da demanda social existente, afirmou que “Absolutamente não. O processo orçamentário 

federal foi deliberadamente desconectado de qualquer expectativa de planejamento”. Segundo 

o entrevistado, a começar pelo PPA, o que o governo fez foi deliberadamente esvaziá-lo de 

todo conteúdo concreto de planejamento ao retirar qualquer especificidade do antigo modelo 

de orçamento-programa, que apesar das suas limitações, era tido como um instrumento 

adequado e mais próximo possível do instrumento do PPA enquanto ferramenta de 

monitoramento e metas. “A partir de 2011 a opção foi abandonar o velho modelo e colocar 

nada em seu lugar (os dois últimos PPA’s federais são um mero exercício literário de baixa 

qualidade)”, afirma. 

Já ao ser entrevistada
5
, a Técnica do Senado Federal Rita Leal afirmou que, “durante 

muito tempo o orçamento foi um instrumento efetivo, eficiente na entrega da política fiscal”, 

logo após o atual governo assumir a presidência (a partir de 2013), o ajuste econômico deixou 

de ser um valor, então novamente o orçamento passa a estar a serviço destes normais 

desenvolvimentista mais expansionista. Segunda a servidora “a lei orçamentária da forma 

como ela está estruturada, ainda não é um instrumento muito eficiente para se garantir por 

intermédio da execução orçamentária o interesse público” expõe. Nas palavras de Fernando 

Bittencourt a LDO, tem uma função crucial, a de suprir as lacunas da ausência de uma 

regulamentação permanente que atualize a vetusta Lei 4.3020/64. Neste sentido, é usada de 

forma oportunista por Executivo e Legislativo para tentar consagrar um cipoal de mudanças 

de regras que favoreçam seus interesses imediatos, causando instabilidade normativa que é o 

oposto do planejamento. A seu ver, mesmo a LOA, que deveria ser apenas um plano 

financeiro anual, apresenta a possibilidade indiscriminada de contingenciamento, e certo grau 

de tolerância com a inclusão de dotações “genéricas”, que ao menos discriminam as 

características mínimas e relevantes da despesa, incita que haja perpetuidade no jogo 

decisório tão logo se conclua a tramitação legislativa. 

Para Santos (2011), a necessidade de se haver um mecanismo de estruturação que 

vise à efetividade das ações através do planejamento é um desejo que decorre da pressão 

social no sentido de valorizar a ação planejada com vistas a sua execução e desenvolvimento. 

                                                           
4
 Entrevista concedida em 21.02.2017 para fins desta Pesquisa – Anexo XI 

5
 Entrevista concedida em 03.03.2017 para fins desta Pesquisa – Anexo XI 
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Diante disso, a orientação clara constante em um projeto nacional se torna uma ferramenta de 

legitimidade capaz de direcionar e apontar as prioridades, estratégias, recursos e instrumentos 

direcionados ao alcance do bem estar coletivo. A questão que se coloca é se o instrumento de 

planejamento utilizado pode atender as demandas sociais. A consultora e técnica do Senado 

responde a essa pergunta dizendo que o conjunto de demandas sociais é muito amplo, e para 

que o político tenha legitimidade perante os seus eleitores, suas decisões precisam estar 

conectadas a algum ponto da demanda. Como o universo de demandas excede a capacidade 

do governo devido à escassez de recursos, isto significa dizer que o processo decisório do que 

vai para o PPA ou para dentro de uma LOA, é um subconjunto de um conjunto mais amplo de 

demandas que se tornam planos de governo. Desta forma é possível fazer uma correlação com 

alguma demanda de algum seguimento da sociedade, e sim, o PPA estará contemplando e 

atendendo as demandas sociais. Por outro lado, como a natureza do PPA tende a priorizar a 

atuação governamental em algumas áreas, visando atender e corrigir alguns aspectos da 

realidade, necessário se faz reunir um maior conjunto de empreendimentos, ações e metas 

para o alcance destes objetivos, no entanto não é o que se vê no PPA, pois o mesmo sofre de 

uma síndrome de fragmentação. Ocorre que o plano acaba sendo fragmentado/distribuído em 

pastas e deixa de cumprir seu papel que é o de priorizar áreas e metas estratégicas para o 

desenvolvimento do país. 

Na visão de Fernando Bittencourt, há uma descrença quase que completa entre os 

técnicos que lidam com o orçamento, visto que a transformação que ocorreu chegou a ponto 

de não ser considerado seu uso como instrumento de eficiência alocativa ou gerencial. Para 

ele do ponto de vista dos agregados macroeconômicos, o orçamento é negligenciado em favor 

de um controle de caixa (programação financeira) controlado pelo Executivo; e do ponto de 

vista do acompanhamento da despesa pública, já perdeu todas as características de precisão, 

especificidade e clareza de regras, onde sequer os órgãos de controle tradicionais têm nele um 

parâmetro muito útil para fiscalizar qualquer coisa. 

Neste arcabouço de discussões, considera-se legítima a intenção de se avaliar um 

instrumento de planejamento e seu respectivo ciclo orçamentário, para verificar se procedem 

as respectivas argumentações e críticas que se fazem ao plano orçamentário. Destaca-se, no 

capítulo a seguir, a metodologia utilizada e as políticas estratégicas de governo que irão 

conceber, integrar e estruturar o PPA 2008-2011 e suas respectivas peças orçamentárias. 

Deste modo, será analisado na sequência o conceito de credibilidade que se pode atribuir ao 

sistema orçamentário deste período. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DO PLANO PLURIANUAL 2008 – 2011 E 

SUAS METODOLOGIAS 
 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os componentes presentes no Plano 

Plurianual 2008-2011, bem como a metodologia de planejamento utilizada na sua elaboração. 

Com base na Mensagem Presidencial de 2007, que encaminhou a proposta do plano para 

apreciação do Congresso Nacional, será feita uma exposição dos principais objetivos 

norteadores da política estratégica de governo para o respectivo período. 

Além disso, será dado um enfoque especial na Agenda Social, cujos componentes 

são elencados no plano como prioridade da ação governamental para o período.  

 

5.1 Um breve resumo do Plano Plurianual (2008-2011) 

 

Em observação da Mensagem Presidencial (BRASIL, 2007), que encaminhou o 

Plano Plurianual para o período 2008-2011, verificam-se explícitos objetivos em acelerar o 

crescimento, promover a inclusão social e reduzir as desigualdades regionais. Isso se daria por 

meio da sua organização em três eixos: i) crescimento econômico; ii) agenda social; e iii) 

educação de qualidade. O Plano, além de estabelecer as metas e prioridades a serem 

cumpridas pelo Governo, também faz referência ao setor privado. 

De acordo com Santos (2011), a “metodologia” destacada no PPA 2008-2011 indica 

um conjunto articulado de ações orçamentárias na forma de projetos, atividades e operações 

especiais, e de ações não orçamentárias, visando alcançar objetivos específicos. Além disso, o 

planejamento da ação governamental é estruturado por programas que intervém para 

promover mudanças em uma realidade concreta, e para evitar que situações ocorram de modo 

a gerar resultados sociais indesejáveis. Os programas podem funcionar também como 

unidades de integração entre planejamento e orçamento, uma vez que a linguagem é comum 

tanto no PPA, quanto na definição das prioridades elencadas nas LDO’s e na programação 

orçamentária das LOA’s.  

Dentre os programas elencados no PPA, destaca-se o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), considerado elemento essencial, sobretudo por abarcar a melhoria na 

qualidade da educação através da elevação de investimentos no Prouni – Programa 

Universidade Para Todos, na reforma das universidades federais, criação de escolas técnicas 

profissionalizantes, entre outros (BRASIL, 2007). Para Santos (2011), a promoção da 

educação formal pública está entre as razões e princípios do PDE, objetivando favorecer a 
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socialização e a formação de indivíduos autônomos integrados à sociedade moderna. Desta 

forma, o PDE pode ser considerado um passo em direção à construção de uma resposta 

institucional amparada na concepção da educação. 

Já a estratégia direcionada ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que 

também merece destaque, consubstanciada na estabilidade econômica do período, previa a 

remoção dos obstáculos normativos e administrativos ao crescimento, estimulando e 

incentivando o investimento privado e reforçando o movimento crescente de inversões 

públicas em infraestrutura. Neste ponto, foi agregado um portfólio de um conjunto de obras 

públicas estratégicas visando à superação dos gargalos existentes, condicionando o 

crescimento e o desenvolvimento econômico do país por via de aproximação das regiões, 

países vizinhos, e áreas de adensamento produtivo.  

Em referência à área social, que será o enfoque deste trabalho, a Agenda Social 

previa, além das medidas atreladas à área da educação, um conjunto de iniciativas prioritárias 

direcionadas a parcela mais vulnerável da sociedade, com ênfase nas transferências de renda e 

ações complementares, que evocavam o fortalecimento da cidadania e dos direitos humanos, 

na cultura e segurança pública.  

Como forma de viabilizar a estratégia de desenvolvimento, a Mensagem Presidencial 

afirma que o governo se comprometeu a priorizar as seguintes ações no PPA 2008-2011: 

a) as políticas públicas voltadas para o crescimento e a promoção da 

distribuição de renda; 

b) a elevação da qualidade da educação; 

c) o aumento da produtividade e da competitividade; 

d) a expansão do mercado de consumo de massa; 

e) a utilização da diversidade dos recursos naturais de forma sustentável; 

f) a melhoria da infraestrutura, inclusive urbana (em especial nas regiões 

metropolitanas); 

g) a redução das desigualdades regionais; 

h) a segurança e o fortalecimento da democracia e da cidadania. 

Considerando que o governo buscou incorporar os resultados alcançados, do período 

anterior, sua intenção no PPA 2008-2011 foi o de avançar na agenda de desenvolvimento. 

Para tanto, formulou os 10 Objetivos do Governo Federal, expressos da seguinte forma: 

1. Promover a inclusão social e a redução das desigualdades; 
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2. Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com 

geração de empregos e distribuição de renda; 

3. Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento 

com equidade, qualidade e valorização da diversidade; 

4. Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia, e a 

cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos; 

5. Implantar uma infraestrutura eficiente e integradora do Território Nacional; 

6. Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do 

Território Nacional; 

7. Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana;  

8. Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica; 

9. Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos; 

10. Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva 

da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a 

descentralização. 

De acordo com Santos (2011), para a viabilização desta agenda, o PPA apresentava 

objetivos setoriais totalizados em 306 programas, distribuídos em 215 Programas Finalísticos 

e 91 Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais. Dentre os objetivos, chama 

a atenção o segundo objetivo “promover o crescimento econômico ambientalmente 

sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda”, pois é o que reúne 

isoladamente o maior número de programas (46). Logo em seguida, merece destaque o quinto 

objetivo “implantar uma infraestrutura eficiente e integradora do território nacional”, com 42 

programas. Somados, ambos os objetivos, totalizam 28,7% dos programas constantes no PPA 

2008-2011, conforme se verifica na figura abaixo: 
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Figura 1: Objetivos setoriais na área social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mensagem Presidencial (BRASIL, 2007) 

 

Fonte: Mensagem Presidencial (BRASIL, 2007) 

 

Como cada programa é composto por um conjunto de ações, foram 5.081 ações no 

PPA 2008-2011, subdivididas na forma orçamentária (maior parte) e não-orçamentária, 

conforme se observa na Figura 5, abaixo. 

 

Figura 2: Quantidade de Ações orçamentárias e não Orçamentárias 

 

 

 

 

 

Fonte: Mensagem Presidencial (BRASIL, 2007) 
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Segundo Santos (2011), nos quatro anos de vigência do PPA, foram previstos 

dispêndios na ordem de R$ 3.583,7 bilhões, cujos recursos foram distribuídos conforme 

exemplificados na Tabela 1, com destaque para o Orçamento Fiscal e Orçamento da 

Seguridade Social que abarcou 65,8% do montante de recursos previstos: 

 

Tabela 1: Alocação de recursos no PPA (2008-2011) 

RECURSOS DISPÊNDIO % 

Orçamento Fiscal e Orçamento da Seguridade 

Social 

R$ 2.356,4 bilhões 65,8% 

Agências oficiais de crédito R$ 705, 9 milhões 19,7% 

Investimentos das estatais R$ 254,4 milhões 7,1% 

Fundos R$ 146,93 milhões 4,1% 

Fonte: adaptação Santos (2011) 

 

Ainda nesta perspectiva de distribuição de recursos, Santos (2011) afirma que os 

programas finalísticos absorveram 81% dos recursos totais, enquanto os programas de apoio 

às políticas públicas e áreas especiais ficaram com uma fatia de 19%. Analisando os recursos 

destinados aos grandes setores, destacam-se os recursos voltados a Previdência, alocando 32% 

do montante previsto no plano, 21,3% foi destinado ao setor produtivo, 15,1% para a área 

social, 9,4% para fins de infraestrutura econômica, 8,2% para administração e 3,2% para 

serem gastos em infraestrutura social. Em relação aos recursos destinados aos grandes setores, 

destaca-se a concentração na área de infraestrutura econômica com 77,9% para energia; já no 

setor de infraestrutura social, 66,9% dos recursos foram destinados à habitação urbana e 

19,6% para saneamento básico. 

É importante salientar que, segundo a Mensagem Presidencial (BRASIL, 2007), a 

construção do PPA se deu por meio da participação de segmentos representativos da 

sociedade em 40 conferências realizadas, inúmeros fóruns e Conselhos que debateram sobre 

diversas políticas públicas permitindo o aprofundamento sobre o controle social das ações de 

governo. 

Neste trabalho, a Agenda Social será retratada com maior ênfase, visto que se trata 

de uma estratégia política do Governo Lula atrelada ao Ministério de Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome, responsável pela maior parte das políticas públicas voltadas a esta 

finalidade. 
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5.2 Uma observação sobre a Agenda Social do PPA (2008-2011) 

  

De acordo com Brasil (2007), no PPA 2008 -2011, a Agenda Social buscou reunir 

um conjunto de iniciativas prioritárias que englobariam as transferências de renda associadas 

às ações complementares juntamente com o fortalecimento da cidadania e dos direitos 

humanos, na cultura e segurança pública. Como já dito, o enfoque era sobre a parcela da 

sociedade considerada vulnerável. Com base na evolução dos indicadores da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que apontaram crescimento superior à média 

nacional do período, a Agenda Social para 2008 – 2011 procurou promover ações voltadas à 

emancipação das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família por via da integração a 

políticas de acesso à educação, à energia, aos produtos bancários, ao trabalho e à renda, com 

vistas à redução da pobreza e desigualdade. Foi apontada também a extensão e incorporação 

do benefício a adolescentes na faixa dos 16 e 17 anos, visando ao aumento da permanência do 

jovem na escola, bem como a consolidação de uma rede de proteção e promoção social, que 

conjugassem ações e programas direcionados à garantia dos direitos de cidadania às famílias 

pobres. O foco da meta seria o de propiciar o benefício a um conjunto de municípios, 

considerados como mais vulneráveis, por meio da expansão da rede de integração das ações 

de natureza assistencial, segurança alimentar e nutricional e transferidoras de renda. A 

estratégia ainda definiu como públicos vulneráveis crianças, adolescentes, pessoas com 

deficiência, quilombolas, mulheres e índios. 

Dentre o conjunto de ações de promoção ao direito pela sobrevivência, ao 

desenvolvimento e zelo pela integridade física da criança e do adolescente, destacam-se a 

implantação do Programa de Proteção de Crianças e adolescentes Ameaçados de Morte; a 

implantação do Cadastro Nacional de Adoção; a instituição do Sistema Nacional de 

Atendimento Sócio-Educativo (SINASE); a renovação das unidades de internação e semi-

liberdade nos parâmetros do SINASE; a implantação do Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária; implantação do Disque Denúncia Nacional e Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes. 

Para os portadores de Deficiência física, o plano prevê a priorização de iniciativas 

voltadas à acessibilidade na habitação de interesse social, nos transportes e nas escolas; o 

atendimento de reabilitação e concessão de órteses e próteses pelo SUS; a educação inclusiva 

e a inserção no mercado de trabalho. 
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Em referência às políticas públicas direcionadas aos quilombolas, o plano prevê que 

as ações sejam articuladas por meio do Programa Brasil Quilombola, com abrangência: na 

ampliação do acesso à terra; na obtenção do registro civil e documentação básica; no 

desenvolvimento e assistência social; no fortalecimento institucional e controle social; no 

acesso à saúde, a educação e à cultura; na melhoria da infraestrutura habitacional, de 

transporte e energia. 

No que diz respeito às políticas públicas voltadas para as mulheres, um dos grandes 

enfrentamentos a serem considerados seria o enfrentamento da violência contra a mulher 

através de políticas públicas em áreas estruturantes que integram o Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. 

Já para os Povos Indígenas, a Agenda Social previa o benefício com a articulação de 

ações voltadas a promoção e a garantia de direitos, proteção das terras e promoção social dos 

índios, considerando as especificidades culturais e territoriais, valorizando a autonomia deste 

povo representado por 220 etnias e 180 línguas. 

Dentre os grupos populacionais em situação de vulnerabilidade, a Agenda Social 

contemplaria a implantação de estrutura que garantisse a efetividade do direito ao registro de 

nascimento e a expansão do acesso ao serviço de documentação civil básica, direcionados à 

população rural com o objetivo de erradicar o sub-registro de nascimento. Ainda, no contexto 

territorial, a Agenda Social destacava iniciativas de superação a pobreza através da geração de 

trabalho e renda por meio de estratégia de desenvolvimento territorial sustentável no âmbito 

dos Territórios da Cidadania, formados por um conjunto de 118 territórios rurais de 

identidade. A intenção seria priorizar ações para a inclusão produtiva das populações pobres 

nos territórios selecionados, tais como: cidadania e acesso a direitos, recuperação/ 

qualificação de assentamentos.  

No escopo cultural, a Agenda Social articularia políticas públicas com foco no 

indivíduo e na sociedade garantindo o fortalecimento das ações culturais da sociedade, acesso 

à produção cultural e estímulo à leitura. 

No âmbito da segurança pública, a Agenda priorizaria políticas de mitigação ao 

ambiente verificado no país de violência e insegurança através de iniciativas orientadas pelo 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), voltadas para a 

prevenção, controle e repressão da criminalidade, atuando principalmente nas raízes 

socioculturais do crime e da violência, com a articulação e integração de políticas sociais 

entre União, Estados e Municípios. 
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5.3 Metodologia de Planejamento aplicada ao PPA (2008 - 2011) 

 

O PPA é um instrumento de planejamento norteador das despesas públicas de médio 

prazo. De acordo com o disposto na Constituição Federal, cabe a ele organizar os principais 

objetivos, diretrizes e metas da administração pública para o período de quatro anos, além de 

orientar os demais planos e programas regionais e setoriais. É certo que sem o planejamento 

das ações governamentais que irão incidir sobre o horizonte de curto, médio e longo prazo, a 

Estratégia de Desenvolvimento não poderá se viabilizar. Neste caso, o PPA deve ser um 

instrumento mediador entre o planejamento de longo prazo e os orçamentos anuais que 

consolidam de forma mais efetiva a alocação dos recursos públicos a cada exercício 

(BRASIL, 2007). A Figura 3, a seguir, apresenta a orientação estratégica que foi concebida no 

PPA em sua elaboração. 

Figura 3: Escala de Programas Estruturantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mensagem Presidencial (BRASIL, 2007) 

 

De acordo com a Mensagem Presidencial que encaminhou o PPA 2008-2011, o 

plano foi orientado em suas ações pelos seguintes princípios:  

a) convergência territorial que segue orientação da alocação dos investimentos 

públicos e privados, visando a uma organização mais equilibrada do território; 

b) integração de políticas e programas, tendo o PPA como instrumento 

integrador das políticas do Governo Federal para o período de quatro anos, a partir de um 

horizonte de 20 anos; 



80 
 

c) gestão estratégica dos projetos e programas considerados prioritários para a 

Estratégia de Desenvolvimento, de modo a assegurar o alcance dos resultados pretendidos; 

d) monitoramento, avaliação e revisão contínua dos programas, criando 

condições para a melhoria da qualidade e produtividade dos bens e serviços públicos; 

e) transparência na aplicação dos recursos públicos, mediante ampla 

divulgação dos gastos e dos resultados obtidos; 

f) participação social no acompanhamento do ciclo de gestão do PPA como 

importante instrumento de interação entre o Estado e o cidadão, visando o aperfeiçoamento 

das políticas públicas. 

Neste contexto, a metodologia do PPA 2008-2011 se baseia no Programa como 

elemento organizativo central, que por sua vez é um conjunto articulado de ações 

orçamentárias, por meio de projetos, atividades e operações especiais, e ações não 

orçamentárias que se direcionam para um objetivo específico. Os Programas servem para 

estruturar o planejamento da ação governamental em busca de mudanças para uma realidade 

concreta e funcionam como unidades de integração entre o planejamento e o orçamento, 

procurando garantir uma maior eficácia à gestão pública. Eles ainda funcionam como 

elementos integradores do processo de planejamento e orçamento, pois tende a criar uma 

conexão e uma linguagem comum entre as definições e metas das LDO’s, LOA’s e 

programação orçamentária financeira.  

Os resultados e êxitos na execução do Plano podem ser expressos por meio da 

evolução dos indicadores, uma vez que possibilita a avaliação da atuação governamental em 

cada Programa, e ainda asseguram a convergência dos meios na direção dos objetivos a serem 

alcançados. 

Outra implicação positiva que a gestão por programas traz é o trabalho de forma 

cooperativa entre ministérios, no estimulo à formação de equipes e redes com objetivos em 

comum, sem com isso ignorar as estruturas e hierarquias presentes em cada instituição. Muito 

além, é evocado o princípio de transparência à sociedade, tendo em vista a capacidade de 

instrumentalizar o controle social, tornando o modelo um referencial pertinente a discussões 

públicas sobre as propostas de governo, deixando claros os compromissos assumidos com os 

cidadãos. 
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5.3.1  Gestão do Plano 

 

O objetivo da gestão do PPA é o de viabilizar os compromissos assumidos com a 

sociedade na medida em que as ações convergem para o alcance dos resultados previstos no 

Plano. A gestão eficiente dos programas é peça necessária e depende de competência 

gerencial para implementação das ações nos órgãos setoriais. Por sua vez, o processo de 

gestão se compõe de etapas, formando um ciclo, que vai desde a elaboração, implementação, 

monitoramento, avaliação a revisão dos programas. No âmbito Federal e do PPA 2008-2011, 

os responsáveis pela implementação, monitoramento e avaliação dos programas são os 

gerentes dos programas e coordenadores da ação (BRASIL, 2007, p. 42). A Figura 4 mostra 

as dimensões deste ciclo de planejamento. 

 

Figura 4: Ciclo do processo de gestão orçamentária 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mensagem Presidencial (BRASIL, 2007) 

 

 

5.3.2  Qualificação do desenho dos programas por meio da análise do modelo lógico 

 

De acordo com a Mensagem Presidencial, em resumo pode-se depreender que o 

processo de revisão dos programas finalísticos, visando uma melhor gestão por resultados, 

deve ser precedido de análise de seu modelo lógico, o que permite avaliar o desenho do 

programa ajustando-o de acordo com a necessidade apresentada no momento de sua 

execução. Considerando que há por trás de cada programa uma teoria que o fundamenta, 



82 
 

conhecer e aprofundar nestas questões que deram origem ao mesmo torna possível intervir 

mais pontualmente com recursos, estratégias e ações. Ainda, quando se identifica as relações 

de causa entre as ações e os resultados pretendidos, estabelece-se condições que possibilitam 

a avaliação mais precisa sobre os efeitos no programa. Desta forma, a análise do modelo 

lógico permite compreender a origem do problema ou demanda, como se desenvolve, se 

explica, o modo de intervenção mais eficaz no sentido de mitigar os efeitos negativos por 

meio da monitoração e avaliação dos resultados. Sobretudo ainda, a análise deste modelo 

permite aprimorar o desenho do programa, condicionando um avanço na capacidade de gestão 

por resultados. 

 

5.3.3 Gestão de riscos 

 

A Gestão de Riscos ocupa um papel fundamental na construção do PPA 2008-2011, 

haja  visto que um programa ou uma ação sempre esta propício a imprevistos e desta forma 

podem sofrer impactos no decorrer de sua execução de natureza legal, técnica, orçamentária, 

financeira, política, etc, que culminem em atrasos no cronograma ou mesmo sua 

invibialialização. Sabendo que, no caso de imprevistos, o Poder Publico pode tornar-se 

incapaz de cumprir com o planejado, deixando de gerar o bem ou o benefício social esperado, 

o novo entendimento é de que o sistema de monitoramento das ações e dos programas do PPA 

incorporará a análise de risco, como forma de evitar que frustrações ocorram. A análise 

compreende a identificação, análise qualitativa, análise quantitativa, plano de resposta e 

monitoramento da evoução do risco. Assim, programas e ações contarão com um instrumento 

avaliativo capaz de antecipar eventos potencialmente ameaçadores à sua execução, garantindo 

sua eftividade na medida em que podem gerar respostas imediatas a desafios tempestivos 

(BRASIL, 2007, p. 43). 

 

5.3.4 Participação Social no processo de elaboração, monitoramento, avaliação e revisão 

do PPA 

 

A participação social é vista no PPA 2008-2011 como uma alavanca de avanço para 

a democracia ao buscar promover o compartilhamento das decisões que afetam o rumo do 

País. Nesta visão, as demandas sociais podem ser incorporadas ao se definir o planejamento 
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público, no aperfeiçoar das políticas públicas e no controle social por meio da participação 

ativa da sociedade. Ampliar o diálogo entre governo e cidadãos, além de estabecer vínculos 

remete ao comprometimento do poder público em criar políticas públicas orientadas para a 

inclusão das demandas sociais, contemplando suas expectativas e promovendo o 

desenvolvimento sustentável do país. 

O PPA 2008-2011 é orientado a seguir as diretrizes abaixo que contemplam a 

participação social no processo de elaboração do Plano: 

a) incorporação da Agenda Nacional de Desenvolvimento (AND), 

formulada no  âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), nas 

Orientações Estratégicas de Governo para o período 2008-2011;  

b) valorização dos canais de participação social existentes e das propostas 

já construídas nesses espaços (conselhos, conferências, fóruns, etc); 

c) construção conjunta de prioridades pelos ministérios e conselhos 

setoriais; 

d) retorno de informações para os atores envolvidos em todas as etapas do 

processo. 

Além disso, o Governo Federal assumiu ser de grande importancia a adoção de 

mecanismos que permitiria e assegurasse a sociedade, e demais interessados, sua participação 

e  controle social na gestão do Plano. O grande desafio era construir tais mecanismos que 

possibilitassem essa participação e controle social no decorrer das etapas de monitoramento e 

avaliação do cumprimento dos programas. Neste caso, coube aos ministérios debater junto aos 

conselhos sociais e segmentos representativos da sociedade os resultados das políticas 

setoriais, por meio dos indicadores. O acompanhamento do PPA através da participação social 

foi considerado de grande relevância, na medida em que a utilização dos mecanismos de 

participação permitiria a revisão dos programas e seu aperfeiçoamento no decorrer ainda de 

sua implementação. 

 

5.3.5 Estrutura do Plano 

 

A figura 5, abaixo, representa a lógica estrutural do PPA 2008-2011. Ela se apresenta 

de modo a permitir coerência entre as ações governamentais, articulada às dimensões 

estratégica e tático-operacional. A dimensão estratégica se refere à Visão de Longo Prazo 
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expressa na AND, juntamente com os 10 Objetivos de Governo e os Objetivos Setoriais. Por 

sua vez, a dimensão tático-operacional se remete a composição dos programas e ações do 

PPA. 

Figura 5: Lógica estrutural do PPA 2008-2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mensagem Presidencial (BRASIL, 2007) 

 

Em termos de considerações finais deste capítulo, podemos agregar as palavras de 

Santos (2011) quanto à estrutura de planejamento no PPA 2008-2011. Segundo o autor, a 

análise dos documentos mostra que, de fato, houve avanços em relação ao planejamento no 

Brasil nos marcos do PPA 2008-2011. O desafio colocado é entender e interpretar como isso 

se efetivou. A hipótese desenvolvida a partir das análises documentais é que o avanço no 

planejamento fundamentou-se principalmente através da atuação dos amplos setores da ação 

estatal e devido ao próprio curso dos investimentos, que implicou a retomada do crescimento, 

propiciando e impulsionando maior atenção as ações de planejamento, em especial, nos 

setores onde pairam as maiores decisões de investimento. 

Pode-se dizer que este movimento aconteceu em mão dupla. Primeiramente, em 

quase todos os casos analisados, percebe-se uma tentativa das iniciativas setoriais de 

planejamento de romper com o incrementalismo inerente à lógica de organização e 

implementação dos programas e ações tais quais os contidos no PPA. Em segundo 

lugar, também na maioria dos casos, percebe-se uma tentativa do planejamento 

setorial em romper com a precedência e a primazia do orçamento (vale dizer, com o 

conceito de poupança prévia) sobre o investimento e sobre a própria noção de 

planejamento em sentido mais amplo e mais forte. Nesse sentido, considera-se que a 

retomada do crescimento, ao abrir espaços políticos e econômicos, propiciou maior 

envergadura aos esforços de planejamento a partir de 2007-2008 e não ao contrário 

[...] (SANTOS, 2011). 
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Em resposta à crise, a ação estatal foi elevada como forma de superação aos desafios 

existentes. Consequentemente, destaca-se a importância do planejamento e de iniciativas aqui 

mencionadas. Contudo, há de se deixar claro que muito embora o governo priorizasse e 

valorizasse os espaços de gestão e debates participativos, por meio de Conselhos, Sindicatos, 

associações, empresários, organizações sociais, entre outros, o desenho de execução do PPA 

pareceu dar maior centralidade do planejamento e das decisões no âmbito da alta burocracia 

do Estado. Por outro lado, os documentos produzidos no plano plurianual, foram visivelmente 

elaborados com grau de concretude maior que os outros que o antecederam, correspondendo 

às demandas dos setores da sociedade. 

No capítulo seguinte será feita uma análise e descrição dos Programas Finalísticos e 

suas respectivas ações constadas no PPA 2008-2011, comparando-os com as metas e 

prioridades estabelecidas nas leis de diretrizes orçamentárias e alocações nas leis 

orçamentárias anuais. 
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CAPÍTULO 6 - ANÁLISE DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DO 

PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 
 

Neste capítulo, serão abordadas as políticas de desenvolvimento social brasileira com 

foco nas ações do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), instância responsável pela 

gestão dos principais programas de combate à pobreza no país. 

De acordo com o estabelecido no Anexo II, do PPA (2008-2011), que dispôs sobre 

órgãos responsáveis por programas para o alcance das metas e prioridades previstas no PPA 

2008-2011, caberia ao Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) a responsabilidade pela 

execução dos seguintes Programas Finalísticos: 

a) Erradicação do Trabalho Infantil - PETI (Código 0068); 

b) Acesso à Alimentação - PAA (Código 1049); 

c) Transferência de Renda com Condicionalidade – Bolsa Família (Código 1335); 

d) Proteção Social Básica – PSB (Código 1384); e 

e) Proteção Social Especial – PSE (Código 1385). 

E, no programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais, o MDS seria o 

responsável pela Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 

6.1 As políticas e os programas sociais desenvolvidos pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) 

 

Criado no ano de 2004, sua atuação previa três áreas distintas do governo: o 

Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA), o Ministério 

da Assistência Social e a Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Família, ligada à 

Presidência da República. 

É relevante mencionar que, desde o início, o Governo procurou associar o 

crescimento econômico com desenvolvimento e inclusão social. Desta forma, a construção de 

políticas de desenvolvimento social foi realizada visando à participação popular, por meio de 

conferências e instâncias de pactuação entre Governo Federal, estados e municípios. A 

criação desta ampla rede de proteção e promoção social foi considerada a base das políticas 

sociais do MDS. O conceito de proteção, neste caso, é assimilado como um conjunto de 

programas sociais cujo escopo é atender às parcelas mais suscetíveis ou expostas a riscos 

sociais: pobres, crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais. Nesta 
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linha, famílias e indivíduos vulneráveis constituem o campo de atuação da rede de proteção e 

promoção social e aparecem como os sujeitos da intervenção estatal no território. 

São, ainda, de responsabilidade do MDS as políticas voltadas: a Assistência Social, 

com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e seus serviços socioassistenciais 

articulados aos benefícios e programas de transferência de renda, como no caso do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), o Programa Bolsa Família (PBF); o Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil (PETI); a Política de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e Programas de Inclusão 

Produtiva.  

Vale ressaltar que também é de responsabilidade do Ministério, por meio da 

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), o controle da eficácia, eficiência e 

efetividade dos seus programas, através da realização de avaliações de impacto das políticas 

sociais e seus benefícios sobre a realidade socioeconômica da população atendida, assim 

como é de sua competência promover a gestão compartilhada entre as unidades federadas. 

A seguir serão mencionados os programas e políticas públicas desenvolvidas através 

do Ministério de Desenvolvimento Social. 

 

6.1.1  Assistência Social 

 

O Art. 194 da Constituição Federal prevê que “a seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Neste contexto, 

foi criada a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), sancionada em 1993. Em 

consonância com a CF, a Norma Operacional Básica (NOB/SUAS) veio disciplinar a gestão 

pública de Política de Assistência Social no território brasileiro. O conceito de proteção 

social, assim definido pela NOB/SUAS, norteia a proteção social da Assistência como sendo 

um conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios oferecidos pelo SUAS 

objetivando a “redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da 

vida, à dignidade humana e à família como núcleo básico de sustentação efetiva, biológica 

relacional” (SAMPAIO, 2012). 

Nestes moldes, o objetivo do SUAS consiste na: i) consolidação da assistência social 

como política de Estado, garantidora de direitos; ii) promoção da gestão da política social de 

maneira integrada em todo o território nacional; iii) instituição de um novo modelo de 
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organização dos serviços e benefícios socioassistenciais hierarquizados por níveis de 

complexidade e com base no território. 

Por sua vez, o programa de assistência social possui dois níveis de proteção social: a 

Proteção Social Básica (PSB), com caráter preventivo, e a inclusão social. Os programas da 

assistência social são desenvolvidos por dois centros de referência: o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), para o atendimento de caráter preventivo, visto como porta de 

entrada ao sistema, e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 

que visa o atendimento a pessoas que se encontram em situação de risco pessoal e social.  

O principal programa desenvolvido pelos CRAS é o Programa de Assistência 

Integral às Famílias (PAIF), que realiza o atendimento e o acompanhamento das famílias 

beneficiarias dos programas de transferência de renda. Por sua vez, o CREAS oferece 

programas e serviços como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 

articulado ao Programa Bolsa Família e o Serviço de Proteção Social Especial às Crianças e 

Adolescentes Vítimas de Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias (SENTINELA). O PETI 

procura incorporar crianças e adolescentes a um conjunto de atividades para que possam 

voltar a estudar e desenvolver suas capacidades e suas competências. Já o Sentinela atende as 

crianças e os adolescentes vítimas ou sujeitos a abuso ou exploração sexual.  

Outro programa na área de assistência social é o “ProJovem Adolescente”, que faz 

parte do “Programa Nacional de Inclusão de Jovens” e destina-se a integrantes de famílias 

beneficiárias do Bolsa Família, ou ainda, a adolescentes que sejam atendidos por outros 

programas sociais. Esse programa foi construído com base no desenvolvimento de atividades 

socioeducativas voltadas para jovens de 15 a 17 anos. As atividades objetivam a formação 

profissional para o mercado de trabalho e o desenvolvimento integral, por meio de atividades 

que os vinculam à cultura, ao esporte, ao meio ambiente, à inclusão digital e à participação 

cidadã.  

 

6.1.2 Transferência de renda e benefícios assistenciais 

 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício não contributivo 

previsto na Constituição que auxilia com um salário mínimo mensal os idosos acima de 65 

anos e pessoas com deficiências e incapacitadas para o trabalho, pertencentes às famílias com 

renda mensal inferior a um quarto do salário mínimo. Seu objetivo é proteger as pessoas 

idosas e as pessoas com deficiência, em face de vulnerabilidades decorrentes da velhice e da 
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deficiência, agravadas pela insuficiência de renda, garantindo sustento e o acesso às demais 

políticas sociais e a outras aquisições (SAMPAIO, 2012).  

 Já o Programa Bolsa Família (PBF), de acordo com Sampaio (2012), é um programa 

de transferência direta de renda condicionada a ações relacionadas às áreas de saúde e de 

educação. Ele é baseado em um sistema de condicionalidades que exige das famílias 

beneficiárias que as crianças frequentem a escola e tenha sua carteira de vacinação em dia, 

principal requisito para o recebimento do benefício. O PBF é considerado também como um 

sistema de proteção focalizado, ou seja, integra a estratégia de desenvolvimento social e 

combate à fome com foco nas famílias pobres expostas aos riscos sociais. Beneficia famílias 

pobres com renda mensal per capita de até R$ 140,00. O Programa articula três dimensões: i) 

o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência direta de renda às famílias 

classificadas como pobres e extremamente pobres; ii) a contribuição para a ruptura do ciclo da 

pobreza entre gerações, por meio das condicionalidades nas áreas de saúde e educação; e iii) o 

desenvolvimento das capacidades das famílias beneficiárias, por meio de ações 

complementares. Estas ações complementares seriam desenvolvidas em outros programas 

sociais, que visam desenvolver capacidades e aumentar o nível de autonomia das famílias 

facilitando sua inserção social. Entre suas metas está o aumento de escolaridade de jovens e 

adultos; a geração de trabalho, renda e qualificação profissional; o acesso à energia, por meio 

do Programa Luz para Todos; a inclusão bancária e microcrédito orientado; e a articulação 

com a política nacional de habitação. Em relação à política de habitação o Programa “Minha 

Casa Minha Vida” tem como propósito destinar uma parcela dessas casas às famílias 

cadastradas e beneficiárias do PBF que ainda não possuam moradia própria. 

Já o Programa Brasil sem Miséria é articulado em três dimensões:  

1. garantia de renda, alcançando os 16 milhões de brasileiros ainda em 

situação de extrema pobreza;  

2. oferta de serviços públicos (saúde, educação, saneamento, habitação, 

assistência social, entre outros); e 

3. geração de emprego e renda. 

 

6.1.3  Segurança Alimentar e Nutricional 

 

Em 2006, foi aprovado no Congresso Nacional a Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional (LOSAN), que, entre outros dispositivos, previa a implantação do 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) sob a coordenação e 
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responsabilidade da Secretaria Alimentar e Nutricional (SESAN). O objetivo da criação tanto 

da LOSAN quanto da SISAN era o de assegurar o desenvolvimento de políticas na área de 

alimentação de modo a criar condições de acesso ao direito à alimentação em quantidade, 

qualidade e regularidade suficientes à sobrevivência. Além disso, buscou reunir ações 

intersetoriais centradas e articuladas com outras instâncias da área da alimentação, visando à 

aplicação da política nacional de segurança alimentar e nutricional (SAMPAIO, 2012). 

O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) se 

desenvolve por meio da aquisição de alimentos de agricultores familiares, com isenção de 

licitação, por valores referenciados pelos mercados regionais. Os alimentos adquiridos pelo 

PAA são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e cumpre 

dois papeis fundamentais: a aquisição da produção de alimentos por parte de agricultores 

extremamente pobres; e a distribuição desses alimentos a pessoas e entidades 

socioassistenciais para garantir sua segurança alimentar e nutricional. 

Outros programas vinculados a essa matéria são: i) o Programa Restaurantes 

Populares - garantido por unidades financiadas pelo MDS e implantadas em cidades acima de 

100 mil habitantes - que tem por objetivo vender refeições de qualidade a preços reduzidos, 

geralmente em torno de R$ 2,00; ii) os Bancos de Alimentos, organizados de forma que 

pessoas em situação de insegurança alimentar possam receber produtos agrícolas de centrais 

que vendem alimentos a supermercados (alimentos esses selecionados e distribuídos para 

entidades socioassistenciais e pessoas); iii) as Cozinhas Comunitárias, espaços menores que 

os Restaurantes Populares, mas com a mesma finalidade; iv) as Feiras e Mercados Populares 

cujo objetivo é propiciar a venda de seus produtos diretamente aos consumidores a preços 

mais justos; v) e as Cisternas no Semiárido que visam atender famílias que convivem com o 

problema frequente das secas. Essas cisternas são equipamentos simples, mantidos a partir da 

colheita da água da chuva (SAMPAIO, 2012). 

 

6.1.4   Inclusão Produtiva 

 

O Programa de inclusão sócio produtiva tem por objetivo o atendimento às famílias e 

pessoas que estão fora do mercado de trabalho. São ações voltadas à geração de trabalho, 

renda e à inserção socioeconômica. Em 2008, o MDS deu início a um projeto com a 

colaboração e apoio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e com o Ministério do 

Turismo, sob a coordenação da Casa Civil, que foi o Plano Setorial de Qualificação e Inserção 

Profissional (PlanSeQ -Bolsa Família). Entre os objetivos do PlanSeQ estava o de qualificar 
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beneficiários do Programa Bolsa Família para atender às demandas geradas nas obras do 

Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). Desta forma, o setor da construção civil foi o 

primeiro a se beneficiar do PlanSeQ. Destaca-se, entre os objetivos do programa de inclusão 

produtiva, a capacitação e qualificação profissional dos beneficiários do PBF e sua inserção 

no mercado de trabalho. Ainda foram oferecidos cursos nos setores da construção civil, e do 

turismo, em decorrência dos investimentos realizados para a Copa de 2014 e para as 

Olimpíadas de 2016 (SAMPAIO, 2012). 

 

6.2 Análise dos Programas Finalísticos do PPA (2008 – 2011) 

 

As tabelas a seguir demonstram uma análise resumida sobre as metas e prioridades 

da agenda social do governo, elencadas no PPA 2008 – 2011, integradas, e de 

responsabilidade do MDS, bem como uma estimativa do Governo Federal sobre os 

investimentos a serem despendidos anualmente para a execução de cada programa. 

Na Tabela 2, verifica-se que o objetivo específico do governo para erradicação do 

trabalho infantil no país visava à retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 

anos da prática de trabalho precoce, aportando para tanto no PPA o valor de R$ 1.476.843.506 

a serem gastos entre 2008 e 2011. 

A princípio, todo esse valor seria direcionado para o desenvolvimento de apenas duas 

ações: i) Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes (ação 2060), 

e ii) Concessão de Bolsa para crianças e adolescentes, ambas em situação de trabalho (ação 

8662). 

Percebe-se um aumento considerável de aporte a partir de 2009 em comparação a 

2008, para as duas ações. Chama a atenção a evolução do montante de aproximadamente 

750% de aumento para a ação “8662” no respectivo período e o decréscimo que vai ocorrendo 

nos anos posteriores. 
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Tabela 2: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 

 

Programa       0068 Órgão Executor : MDS 

Objetivo de 

Governo  

Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu 

caráter democrático e a descentralização 

Objetivo Setorial Consolidar o sistema único de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social 

Objetivo Retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 

14 anos 
Público-alvo  Crianças e adolescentes de até 16 anos incompletos em situação de trabalho, bem como suas famílias 

Valores totais do Programa no PPA R$ 1.476.843.506    

 

Código ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 

2060 

 

Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças 

e Adolescentes em Situação de Trabalho * 

69.237.059  330.582.123 345.458.318 361.003.943 

8662 

 

Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em 

Situação de Trabalho * 

4.231.581  36.000.000 22.000.000 8.000.000 

Observação: * como referência, considera apenas os valores de regionalização Nacional 

 

Fonte: Elaborado pelo autor -PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 

Já a Tabela 3 indica os valores aportados no PPA para serem gastos com o programa 

finalístico de Acesso à Alimentação. Neste caso, o objetivo específico do Governo é garantir à 

população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e 

adequada à nutrição e manutenção da saúde humana. Entre o público alvo, estariam os 

agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e risco nutricional, 

além de comunidades populacionais específicas.  

O valor aportado para o período 2008-2011correspondeu a R$ 3.240.385.101 para 

serem gastos em seis ações: i) na construção de cisternas (ação 11V1); ii) no acesso a água 

para produção de alimentos (ação 8948); iii) no apoio à instalação de restaurantes e cozinhas 

populares (ação 8929); iv) na aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar 

(ação 2798); v) na distribuição de alimentos a grupos populacionais específicos (ação 2792); e 

vi) na melhoria das condições socioeconômicas das famílias (ação 8894). 

Interessante ressaltar que o percentual referente aos valores acrescidos de um ano 

para o outro para todas as ações variam entre 4% a 5%, como se os planejadores previssem 

que a demanda seria alterada na mesma proporcionalidade no decorrer dos anos de vigência 

do plano. 
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Tabela 3: Programa de Acesso à Alimentação – PAA 
 

Programa       1049 Órgão Executor : MDS 

Objetivo de Governo  Promover a inclusão social e a redução das desigualdades 
Objetivo Setorial Erradicar a fome e promover a segurança alimentar e nutricional 

Objetivo Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção 

da saúde humana 

Público-alvo  Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas 

Valores totais do Programa no PPA R$ 3.240.385.101    

Código ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 

11V1 Construção de Cisternas para Armazenamento de 

Água 

59.196.915 61.860.776 64.644.511 67.553.514 

8948  Acesso à Água para Produção de Alimentos para o 

Autoconsumo 

25.000.000  26.125.000 27.300.626 28.529.154 

8929 Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas 

Populares 

36.950.000 38.612.750 40.350.324 42.166.088 

2798  

 

Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura 

Familiar 

513.974.625 537.103.483 561.273.140 586.530.431 

2792 Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais 

Específicos 

46.000.000 48.070.000 50.233.150 52.493.642 

8894  

 

Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias 18.840.000 19.687.800 20.573.751 21.499.569 

 

Fonte: Elaborado pelo autor -PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 

No bojo da Tabela 4, o programa finalístico do governo para Transferência de Renda 

com Condicionalidades – Bolsa Família incorpora um objetivo específico extenso, que busca 

contribuir para redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação 

vividas pelas famílias mais excluídas. Entre o público alvo estariam famílias em situação de 

pobreza com renda per capita mensal entre R$ 60,00 a R$ 120,00 e de extrema pobreza com 

renda per capita mensal de até R$ 60,00. 

O valor aportado para este programa corresponde a R$ 43.892.154.722 que seriam 

distribuídos a princípio em cinco ações. Como uma destas foi vetada, restaram quatro ações 

que precisamente se referem a: i) serviço de apoio à Gestão Descentralizada do Programa 

Bolsa Família (ação 8446); ii) a Serviços de concessão, manutenção, pagamento e cessação 

dos benefícios de transferência direta de renda (ação 6524); iii) ao sistema nacional para 

identificação e seleção de público-alvo para os programas sociais do governo federal- 

Cadastro Único (ação 6414); e iv) a transferência de renda diretamente às famílias em 

condição pobreza e extrema pobreza (ação 8442). 

Para a manutenção destas ações foram previstos valores iniciais corrigidos 

anualmente com percentuais que variam entre 3% a 5% ano a ano para cada ação, a exceção 

da última ação “8442” cujo percentual de reajuste entre 2008 a 2009 foi de 14% e para os 

anos seguintes de 0%. Neste caso os planejadores possivelmente consideraram que a partir de 
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2009 a demanda pelo serviço permaneceria inalterada no decorrer do período do plano em 

vigor. 

Tabela 4: Programa de Transferência de Renda com Condicionalidades – Bolsa Família 

Programa        1335 Órgão Executor : MDS 

Objetivo de 

Governo  

Promover a inclusão social e a redução das desigualdades 

Objetivo Setorial Contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade 

Objetivo Contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais  excluídas, 

considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente às famílias pobres e 

extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços 

de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a 

desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias 

Público-alvo  Famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até 

R$ R$ 60,00 

Valores totais do Programa no PPA R$ 43.892.154.722    

 

Código ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 

7K75 (VETADO) - - - - 

8446 Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa 

Bolsa Família 

311.300.000 322.395.306 333.989.900 346.106.251 

6524 Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e 

Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de 

Renda 

240.000.000 247.650.000 255.644.250 263.998.241 

6414 Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-

Alvo para os Programas Sociais do Governo Federal - 

Cadastro Único 

20.000.000 20.900.000 21.840.000 22.823.323 

8442 Transferência de Renda Diretamente às Famílias em 

Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, 

de 2004) * 

2.479.340.000  2.833.975.777 2.833.975.777 2.833.975.777 

 

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Sudeste 

Fonte: Elaborado pelo autor -PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos
 

 

Já a Tabela 5 a seguir se refere ao programa finalístico Proteção Social Básica – 

PSB, cujo objetivo específico busca prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento 

de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Entre o público alvo estariam famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco 

social das mais diversas naturezas. 

Para o desenvolvimento do Programa, foram aportados no PPA 2008 – 2011 o valor 

de R$ 82.404.456.268, direcionados a execução de oito ações, que resumidamente se baseiam 

na: i) remuneração dos agentes pagadores do BPC à pessoa com deficiência e da renda mensal 

vitalícia por invalidez (ação 2574); ii) concessão de bolsa para jovens em situação de 

vulnerabilidade social (ação 8664); iii) serviços de proteção social básica (ação 2A60) e, iv) 

serviço específicos de proteção social básica às famílias (ação 2A61); v) BPC da assistência 

social à pessoa com deficiência (ação 0575) e vi) BPC da assistência social à pessoa idosa 
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(ação 0573), bem como vii) renda vitalícia por idade (ação 0561) e viii) renda vitalícia por 

invalidez (ação 0565). 

Ocorre uma elevação considerável dos montantes aportados para um ano após a 

vigência do plano (de 2008 para 2009). Chama-nos a atenção o percentual elevadíssimo de 

aproximadamente 3.300% do montante a ser gasto com a ação “2A61” em comparação a 2008 

e a inexistência de aportes para a ação “8664” a partir do segundo exercício. Considerando 

que o bom planejamento é importante para atender as demandas e gargalos existentes, tais 

distorções merecem explicações e controles apropriados que serão levados em consideração 

em momento oportuno. 

 

Tabela 5: Programa de Proteção Social Básica - PSB 

Programa       1384 Órgão Executor : MDS 

Objetivo de 

Governo  

Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter 

democrático e a descentralização 

Objetivo Setorial Consolidar o sistema único de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social 

Objetivo Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários 
Público-alvo  Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo 

acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade, fragilização de vínculos de pertencimento social decorrente de discriminação etária, 

étnica, de gênero, por orientação sexual, por deficiência, entre outros 
Valores totais do Programa no PPA R$ 82.404.456.268    

 

Código ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 

2574 Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de 

Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da 

Renda Mensal Vitalícia por Invalidez  * (**) 

19.150.288 19.150.288 20.012.050 20.912.593 

8664 Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de 

Vulnerabilidade Social * 

3.295.470 - - - 

2A60 Serviços de Proteção Social Básica às Famílias * 53.263.200  254.694.216 265.592.956 276.982.139 

2A61 Serviços Específicos de Proteção Social Básica * 5.766.243 200.865.344 209.904.284 219.349.977 

0575 Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social 

à Pessoa com Deficiência *** 

6.855.744.973 8.165.644.316 9.855.572.569 11.996.968.142 

0573 Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social 

à Pessoa Idosa *** 

6.574.922.911 7.831.166.723 9.451.872.866 11.505.553.519 

0561 Renda Mensal Vitalícia por Idade *** 513.458.508  535.502.900 554.708.700 575.044.253 

0565 Renda Mensal Vitalícia por Invalidez *** 1.304.491.184 1.360.497.100  1.409.291.300 1.460.955.747 

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Nacional 

                     ** O Órgão Executor do Código 2574 é o EFU 

                     *** Se trata de Operações Especiais de regionalização Nacional 
Fonte: Elaborado pelo autor -PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos

 

 

Por fim, a Tabela 6 elenca o último programa finalístico tratado no PPA 2008-2011 

que se refere ao Programa de Proteção Social Especial cujo objetivo, sucintamente, pretende 

aumentar o alcance da seguridade social brasileira não contributiva, a partir da concretização 

de atenções sócio-assistenciais de proteção social especial, de modo a promover a redução de 

risco pessoal e social em decorrência da exposição a situações de extrema vulnerabilidade. 
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Entre o público alvo foram identificados os indivíduos e famílias em situação de risco pessoal 

e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e 

situações de contingência. 

O valor aportado para este programa é de R$ 1.018.667.416 e destina-se a apenas ao 

desenvolvimento de uma ação: “i) a de serviços específicos de Proteção Social Especial (ação 

2A69)”. 

Ressalta-se que para esta única ação do Programa o percentual de 2008 para 2009 

correspondeu a 144% de aumento, sendo que para os anos seguintes o percentual de elevação 

foi de 4%. Neste caso, será feito a análise posterior dos aportes realizados nas LOA’s dos 

respectivos períodos. 

 

Tabela 6: Programa de Proteção Social Especial - PSE 

Programa 1385 Órgão Executor : MDS 

Objetivo de 

Governo  

Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter 

democrático e a descentralização 

Objetivo Setorial Consolidar o sistema único de assistência social e ampliar a rede de proteção e promoção social 

Objetivo Aumentar o alcance da Seguridade Social brasileira não contributiva, a partir da concretização de atenções sócio-assistenciais de 

proteção social especial, de modo a promover a redução de risco pessoal e social em decorrência da exposição a situações de extrema 

vulnerabilidade, tais como abandono, violência física, psíquica e/ou sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras 

que caracterizam o fenômeno da exclusão social dos indivíduos e famílias que não tiveram seus direitos concretizados, visando a 

orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiares e comunitários 

Público-alvo  Indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou 

rompidos e situações de contingência 

Valores totais do Programa no PPA R$ 1.018.667.416    

 

Código ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 

2A69 Serviços Específicos de Proteção Social Especial * 61.927.561  151.191.769 157.207.898 163.494.754 

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Nacional 

Fonte: Elaborado pelo autor -PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos
 

 

Estes são resumidamente os cinco programas finalísticos constantes no PPA 2008-

2011 com suas ações explicitas que devem moldar e direcionar as peças orçamentárias anuais 

correspondentes a estes períodos.  

Nas etapas seguintes serão verificados os objetivos e metas constantes nas LDO’S e 

LOA’s de acordo com cada Programa Finalístico desenhado no PPA 2008-2011. 
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6.3 Análise dos Programas Finalísticos e ações constantes nas LDO’S (2008-2011) 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 11.514, de 13 de agosto de 

2007, em seu inciso XI, art. 5º, caberia à Assistência Social, para o exercício de 2008, ações 

destinadas ao atendimento de pessoas com deficiência à erradicação da fome e do trabalho 

infantil. Uma vez que a alínea d do art. 39 trazia em seu bojo a “ampliação e conclusão de 

obras na assistência social às crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência”, tendo 

sido vetado o respectivo dispositivo, restou às razões do veto que se embasaram na 

argumentação de que o referido dispositivo não restringe a ampliação ou a conclusão das 

obras que tenham sido realizadas ou iniciadas com recursos oriundos da União. Contudo, o 

argumento foi o de que os recursos destinados a entidades privadas sem fins lucrativos devem 

contribuir, prioritariamente, para a prestação imediata de serviços à comunidade, utilizando-se 

da capacidade instalada da instituição, e não para formação do patrimônio da instituição 

recebedora dos recursos. 

No contexto do exercício de 2009, a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, não restou nenhum fato inovador que contemplasse os 

Programas desenvolvidos pelo MDS que fazem parte dos estudos em questão. 

No âmbito da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, os 

incisos IX e X do art. 34 passaram a possibilitar a transferência de recursos de capital para 

entidades constituídas sob a forma de associações ou cooperativas formadas exclusivamente 

por pessoas físicas, reconhecidas popularmente e pelo poder público como catadores de 

materiais recicláveis ou voltadas ao atendimento de pessoas carentes em situação de risco 

social ou diretamente alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e geração de 

trabalho e renda, em especial as que desempenham atividades junto a populações ribeirinhas, 

quilombolas, indígenas, assentados da Reforma Agrária, pescadores artesanais, crianças e 

adolescentes, agricultores familiares e trabalhadoras rurais. 

Já o art. 37 transformou de obrigatória para facultativa a exigência de contrapartida 

por parte do gestor para a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, 

cuja justificativa governamental foi no intuito de não inviabilizar a realização de importantes 

ações governamentais por meio dessas entidades. 

Por fim, no contexto da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 12.309, de 9 de agosto de 

2010, no tocante à Agenda Social do Governo Federal, em seu art. 32, faz uma adequação à 

redação dos incisos à Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, que se refere à certificação 
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de entidades beneficentes de assistência social nas áreas de saúde, educação ou assistência 

social. 

Importante ressaltar que, para cada atividade constante no PPA 2008 – 2011, seria 

razoável que as LDO’s e LOA’s posteriores atentassem para os programas e subprogramas, 

direcionando recursos ou corrigindo as metas e prioridades estabelecidas. Neste caso, a 

presente pesquisa consolidou os dados concernentes a cada programa estabelecido nas LDO’s 

referentes aos mesmos períodos (2008 a 2011), que seguem abaixo discriminados em quadro 

resumido. Interessante apontar que não constou previsto em nenhuma das LDO’s analisadas o 

Programa de Transferência de Renda com Condicionalidades – Bolsa Família sob a 

responsabilidade do MDS. Neste caso, fica a dúvida do motivo da ausência de metas e 

prioridades para um programa visto como imprescindível e importante no cenário político 

nacional. 

No Quadro 1, observa-se que, além das duas ações definidas no PPA 2008-2011: i) 

Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes (código 2060), e ii) 

Concessão de Bolsa para crianças e adolescentes “8662”, ambas em situação de trabalho, nas 

LDO’s correspondentes aos anos de 2009, 2010 e 2011 foram acrescentadas uma nova ação, a 

de iii) Fiscalização para erradicação do trabalho infantil criança e adolescente com situação 

regularizada “2668”. 

Importante ressaltar nesta análise que, para a segunda ação “8662”, embora houvesse 

valores aportados no PPA, as LDO’s dos períodos 2008-2011 não estipularam nenhuma meta 

ou prioridade, sendo nulos os valores correspondentes à ação para todos os anos de referência. 

Já para a terceira ação, que sequer existia no plano plurianual, foram definidas metas e aportes 

nas leis para todos os exercícios a partir de 2009. 

 

Quadro 1: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI nas LDO’s 

 Programa/Ações/Produto Unidades de medida 

Código  2008 2009 2010 2011 

2060  

 

Ações Socioeducativas e de Convivência para 

Crianças e Adolescentes em Situação de 

Trabalho 

- 1.567.500 880.000 Vetado 

8662  

 

Concessão de Bolsa para Crianças e 

Adolescentes em Situação de Trabalho 
- - - - 

2688 

Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil 

Criança e adolescente com situação regularizada 

(unidade) 

- 22.795 10.000 10.000 

 

Fonte: Elaborado pelo autor - Anexo I das LDO 2008 ,  2009 e 2010 – Anexo VII da LDO 2011 
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No Quadro 2, percebe-se claramente que, para todas as ações previstas no PPA 2008-

2011, no exercício em que o plano passou a vigorar, não houve nenhuma meta estabelecida na 

LDO 2008 que abarcasse as referidas ações. No tocante à ação iii) apoio à instalação de 

restaurantes e cozinhas populares “8929”, as metas contemplaram somente os anos de 2010 e 

2011. 

Também é evidente no quadro acima que as ações v) distribuição de alimentos a 

grupos populacionais específicos “2792” e vi) melhoria das condições socioeconômica das 

famílias “8894”, para todos os anos que seguiram, as LDO’s não estabeleceram metas ou 

prioridades, permanecendo as ações sem metas priorizadas. 

Quadro 2: Programa de Acesso à Alimentação – PAA nas LDO’s 

 Programa/Ações/Produto Unidades de medida 

Código  2008 2009 2010 2011 

11V1 Construção de Cisternas para Armazenamento de 

Água 
- 60.835 80.600 20.000 

8948 Acesso à Água para Produção de Alimentos para o 

Autoconsumo 

- 2.523 4.000 - 

8929 Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas 

Populares 

- - 8 40 

2798 
 

Aquisição de Alimentos Provenientes da  Agricultura 

Familiar 

- 415.388 435.716 400.000 

2792 Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais 

Específicos 

- - - - 

8894 
 

Melhoria das Condições Socioeconômicas  das 

Famílias 

- - - - 

 

Fonte: Elaborado pelo autor - Anexo I das LDO 2008 ,  2009 e 2010 – Anexo VII da LDO 2011 
 

Já na análise do Quadro 3, observa-se que para todas as ações previstas no PPA, assim 

como ocorreu no Quadro 02, no exercício em que o plano passou a vigorar, não houve 

nenhuma meta estabelecida na LDO 2008 que contemplasse as referidas ações. Também, nas 

LDO’s correspondente aos períodos de 2008 a 2011 não há nenhuma meta prevista para as 

ações “2574”, “8664”, “0575” “0573”, “0565” e “0561”, bem como para a ação “2A61”, só 

há previsão de alocação de recurso para o ano de 2011, ficando nulos os valores concernentes 

aos anos anteriores. 

Além disso, foi incorporada ao Programa uma nona ação: “2B30 - estruturação da rede 

de serviços de proteção básica” cujas metas foram definidas apenas para o ano de 2010, sendo 

a alocação prevista para o ano posterior, tendo sido vetada. 
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Quadro 3: Programa de Proteção Social Básica – PSB nas LDO’s 

 Programa/Ações/Produto Unidades de medida 

Código  2008 2009 2010 2011 
2574 Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de 

Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da 

Renda Mensal Vitalícia por Invalidez  

 - - - 

8664 Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de 

Vulnerabilidade Social * 

- - - - 

2A60 Serviços de Proteção Social Básica às Famílias  - 23.675.000 13.614.722 10.000.000 

2A61 Serviços Específicos de Proteção Social Básica  - - - 5.200.000 

0575 Benefício de Prestação Continuada da Assistência 

Social à Pessoa com Deficiência  

- - - - 

0573 Benefício de Prestação Continuada da Assistência 

Social à Pessoa Idosa  

- - - - 

0561 Renda Mensal Vitalícia por Idade  - - - - 

0565 Renda Mensal Vitalícia por Invalidez  - - - - 

2B30 Estruturação da rede de Serviços de Proteção Social 

Básica (unidade estruturada) 

- - 35 Vetado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor - Anexo I das LDO 2008 ,  2009 e 2010 – Anexo VII da LDO 2011 

 

O Quadro 4, a seguir, apresenta as ações definidas como meta e prioridade nas LDO’s 

2008-2011. Importante ressaltar que o PPA respectivo ao período mencionou apenas uma 

ação a de “serviços específicos de Proteção Social Especial “2A69”. Ademais, nas respectivas 

LDO’s foram acrescentadas duas outras ações:  serviços de proteção social especial á família 

“2A65” e  estruturação da rede de serviços da proteção social especial “2B31”. Para ambas as 

ações foram direcionados e previstos recursos apenas para dois anos. Como se pode observar, 

para a ação “2A65” foram contemplados os anos de 2008 e 2011, e para a ação “2B31” foram 

contemplados os anos de 2009 e 2010 sendo nulas as metas e prioridades para os outros 

períodos. 

Quadro 4: Programa de Proteção Social Especial – PSE nas LDO’s 

 Programa/Ações/Produto Unidades de medida 

Código  2008 2009 2010 2011 

2A69 Serviços Específicos de Proteção Social Especial 

(Pessoa atendida – unidade) 

- 200.000 160.000 160.000 

2A65 Serviços de Proteção Social Especial à Família (Pessoa 

atendida – unidade) 

19.415 - - 30.000 

2B31 Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social 

Especial (unidade estruturada) 

- 3.658 3.658 - 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor - Anexo I das LDO 2008 ,  2009 e 2010 – Anexo VII da LDO 2011 
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6.4 Análise dos Programas Finalísticos e ações constantes nas LOA’S (2008-2011) 

 

Ao analisar a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2008, nº 11.647/2008, ela 

traz no seu bojo a estimativa de receita da União, para o respectivo exercício financeiro, no 

montante de R$ 1.424.390.706.030,00 (um trilhão, quatrocentos e vinte e quatro bilhões, 

trezentos e noventa milhões, setecentos e seis mil e trinta reais) e fixa as despesas em igual 

valor.  

Para o Ministério de Desenvolvimento Social, foram previstas despesas no montante 

de R$ 28.602.315.366
6
, o que representa 2,1% do orçamento bruto. A Mensagem 

Presidencial
7
 que encaminha o respectivo Projeto de Lei enfatiza o desenvolvimento dos 

Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), apontando 

diversos serviços, benefícios e recursos da ordem de R$ 15,8 bilhões e R$ 139,9 milhões, 

respectivamente.  

Entre os serviços mencionados e ações consideradas mais relevantes dentro do 

Programa de Proteção Social Básica (PSB), está o Programa de Atenção Integral à Família 

(PAIF), o Programa Agente Jovem de desenvolvimento Social e Humano e o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e a extensão do número de Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS).  

Já as ações consideradas mais relevantes no escopo do Programa de Proteção Social 

Especial (PSE) preveem ações que vão desde a orientação e apoio sócio-familiar até a oferta 

de abrigo e moradias provisórias a serem captados pelo Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS).  

A mesma atenção abrange o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 

que foi integrado ao Programa Bolsa Família, cujo objetivo foi investir para o ano de 2008 

aproximadamente R$ 316,3 milhões em ações sócio-educativas visando à ampliação do 

número de crianças e adolescentes atendidos. 

Em referência ao Programa de Transferência de Renda com Condicionalidades – 

Bolsa Família, o Governo prometeu avanços em 2008, em relação ao processo de integração, 

bem como expansão de sua cobertura. Entre os principais ajustes, estão à extensão do 

benefício variável a jovens entre 15 a 17 anos com o intuito de contribuir para a redução da 

evasão, repetência e abandono da escola, e o reajuste de 18,25% no valor dos benefícios fixos 

e variáveis. Além disso, segundo a Gestão Governamental o PBF deveria ser ajustado visando 

                                                           
6Informação constada no Anexo II - Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Órgão 
Orçamentário da LOA 2008 
7
Mensagem Presidencial que encaminha o Projeto de Lei Orçamentária 2008 
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à geração de oportunidades de trabalho e renda, incrementando-se ações de qualificação 

profissional e inclusão produtiva. 

No âmbito da Política do Programa de Acesso Alimentar e Nutricional, a respectiva 

Mensagem Presidencial destacou o Programa de Acesso à Alimentação (PAA), estimando o 

valor a ser despendido para o Programa em 2008 de R$ 529,3 milhões, a fim de possibilitar a 

aquisição de 397,5 mil toneladas de alimentos. Outra linha de atuação do Governo seria por 

meio da construção de cisternas, que visaria suprir a falta de água nos períodos de estiagem no 

semi-árido por meio do armazenamento de água da chuva, apontando como público alvo as 

famílias de baixa renda da zona rural do sertão nordestino que não possuem acesso a uma 

fonte de água potável e que se enquadram nos critérios do Programa Bolsa Família. Além 

disso, o governo enfatizou para o ano de 2008 o apoio na instalação de equipamentos que 

ofereceriam à população refeições prontas, de baixo custo e de qualidade, por meio de Bancos 

de Alimentos, Cozinhas Comunitárias e Restaurantes Populares Públicos. 

Para o Exercício de 2009, a Mensagem Presidencial que encaminhou a Lei 

Orçamentária Anual de nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008, no que diz respeito à Agenda 

Social e ao Programa de Proteção Social Básica, estimou que naquele período seriam 

aportados recursos na ordem dos R$ 18,5 milhões cujo objetivo era o de beneficiar 3,3 

milhões de pessoas através do BPC. Em relação ao CRAS foram previstos a criação de cerca 

de 1.300 unidades no País, o que poderia atingir aproximadamente 14 milhões de famílias. 

Concernente ao Programa de Proteção Social Especial estimou-se investir o 

montante de R$ 143 milhões. Para a realização das ações socioeducativas e a concessão de 

bolsas para as famílias que não integram o Programa Bolsa Família (PBF) foram previstos 

para o exercício o montante de R$ 346,8 milhões, estimando o atendimento para cerca de 1,1 

milhão de crianças e adolescentes. 

No que diz respeito ao Programa de Transferência de Renda com Condicionalidades 

– Bolsa Família, a expectativa do governo era de direcionar em 2009 aproximadamente R$ 

11,4 bilhões. De acordo com os desempenhos observados, seriam transferidos mensalmente 

recursos financeiros para os Fundos Municipais de Assistência Social, sendo que para o 

respectivo ano estavam previstos cerca de R$ 308,3 milhões para os serviços de apoio à 

gestão descentralizada do PBF. Além disso, era intenção do Governo sofisticar a vertente de 

geração de oportunidades de trabalho e renda do PBF, com o incremento de ações de 

qualificação profissional e inclusão produtiva, além de aumentar o grau de focalização do 

programa por meio do aperfeiçoamento do CadÚnico e da continuação do processo de 

unificação dos programas de transferência de renda. 
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Destacam-se também, no contexto da Agenda Social do Governo para o respectivo 

exercício, as medidas para emancipação socioeconômica do público beneficiário das políticas 

e programas sociais como uma de suas prioridades. Neste caso, tratou-se da Promoção da 

Inclusão Produtiva, que visou à integração das políticas que contribuíam para a inserção 

socioeconômica das famílias. 

Por sua vez, para o PAA o Governo Federal se propôs a adquirir no exercício de 

2009 435 mil toneladas de alimentos, com investimento de aproximadamente R$ 637 milhões, 

para atender pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, a partir da 

distribuição de alimentos. Ademais, foram previstas a instalação de cerca de 40 mil cisternas 

com recursos federais. 

No Exercício de 2010 a Mensagem Presidencial que encaminhou a  

Lei nº 12.214 de 26 de janeiro de 2010, tratou a consolidação da Política de Assistência Social 

como um dos pontos mais relevantes destacados pelo Governo Federal através da ampliação 

dos programas: CRAS, PAIF, BPC, Projovem e CRAS, todos integrados ao PSB. Para o 

respectivo exercício, a expectativa era que o Projovem Adolescente oferecesse 600 mil vagas 

para serviços socioeducativos, sendo previsto o valor de R$ 356,5 milhões. 

No contexto da PSE, a expectativa era de investir R$ 179,8 milhões no período. O 

PETI receberia a importância de R$ 306 milhões para o pagamento de bolsas do 

desenvolvimento das ações socioeducativas. No que tange a Inclusão Produtiva e a inserção 

socioeconômica das famílias, a alocação dos recursos públicos se situaria na casa dos R$ 51,5 

milhões. 

Em relação ao programa de transferência de renda direta PBF, voltado para as 

famílias pobres e extremamente pobres, no exercício de 2010 o Programa passaria por um 

processo de expansão de famílias atendendo aquelas com renda per capita mensal de até R$ 

140,00 e não mais R$ 120,00, além do aperfeiçoamento da distribuição. Neste ponto, segundo 

o Governo seriam empreendidas algumas iniciativas de aperfeiçoamento do Cadastro Único 

com a implementação de um novo formulário e de nova versão do Sistema. Na necessidade de 

garantir a execução e distribuição local nos Estados e Municípios, foram destinados por 

intermédio do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) o valor R$ 308,3 milhões em 2010. 

Assim, foi traçado o objetivo do Governo em beneficiar 12,7 milhões de famílias, com gasto 

estimado em R$ 13,1 bilhões. Para outro importante benefício assistencial - o BPC - foram 

previstos cerca de R$ 22,1 bilhões para o período.  

Considerado tema central da agenda governamental o Programa de Segurança 

Alimentar e Nutricional, a Lei Orçamentária destinaria o montante de R$ 637,4 milhões, e, 
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para a construção de cisternas R$ 119 milhões, o mesmo montante previsto em 2009. Foram 

ainda considerados investimentos da ordem de R$ 278 milhões para a rede de equipamentos 

públicos de segurança alimentar e nutricional, composto por Restaurantes Populares, 

Cozinhas Comunitárias, Bancos de Alimentos e Mercados Públicos. 

Finalmente, a Mensagem Presidencial que encaminhou a Lei Orçamentária nº 

12.381, de 09 de fevereiro de 2011 demonstrou a preocupação na consolidação de uma 

política pública voltada à Assistência Social. O SUAS, fundamentado na organização dos 

serviços continuados de proteção social por níveis de complexidade (básica e especial) para a 

gestão governamental, continha ações consideradas de relevância como o PAIF, desenvolvido 

nos CRAS, o Projovem Adolescente, os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e o BPC. Por sua vez, os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

para crianças de até 6 anos e pessoas idosas,  complementares e articulados ao PAIF, de 

acordo com o Governo, atendeu mais de 5,2 milhões de famílias em 2011, prevendo-se para 

tanto uma dotação orçamentária de R$ 92 milhões. Para o desenvolvimento e expansão dos 

CRAS o valor referenciado foi projetado em R$ 456,5 milhões com o intuito de atender 

aproximadamente 19,5 milhões de famílias. Em referência ao BPC, a previsão era atender 

aproximadamente 2,0 milhões de pessoas com deficiência e cerca de 1,7 milhão de idosos, o 

que representaria um investimento total de R$ 24,9 bilhões. 

No campo do programa de Proteção Social Especial em 2011, para co-financiar a 

prestação de serviços de média e alta complexidade em cerca de 2.460 unidades CREAS 

(municipais e regionais), seria necessário de acordo com o governo um aporte de R$ 294,9 

milhões, o que possibilitaria o atendimento a cerca de 141 mil famílias e indivíduos, e 32,6 

mil adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Cabe ainda destacar que para 

o PETI restou previsto o atendimento de cerca de 920 mil crianças e adolescentes, com um 

orçamento de R$ 276,0 milhões para as ações socioeducativas e R$30 milhões para a 

transferência de renda aos beneficiários cujas famílias não atendiam às exigências de inclusão 

no PBF para 2011. 

No âmbito do programa de transferência de renda com condicionalidades PBF, o 

Governo previu atender cerca de 12,7 milhões de famílias em todos os Municípios brasileiros, 

com investimentos da ordem de R$ 13,4 bilhões. 

No tocante ao Programa de Segurança Alimentar e Nutricional (PSAN) que engloba 

um conjunto variado de ações governamentais, seriam destinados aproximadamente R$ 965,1 

milhões. O PAA, em 2011, destinou recursos de aproximadamente R$ 640 milhões visando 

adquirir 442,6 mil toneladas de alimentos produzidos pelos agricultores familiares. 
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Concernente à ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos (ação 

2792) a previsão foi de atender 240 mil famílias, com a utilização de um orçamento de R$ 69 

milhões. Além disso, visando à expansão de equipamentos públicos voltados à garantia da 

alimentação saudável, foi previsto um montante de R$ 42,7 milhões na implantação de 67 

novos restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. Ressalta-se ainda 

a construção de 70,1 mil cisternas para o respectivo período. 

Abaixo, em quadro resumido, segue a relação dos Programas e ações com os 

respectivos valores previstos de acordo com a análise das Leis Orçamentárias Anuais 

compreendendo o período de 2008 a 2011. 

Já no Quadro 5 observamos que , além das duas ações definidas no PPA 2008-2011 

ter sido acrescentada uma nova ação nas LDO’s, a ação “2688  -Fiscalização para erradicação 

do trabalho infantil criança e adolescente com situação regularizada”, foram aportados valores 

nas LOA’s para todos os exercícios. Há de se registrar que os valores aportados nas respectivas 

peças anuais estão bem abaixo dos previstos no Plano Plurianual. O percentual abaixo de cada 

valor indica a relação entre o previsto no PPA para cada exercício e o constante na lei 

orçamentária anual. Para todas as ações do respectivo programa, os percentuais foram 

negativos chegando há quase 100% no caso da ação “8662” para o ano de 2010 em 

comparação com o previsto no plano. 

Contrariando ao disposto nas LDO’s correspondentes aos períodos 2008-2011, que 

deixaram de estipular metas e prioridades para a ação “8662”, sendo nulos os valores 

correspondentes à mesma para todos os anos de referência, observamos que as Leis 

Orçamentárias anuais, contemplaram os valores a serem gastos com a respectiva ação. E, 

ainda, mesmo havendo meta para a ação “2668” referente ao ano de 2009, não houve 

aprovisionamento na Lei Orçamentária de 2009 para o devido cumprimento da meta. 

Verifica-se uma falta de conexão e sintonia entre os montantes previstos no plano 

plurianual, as metas definidas nas leis de diretrizes orçamentárias e os valores aportados nas 

leis orçamentárias anuais. 
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Quadro 5: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI nas LOA’s 

 

Fonte: elaborado pelo autor - dados Volume IV das LOA’s  2008 a 2011 

Em análise ao Quadro 6, observa-se que houve aporte nas peças orçamentárias anuais 

para todos os períodos vigentes, de acordo com o previsto no Plano Plurianual.  

Embora grande parte dos valores aportados nas LOA’s estejam abaixo dos montantes 

previstos no PPA, identificados através dos percentuais negativos apresentados na tabela 

abaixo,  merece atenção o fato de que a LDO de 2008 não previa nenhuma meta que 

direcionasse o desenvolvimento das referidas ações.  No que diz respeito à ação “8929- Apoio 

à instalação de restaurantes e cozinhas populares”, as metas nas Leis de Diretrizes 

contemplaram somente os anos de 2010 e 2011. Já os valores aportados para os anteriores 

(2008 e 2009) foram até maiores do que o esperado, como no caso do exercício de 2009 que 

apresentou percentual de 11% de elevação referente ao ano anterior. 

As LOA’s 2008-2011 aportaram orçamento para a execução das ações “2792” 

(Distribuição de alimentos a grupos populacionais específicos) e “8894” (melhoria das 

condições socioeconômicas das famílias)  para todos os anos vigentes, contrariando o disposto 

nas LDO’s dos respectivos períodos que deixaram de estabelecer metas e prioridades para os 

mesmos. 

  

 Programa/Ações/Produto Unidades de medida 

Código 2008 2009 2010 2011 

2060 

 

Ações Socioeducativas e de Convivência para 

Crianças e Adolescentes em Situação de 

Trabalho * 

63.488.354 
(-8%) 

242.010.063 
(-27%) 

276.000.000 
(-20%) 

249.000.000 
(-31%) 

8662 

 

Concessão de Bolsa para Crianças e 

Adolescentes em Situação de Trabalho * 
3.808.423 

(-10%) 
35.451.316 

(-2%) 
1.972.080 

(-91%) 
5.521.200 

(-31%) 

2688 

Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil 

Criança e adolescente com situação regularizada 

(unidade) 

2.500.000 - 2.599.000 3.000.000 

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Nacional 
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Quadro 6: Programa de Acesso à Alimentação – PAA nas LOA’s 

 Programa/Ações/Produto Unidades de medida 

Código  2008 2009 2010 2011 

11V1 Construção de Cisternas para Armazenamento de 

Água 
54.027.915 

(-9%) 
55.277.879 
(-11%) 

122.246.916 
(89%) 

126.686.916 
(88%) 

8948 Acesso à Água para Produção de Alimentos para o 

Autoconsumo 
22.500.000 
(-10%) 

25.000.000 
(-4%) 

25.000.000 
(-8%) 

25.000.000 
(-12%) 

8929 Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas 

Populares 
35.455.000 

(-4%) 
39.265.000 

(2%) 
38.030.000 

(-6%) 
39.650.000 

(-6%) 

2798 
 

Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura 

Familiar 
462.627.164 

(-10%) 
473.164.176 

(-12%) 
624.274.624 

(11%) 
640.224.624 

(9%) 

2792 Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais 

Específicos 
41.400.000 
(-10%) 

41.400.000 
(-14%) 

69.000.000 
(37%) 

69.000.000 
(31%) 

8894 
 

Melhoria das Condições Socioeconômicas das 

Famílias 
20.411.000 

(8%) 
17.590.000 
(-11%) 

23.350.000 
(13%) 

15.250.000 
(-29%) 

 

Fonte: elaborado pelo autor - dados Volume IV das LOA’s  2008 a 2011 

Em observação ao Quadro 7, que corresponde ao Programa de Transferência de 

Renda “Bolsa Família” nota-se que nas LOA’s, a exceção da ação “8442”, em todas as ações 

foram aportados valores menores que os referenciados no PPA para os respectivos períodos, 

em média 10% a menos que o indicado. Além disso, a LOA/2009 deixou de estabelecer 

valores para o exercício. 

Ressalta-se ainda o percentual elevadíssimo aportado na LOA 2008 para a ação 

“8442” (percentual de 318% acima do previsto no PPA). Chama a atenção o fato de coincidir 

com o primeiro exercício financeiro em que o plano entraria em vigor e ser reajustado com 

este percentual elevado, o que demonstra falta de planejamento e coesão entre as peças.  

Ademais, as Leis de Diretrizes Orçamentárias deixaram de indicar as metas para o 

respectivo programa, não sendo possível fazer a comparação entre metas determinadas e 

valores aprovisionados. 

Quadro 7: Programa de Transferência de Renda com Condicionalidades – Bolsa Família nas 

LOA’s 

 Programa/Ações/Produto Unidades de medida 
Código  2008 2009 2010 2011 

7K75 (VETADO) - - - - 

8446 
Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do 

Programa Bolsa Família 

280.170.001 

(-10%) 
- 

308.300.000 

(-8%) 

308.300.000 

(-11%) 

6524 

Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e 

Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de 

Renda 

216.000.001 

(-10%) 
- 

240.000.000 

(-6%) 

261.000.000 

(-1%) 

6414 

Sistema Nacional para Identificação e Seleção de 

Público-Alvo para os Programas Sociais do Governo 

Federal - Cadastro Único 

18.000.000 

(-10%) 
- 

20.000.000 

(-8%) 

20.000.000 

(-12%) 

8442 

Transferência de Renda Diretamente às Famílias em 

Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 

10.836, de 2004) * 

10.368.462.345 

(318%) 
- 

3.604.629.414 

(27%) 

3.673.200.000 

(30%) 

  

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Sudeste 

Fonte: elaborado pelo autor - dados Volume IV das LOA’s  2008 a 2011 
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Em análise ao Quadro 8, constata-se que para todas as ações previstas no PPA, as 

LOA’s aprovisionaram recursos para o desenvolvimento e execução das mesmas a exceção da 

ação “8664” pra os exercícios a partir de 2009. Neste caso, ao fazer um comparativo entre os 

valores aportados em ambas as peças, chama a atenção que as ações “2574”, “2A60” e 

“2A61” receberam recursos na Lei Orçamentária muito abaixo do previsto no PPA, chegando, 

na maioria delas, a quase 100% abaixo do previsto. As demais ações também não chegaram a 

aprovisionar recursos significativos, se mantendo estes recursos sempre abaixo do previsto, e 

quando maiores, pouco significativos. 

Contudo, há uma divergência entre os valores previstos para execução das ações 

constantes na lei orçamentária para o exercício de 2008 e as metas nulas na respectiva LDO 

para o mesmo período. A ausência de metas nas LDO’s correspondente aos períodos de 2008 

a 2011 para as ações “2574, 8664, 0575, 0573, 0561 e 0565”, bem como para a ação “2A61”, 

onde só há previsão de alocação de recurso para o ano de 2011, também divergem dos valores 

que foram aportados para a execução das respectivas ações. 

Também, é importante ressaltar que foi incorporada ao Programa uma nona ação 

“2B30 – remuneração dos agentes pagadores do BPC à pessoa com deficiência” cujas metas 

foram definidas apenas para o ano de 2010 na lei de diretrizes. 

Quadro 8: Programa de Proteção Social Básica – PSB nas LOA’s 

 Programa/Ações/Produto Unidades de medida 
Código  2008 2009 2010 2011 

2574 Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de 

Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da 

Renda Mensal Vitalícia por Invalidez  * (**) 

15.320.231 

(-20%) 

200.000 

(-99%) 

1.300 

(-100%) 

144.000 

(-99%) 

8664 Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de 

Vulnerabilidade Social * 

2.965.923 

(-10%) 
- - - 

2A60 
Serviços de Proteção Social Básica às Famílias * 

37.686.880 

(-29%) 

14.980.954 

(-94%) 

99.282.501 

(-63%) 

81.388.705 

(-71%) 

2A61 
Serviços Específicos de Proteção Social Básica * 

5.766.243 

(0%) 

6.919.491 

(-97%) 

15.212.515 

(-93%) 

5.159.770 

(-98%) 

0575 Benefício de Prestação Continuada da Assistência 

Social à Pessoa com Deficiência *** 

6.927.989.609 

(1%) 

8.502.464.791 

(4%) 

10.397.205.459 

(5%) 

12.045.842.844 

(0%) 

0573 Benefício de Prestação Continuada da Assistência 

Social à Pessoa Idosa *** 

6.588.503.221 

(0%) 

8.171.489.241 

(4%) 

9.840.891.275 

(4%) 

11.109.340.675 

(-3%) 

0561 
Renda Mensal Vitalícia por Idade *** 

518.774.755 

(1%) 

535.144.286 

(0%) 

496.306.254 

(-11%) 

425.154.679 

(-26%) 

0565 
Renda Mensal Vitalícia por Invalidez *** 

1.373.948.110 

(5%) 

1.339.369.558 

(-2%) 

1.333.759.207 

(-5%) 

1.324.497.859 

(-9%) 

2B30 Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de 

Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da 

Renda Mensal Vitalícia por Invalidez  * (**) 

4.000.000 3.000.000 18.300.000 8.286.382 

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Nacional 

                     ** O Órgão Executor do Código 2574 é o EFU 

                     *** Se trata de Operações Especiais de regionalização Nacional 

Fonte: elaborado pelo autor - dados Volume IV das LOA’s  2008 a 2011 
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Por fim, o Quadro 9 a seguir traz definidos os recursos aportados nas LOA’s 2008-

2011. Quando comparado ao respectivo período listado no plano plurianual, considerando a 

ação nele impressa onde menciona apenas uma ação, a de “2A69 - de Serviços específicos de 

Proteção Social Especial”, percebe-se uma clara redução nos valores destinados à execução da 

mesma.   

Uma vez que nas respectivas LDO’s foram acrescentadas duas outras ações, a “2A65 

- Serviços de proteção social especial á família” e “2B31 - estruturação da rede de serviços da 

proteção social especial” verifica-se que as LOA’s aprovisionaram valores correspondentes a 

todas as ações para todos os períodos vigentes do Plano, mesmo quando as Leis de Diretrizes 

deixaram de definir as metas para a referida ação, como no caso da ação “2A65” onde foram 

contemplados apenas os anos de 2008 e 2011, e no casa da ação “2B31” que contemplou 

somente os anos de 2009 e 2010 sendo nulas as metas e prioridades para os demais períodos. 

Quadro 9: Quadro 9–Programa de Proteção Social Especial – PSE nas LOA’s 

 Programa/Ações/Produto Unidades de medida 

Código  2008 2009 2010 2011 

2A69 Serviços Específicos de Proteção Social Especial 

(Pessoa atendida – unidade)  *8 

41.984.805 

(-32%) 

117.888 

(-100%) 

27.675.000 

(-82%) 

- 

2A65 Serviços de Proteção Social Especial à Família (Pessoa 

atendida – unidade) * 
3.250.000 336.000 

27.675.000 33.064.000 

2B31 Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social 

Especial (unidade estruturada) * 
6.600.000 7.000.000 

27.675.000 5.675.000 

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Nacional 

Fonte: elaborado pelo autor - dados Volume IV  das LOA’s  2008 a 2011 

 

Neste contexto, o objetivo principal deste capítulo consistiu em analisar, de forma 

comparativa, o orçamento previsto para o período 2008 a 2011 em confronto com o que foi 

planejado e previsto pelas metas de diretrizes orçamentárias e o Plano Plurianual 

correspondente ao mesmo período. Pode-se dizer que este objetivo foi alcançado. Através 

dele, verificou-se que algumas das metas previstas para o período e objetivos orçamentários 

não foram concretizadas. Ao mesmo tempo, constatou-se incoerências fortes relativas aos 

valores previstos para cada programa específico nestas diferentes peças orçamentárias. Isto 

apontaria para uma falta de planejamento adequado e a ausência de um controle eficiente, 

                                                           
8
 . A LOA 2011 destina recursos para execução da ação para vários Estados contemplados, mas não aporta 

recursos o contexto Nacional, o que não nos permite fazer a referida comparação para o respectivo ano. 
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onde a indefinição dos objetivos e metas podem ocasionar inúmeras suplementações de 

créditos e provocar distorções na execução do orçamento dos Programas Finalísticos. 

No capítulo seguinte será feita uma abordagem sobre a metodologia implementada 

para verificar, através dos dados analisados neste capítulo, se o processo orçamentário e de 

planejamento no Brasil tem ou não a credibilidade necessária para tanto. 
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CAPÍTULO 7 – METODOLOGIA 
 

Neste estudo, a metodologia será estruturada de acordo com o modelo metodológico 

proposto por Quivy e Campenhoudt (1992 apud SILVA, 2013). Esta permite analisar 

dimensões da Credibilidade do Orçamento Público Federal, tendo por base a investigação 

social proposta pelos autores citados e por objetivo “compreender mais profundamente e 

interpretar mais acertadamente os fenômenos da vida coletiva” pelas vias de 

“responsabilidades profissionais ou sociais”. Neste caso, o procedimento de pesquisa terá 

enfoque sobre as sete etapas de pesquisa proposta pelos referenciados autores. 

 

7.1 Etapas de pesquisa 

 

A primeira etapa deste trabalho consiste na “pergunta de pesquisa”, a qual está 

inerentemente direcionada para o foco de interesse deste trabalho. Assume-se a seguinte 

questão: Qual o conceito de credibilidade que pode ser dado ao orçamento público, na 

medida em que ele reflete as políticas públicas e as estratégias de governo para atender as 

demandas da sociedade?  

Em seguida, a segunda etapa, entendida como “exploração”, pode abranger leituras, 

entrevistas exploratórias e outros métodos complementares. É relevante ressaltar que nesta 

pesquisa a fase exploratória se baseia em leitura do referencial teórico sobre orçamento e 

gasto público, bem como na investigação do banco de dados abertos disponíveis pelos órgãos 

e ministérios do governo federal. Procedimentos mais detalhados podem ser lidos no item 

7.1.1. 

A terceira etapa seguinte consiste na “problemática”, que referenciará a construção 

do quadro teórico conceitual e na construção do modelo de análise. Se a avaliação das 

políticas públicas elencadas no PPA aponta para os conceitos sobre a credibilidade 

orçamentária, neste caso, o modelo analítico definirá a premissa – as leis orçamentárias anuais 

preveem recursos para a execução de tais políticas públicas – e a hipótese da pesquisa - caso 

sejam encontradas fichas e dotações orçamentárias, há grande probabilidade do orçamento, ao 

contemplar os recursos para realização das políticas públicas estratégicas de governo, não ser 

apenas uma peça de ficção. Ademais, outros detalhes sobre a problemática podem ser 

encontrados no item 7.2. 

Em sequência, a quarta etapa evidenciará a “construção do modelo de análise”, que 

se fundamentará nas ideias teóricas exploradas, transformando-as em linguagem própria para 
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habilitar o pesquisador a conduzir o trabalho sistemático de coleta e análise de dados. Isto 

posto, foi criado um esquema de escalas e medidas, conforme descrito no item 7.2.2 desta 

dissertação, uma adaptação construída do modelo adotado por Silva (2013). 

Por sua vez, a quinta etapa, “observação”, diz respeito ao conjunto de operações de 

teste do modelo de análise, confrontando-o com dados observáveis. Neste caso, partindo do 

pressuposto que o orçamento público federal, voltado para o Ministério de Desenvolvimento 

Social, se trata do estudo de caso, foram realizadas entrevistas e questionários previamente 

construídos de acordo com o descrito no item 7.1.2. 

Já a sexta etapa, “análise das informações”, culmina na principal forma de validação 

do modelo construído, onde a hipótese é verificada empiricamente respondendo a pergunta de 

partida, e comparando os resultados obtidos com os esperados. Neste ponto, o método a ser 

utilizado para a preparação dos dados será de cunho estatístico, com a utilização da descrição 

paramétrica para o tratamento das informações obtidas através da análise orçamentária. 

Finalmente a sétima etapa, “as conclusões”, compreenderá as considerações de 

ordem prática, enquadrando as impressões gerais sobre os dados obtidos e a análise crítica 

sobre a execução do trabalho e suas possíveis aplicabilidades, bem como sugestões para 

outros temas de pesquisa.  

 

7.1.1 Métodos e procedimentos de investigação e análise de dados 

 

A metodologia de investigação foi feita a partir da busca por informações no site do 

Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal no período 

compreendido entre 25 de janeiro de 2016 a 28 de fevereiro de 2017. As informações foram 

encontradas, principalmente, nas seções “Orçamentos Anuais” e “Painel do Orçamento”. 

Outro alvo destas buscas foi o sítio do Tesouro Nacional, onde, através da ferramenta do 

SIAFI, obtêm-se os dados necessários para construção do modelo analítico, bem como a 

plataforma do Ministério de Desenvolvimento Social, onde se buscaram informações nas 

seções de programas desenvolvidos pelo MDS, e do Congresso Nacional, na plataforma das 

Comissões Permanentes na seção da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização. 

 

7.1.2 Métodos e procedimentos para as entrevistas exploratórias 

 

As entrevistas exploratórias possuem dois objetivos. O primeiro deles é buscar 

vivências, experiências e conhecimentos importantes que culminaram na elaboração das 
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estratégias de políticas públicas e metas do governo na elaboração do PPA. O segundo se 

refere ao levantamento e atributos considerados importantes para o desempenho do orçamento 

público e de que forma se constrói as expectativas e o grau de impacto que o conceito de 

credibilidade orçamentária possui perante os mesmos. 

A primeira entrevista foi concedida pelo ex-Ministro do Ministério de 

Desenvolvimento, Dr. Patrus Ananias, atualmente Deputado Federal. No que se refere à data e 

local, ocorreu no dia 10 de janeiro de 2017, às 14 horas, na Rua Padre Rolim, 239 – Bairro 

Santa Efigênia, em Belo Horizonte (Escritório do Parlamentar), cuja duração foi de 30 

minutos. Esta entrevista foi gravada, respeitada a autorização prévia do entrevistado. Em 

seguida, foi elaborada a transcrição da entrevista, com base na escuta (Anexo XI). Em 

referência ao perfil do entrevistado, a escolha se deu devido ao fato de que foi o primeiro 

Ministro a ocupar a cadeira do Ministério de Desenvolvimento Social, criado em 2004, e ter 

permanecido neste posto até meados de Março de 2010. Portanto, trata-se de pessoa com 

amplo conhecimento e domínio sobre as ações e programas desenvolvidos pelo MDS. 

No que tange ao perfil do segundo entrevistado, Dr. Fernando Moutinho Ramalho 

Bittencourt, se trata de profissional qualificado, servidor efetivo do quadro do Senado Federal, 

na função de Consultor Legislativo em Orçamento Federal e Professor Universitário e Mestre 

em Poder Legislativo. Sendo especialista e referência na área de orçamento, participou na 

Consultoria Legislativa de diversas discussões e debates sobre a dinâmica do processo de 

planejamento orçamentário do Governo Federal. Quanto à entrevista, ela ocorreu através de e-

mail, com a formulação de perguntas semiestruturadas, que foram encaminhadas e 

posteriormente respondidas e reencaminhadas por e-mail, conforme se verifica no Anexo XI. 

Quanto ao perfil do terceiro entrevistado, Dra. Rita de Cássia Leal da Fonseca, se 

trata também de uma especialista e referência na área de planejamento e orçamento, onde 

atualmente exerce a função de Consultora de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado 

Federal. Com experiência de Secretária–Adjunta de Planejamento no Estado do Maranhão, 

atua nas áreas de economia, planejamento e administração pública e governança eletrônica, 

principalmente nos assuntos que se referem a: planejamento e gestão de políticas públicas, 

transparência e controle social dos gastos públicos, soluções de tecnologia da informação para 

o setor público e avaliação de impacto de políticas sociais. Quanto à entrevista, ela ocorreu 

através de e-mail, com a formulação de perguntas semiestruturadas, que foram encaminhadas 

e posteriormente respondidas e reencaminhadas por whatsap, conforme se verifica no Anexo 

XI. 
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Por fim, em respeito ao instrumento de pesquisa, buscou-se elaborar um roteiro de 

perguntas semiestruturadas (Anexo XI), tendo por base a leitura teórica disponível sobre o 

assunto, realizada previamente. Para as gravações, utilizou-se o gravador do celular. Para a 

elaboração dos Relatórios de Entrevistas, foi realizado um documento formal, editado no MS 

Word. 

 

7.2 Problemática e Modelo de Análise 

 

Para Garcia (2012), alguns fatores foram relevantes para que o PPA se tornasse o que 

representa hoje. Segundo o autor, anteriormente à Constituinte e ainda no decorrer do regime 

autoritário, o planejamento financeiro era quase impossível de se prever, visto que o período 

vivenciava uma forte inflação que retirava o poder de compra das dotações orçamentárias, 

aliada a uma forte pressão por demandas sociais provindas do processo de democratização do 

país e a multiplicação de atores sociais.  

Desta forma, mesmo em um período de avanço tecnológico e ascensão da 

comunicação como recurso de poder e integração, o planejamento estratégico foi 

menosprezado, se limitando a uma concepção pura e simplesmente físico-financeira que ficou 

submetida a um enfoque normativo economicista que ignorou as novas e muito mais 

complexas realidades política, social, cultural e econômica do país. Para o autor, o contexto 

político e social fez com que o PPA fosse concebido mais como uma programação plurianual 

das despesas, que se denominou de plano mais por um descuido ou por influência dos que 

lidavam com os Planos Nacionais de Desenvolvimento – PNDs, se tornando deste modo um 

instrumento mais de caráter e orientação fiscalista (GARCIA, 2012).  

Neste contexto, compreende-se que a dúvida sobre a efetividade do orçamento como 

uma peça de planejamento eficaz perpetua-se mesmo em períodos onde há equilíbrio 

econômico tendo em vista o modelo de sua concepção. Desta forma, nos interessa verificar o 

grau de credibilidade que se pode conferir a determinado ciclo orçamentário, focando a 

análise mais precisamente em um Ministério Federal. Isso posto, e tendo por base o 

referencial teórico construído nos capítulos anteriores, nos remete ao rol de discussão sobre a 

credibilidade que se desdobram entre conceitos e variáveis considerados de relevância para 

alguns estudiosos da área.  

De acordo com Silva (2013), para James Giacomoni “o orçamento tem credibilidade 

se todas as despesas executadas forem devidamente autorizadas, passando pela programação 

do Poder Executivo e pelo crivo do Legislativo”. O fator “legalidade” aqui merece atenção 
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especial, no sentido que cabe ao mesmo orientar a gestão financeira. Consequentemente, a 

esta questão está subentendido a variável verdade, visto que muitos autores tem utilizado a 

expressão “orçamento-verdade” no sentido de requerer que o orçamento público retrate as 

verdadeiras prioridades estabelecidas pelo gestor público, respeitada a disponibilidade 

financeira, política econômica e metas fiscais. Nessa pesquisa a dimensão verdade será 

considerada como um atributo a ser testado. 

O estudo realizado por Alves (2015) remete à ideia de um orçamento entre a ficção e 

a realidade, na medida em que o abuso de expedientes técnicos, inerentes à sistemática 

orçamentária, muitas vezes acabam por alimentar processos decisórios sobre a despesa 

pública que extrapolam o processo orçamentário formal. Em outras palavras, o fato de existir 

ações previstas nas leis orçamentárias não garante sua efetividade, visto que o orçamento 

transita conforme as conveniências das forças políticas e não é rara a existência de 

dissociação entre a execução financeira da despesa e a previsão orçamentária. Tal 

procedimento resulta no efeito de “rolagem do orçamento”, prática que se mantém ano após 

ano, onde sobram “contas orçamentárias” e ausência de dinheiro para pagá-las. Nesta 

pesquisa, para fins da verificação do conceito de realidade será considerado o valor financeiro 

das metas previstas e o valor determinado para execução anual, para fins de comprovação da 

pertinência do planejamento em observância a conjuntura econômica do país. 

Segundo Giacomoni (2012), a ideia de Controle está prevista desde a instituição da 

Constituição Federal/88. Esta concedeu ao Poder Legislativo a titularidade do controle 

externo, consagrando o que ora havia sido previsto na Lei 4.320/64, que conferiu este poder 

com o objetivo de verificar a “probidade da administração, a guarda e legal emprego dos 

dinheiros públicos e cumprimento da Lei Orçamentária”. Isso significa que o controle externo 

deve estar atento à arrecadação e aplicação dos recursos públicos e à observância dos limites 

financeiros previstos no orçamento. Contudo, o Controle Externo atualmente não se limita 

apenas a uma função do Poder Legislativo, visto que é exercido pelos Tribunais de Contas 

que dão suporte técnico ao legislativo, pelos Ministérios Públicos, pelos cidadãos através do 

acesso adquirido com a transparência pública, entre outros. No que se refere a este estudo, a 

variável controle nos diz que é importante que haja mecanismos de controle presentes para 

verificação, acompanhamento, monitoração e avaliação da execução orçamentária. 

Ainda de acordo com Andrade (2010, p. 6), a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu 

artigo 16, § 1º, inciso II, reforçou a necessidade de integração entre os instrumentos de 

planejamento, de tal forma que no esclarecimento do autor, há necessidade de que na 

elaboração da LDO e LOA ambos respeitem e demonstrem compatibilidade com o PPA. Na 
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visão do autor, o objetivo do legislador é o de obrigar os gestores públicos a planejar de forma 

responsável e garantir que as ações governamentais contempladas na LOA e LDO estejam 

contempladas no PPA, sob pena de a despesa de caráter obrigatório e continuado ser 

considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. Para tanto, neste estudo, 

no que tange à discussão sobre credibilidade orçamentária, o conceito de compatibilidade será 

testado entre as leis orçamentárias para verificar seu grau de interação. 

Em relação ao modelo analítico proposto para a realização da pesquisa, conforme 

demonstrado, foram utilizados quatro atributos a partir da revisão teórica e com base no 

estudo de Silva (2013), para analisar o desempenho do orçamento público – verdade, 

realidade, controle e compatibilidade. Essas dimensões têm por objetivo conduzir este estudo 

para retratar o nível de credibilidade em um instrumento tão importante para as finanças 

públicas que são as peças orçamentárias. Como forma de compreensão do estudo, as variáveis 

consideradas relevantes para este trabalho é feita de forma sucinta no Quadro 10: 

 

Quadro 10 - Quadro resumo dos quatro atributos de desempenho do orçamento público 

 

ATRIBUTOS DESCRIÇÃO 

Verdade: O orçamento público deve corresponder com as 

verdadeiras prioridades para o desenvolvimento dos 

programas e ações propostos nos PPA’s e LDO’s, 

compondo a estratégia política nacional 

Realidade: O orçamento público, na elaboração e na execução, deve 

respeitar o teto de gastos limitado pela política econômica e 

realidade fiscal do País, não comprometendo o equilíbrio 

das contas públicas e o alcance das metas fiscais 

Controle: O orçamento público deve ser monitorado e avaliado para 

verificar e garantir a sua conformidade legal, devendo esse 

monitoramento servir de insumo para o ciclo orçamentário 

seguinte 

Compatibilidade O orçamento público deve antecipar as alocações do gasto 

com a maior certeza possível e, por isso, as dotações 

iniciais deverão ser respeitadas e observadas na elaboração 

das peças anuais 

 

7.3 Escalas e Medidas do modelo de análise 

 

A discussão conceitual sobre a credibilidade orçamentária é o tema central desta 

pesquisa, cuja premissa se sustenta na seguinte hipótese: se forem observadas que os 

Programas Finalísticos constantes no PPA 2008-2011, de responsabilidade do MDS, mantém 
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sua continuidade no ciclo orçamentário por meio das peças orçamentárias (LDO’s e LOA’s) 

inclusive observando os valores aportados e executados no decorrer dos respectivos períodos, 

então, as Leis Orçamentárias correspondem às expectativas de um bom planejamento, e dessa 

forma merece conceito positivo de credibilidade. 

A Figura 6 abaixo sintetiza por meio do diagrama o modelo analítico da pesquisa. 

 

Figura 6: Modelo de Análise da Pesquisa 
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(Elaborado próprio autor, 2017) 

 

Identifica-se, no diagrama da Figura 6, os dois elementos do modelo analítico da 

pesquisa:  

1) A questão de pesquisa, que orienta este trabalho, pretende levantar de que forma os 

Programas Finalísticos constados no PPA 2008-2011 são contínuos nas Leis de Diretrizes 

Orçamentárias e Leis Orçamentárias anuais contribuindo para a maior credibilidade do 

orçamento da União. Responder a essa questão é confirmar (ou não) a premissa de pesquisa 

de que o planejamento orçamentário que inicia com a elaboração do PPA, pode ser entendido 

como instrumento primordial e efetivo, e não um mero instrumento de ficção.  

2) O conceito de credibilidade do orçamento público, suas dimensões e indicadores: 

para fundamentar conceitualmente os esforços de resposta à questão de pesquisa, debate-se 

conceitualmente o termo credibilidade do orçamento público, ou credibilidade orçamentária, 

considerando quatro dimensões analíticas: verdade, realidade, controle e compatibilidade. 

Cada uma das quatro dimensões será analisada pelos indicadores  credibilidade, planejamento 

e previsibilidade (ver Tabelas 7, 8 e 9).  
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Tabela 7: Indicadores para avaliar a credibilidade do Orçamento Público 

C
re

d
ib

il
id

a
d

e
 

Descrição  

Mede o quanto a dimensão analisada 

capta a composição subagregadados 

recursos previstos no PPA e se varia 

consideravelmente em comparação 

ao orçamento anual. 

Fórmula 

Para o cálculo da credibilidade 

verifica-se o montante anual previsto 

no PPA corresponde ao valor orçado 

na LOA. Caso contrário é improvável 

que o orçamento seja uma 

demonstração útil do objetivo da 

política. 

Escala: de 0 a 100 

Considera-se as seguintes fronteiras de conceito: 

1) péssimo: 0% do montante 

2) razoável: até 30% do montante 

3) bom: de 31 a 65% do montante 

4) ótimo: de 65% a 100% do montante 
 

 
 

0            10          20            30             40               50            60             70              80              90          100  
          

Razoável Bom Ótimo 

(Elaborado próprio autor, 2017) 
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Tabela 8: Indicador para avaliar a efetividade do Planejamento no Orçamento Público 

P
la

n
ej

a
m

en
to

 
Descrição  

Mede o quanto a dimensão avaliada 

considera os Processos de 

planejamento e orçamentação, e se 

permitem ao governo planejar o uso 

e a mobilização de recursos 

compatíveis com sua política fiscal e 

estratégia nacional. 

Fórmula 

Comparação entre as descrições de 

política estratégica do Governo para os 

Programas Finalísticos constantes no 

PPA, LDO’s e LOA’s. 
 

Para o cálculo do planejamento 

verifica-se se a ação foi contemplada 

no orçamento (afirmativo) ou 

(negativo). 

Escala: 0 a 100 % 

 
 

Considera-se as seguintes fronteiras de conceito: 

1) péssimo: 0% do montante 

2) razoável: até 30% do montante 

3) bom: de 31 a 65% do montante 

4) ótimo: de 65% a 100% do montante 
 

 
0           10            20          30              40               50            60            70               80              90          100 

          

Razoável Bom Ótimo 

(Elaborado próprio autor, 2017) 
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Tabela 9: Indicador para avaliar a previsibilidade no Orçamento Público 

P
re

v
is

ib
il

id
a

d
e
 

Descrição  

Mede o quanto a dimensão avaliada 

considera que as despesas foram 

previstos com antecedência e 

alocadas no orçamento anual 

Fórmula 

Comparação entre as previsões 

orçamentárias e executadas nas LOA’s. 

 

Para o cálculo da previsibilidade 

verifica-se o percentual na LOA foi 

executado conforme previsto. 

Escala: 0 a 100 

Escala: de 0 a 100 

Considera-se as seguintes fronteiras de conceito: 

1) péssimo: 0% do montante 

2) razoável: até 30% do montante 

3) bom: de 31 a 65% do montante 

4) ótimo: de 65% a 100% do montante 
 

 
 

0           10            20          30              40               50            60             70              80              90          100 
          

Razoável Bom Ótimo 

(Elaborado próprio autor, 2017) 

7.3.1 Análise do Desempenho do Orçamento Público através do Modelo Analítico 

 

Neste tópico, será feita uma análise dos valores direcionados aos cinco programas e 

suas respectivas ações apontados no Plano Plurianual (2008 -2011) para cada período, em 

contraste com os recursos alocados nas Leis Orçamentárias Anuais, respectivamente. Para fins 

de validação do planejamento orçamentário, será realizada uma comparação paralela do valor 

destinado e do valor empenhado para os referidos períodos anuais. 

Vale ressaltar que não se obteve acesso ao valor e montantes executados no exercício 

de 2009. Conforme se viu no ano anterior e posteriores, os dados sobre execução 

orçamentária estavam disponíveis no site do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, mas não se encontraram as respectivas informações referentes ao exercício de 2009. 

Mesmo após vários contatos por telefone e e-mail para que o Ministério colocasse à 

disposição as respectivas informações, até a data de fechamento desta pesquisa não estavam 

disponíveis. Lamentavelmente, a execução do ano 2009 não constará neste trabalho, o que 

não impede o prosseguimento da análise. 
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7.3.2 Resultados sobre a Execução Orçamentária por Programas 

 

O MDS executo,u nos exercícios de 2008-2011, recursos orçamentários alocados nos 

Programas: 0068 – Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); 1049 – Programa de Acesso à 

Alimentação (PAA); 1335 - Programa de Transferência de Renda com Condicionalidades – 

Bolsa Família; 1384 – Proteção Social Básica (PSB); e 1385 – Proteção Social Especial 

(PSE). 

Para a análise a seguir, serão consideradas as Tabelas constantes nos Anexos “I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X” desta pesquisa. 

 

7.3.2.1 Programa 0068 – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 

 

Este Programa tem por finalidade a erradicação de todas as formas de trabalho (à 

exceção do jovem aprendiz) exercidas por crianças e adolescentes menores de 16 anos, 

buscando sua inclusão em atividades socioeducativas e a garantia da frequência na escola. É 

desenvolvido em parceria com os governos estaduais, municipais e sociedade civil (BRASIL, 

2016). 

A partir da Tabela 1, do Anexo I, foram detectadas características orçamentárias 

destinadas à execução do Programa por meio do PPA nos anos de 2008 a 2011: 

a) A princípio, e como já dito anteriormente, o valor destinado no PPA 

seria direcionado para o desenvolvimento de apenas duas ações, sendo a terceira ação incluída 

posteriormente ainda no Exercício de 2008.  

b) As dotações iniciais foram fixadas pelas LOAS em percentuais bem 

abaixo dos previstos no PPA. A dotação inicial de R$ 22.000.000 para o exercício de 2010 na 

ação “8662” não foi respeitada, tendo a Lei Orçamentária fixado apenas 9% deste valor 

(R$1.972.080). A média de aporte de recursos nas LOA’s, para os respectivos períodos foram 

de 79% quando comparados ao previsto no PPA. 

Ao observar os valores executados e empenhados nas LOA’s, incluindo os restos a 

pagar (Anexo II), contrastando-os com os valores previstos anteriormente nas leis, verifica-se 

que o valor de execução difere completamente daqueles aportados: 

a) Para a mesma ação “8662” embora para o ano de 2010 tenha sido 

reduzido seu valor para 9% (R$1.972.080) do total previsto no PPA, o valor de execução do 

respectivo ano corresponde a 1068% acima do valor aportado na LOA (R$ 21.052.690). Esse 
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tipo de manobra orçamentária se dá pelos mecanismos de abertura de créditos adicionais ou 

suplementação de fichas. 

b) Observa-se ainda que havendo sido criada a terceira ação “2688”, e 

sendo destinado recursos pelas Leis Orçamentárias vigentes para o decorrer dos quatro 

períodos. No entanto, a respectiva ação somente obteve valor executado e empenhado no ano 

de 2011. 

Em observação às metas e prioridades estabelecidas nas LDO’s, tem-se que para o 

ano de 2008 não houve sequer uma meta direcionada para qualquer uma das ações, até para a 

ação “8662” sendo todas elas nulas. Registra-se ainda, que as metas foram decrescendo ao 

longo dos anos, a exemplo da ação “2060”, o que leva a crer que haveria uma redução do 

investimento. Neste caso, foi exatamente o contrário que ocorreu, mesmo havendo metas 

menores a despesa foi ascendente, até mesmo quando nenhuma meta foi planejada ou mesmo 

vetada. 

Comportamentos dessa natureza tendem a elevar a descrença dos cidadãos em 

relação ao orçamento por apresentar informações duvidosas e, muitas das vezes, 

incompreensíveis. Além disso, mesmo quando o Governo aponta priorização do investimento 

para ampliação do número de crianças e adolescentes atendidos em ações sócio-educativas 

(Mensagem Presidencial de 2008), há controvérsia entre expectativa de redução da demanda 

nas LDO’s e redução do montante realizado nas Leis Orçamentárias, o que invalidam a 

premissa de prioridade governamental. 

Observa-se através do Gráfico 1, abaixo, que a expectativa de despesas no PPA 

sempre esteve acima dos valores aportados nas LOA’s, e as despesas realizadas se 

mantiveram abaixo dos aportados nas respectivas leis orçamentárias. 

 

Gráfico 1: Comparação entre valores orçados x realizados (PPA, LOA’s – 2008 a 2011) para o 

Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil (PETI) 
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7.3.2.2 Programa 1049 – Programa de Acesso à Alimentação (PAA) 

 

O PAA tem por objetivo promover a inclusão social e a redução das desigualdades 

por meio da erradicação da fome e incentivos à segurança alimentar e nutricional. Dentre seus 

objetivos está o de assegurar a população o acesso à alimentação digna, regular e adequada às 

famílias e indivíduos em situação de insegurança e risco alimentar. 

A Tabela 3 do Anexo III apresenta os valores e percentuais correspondentes aos 

recursos aportados no PPA e nas LOA’s, observa-se que: 

a) Os percentuais previstos no PPA, em quase sua totalidade, foram 

respeitados ao serem aportados nas LOA’s. Em média nos dois primeiros anos (2008 e 2009), 

os percentuais oscilaram entre 90% dos valores previstos, e nos anos seguintes (2010 e 2011) 

a média de investida de recursos ficaram acima de 100%. 

b) A exceção de algumas ações que receberam quase que o dobro do valor 

previsto no PPA, como é o caso da ação “11V1” que deteve aproximadamente 90% do 

recurso acima do previsto, a maior parte ficou no patamar de aplicação mínima de 90% e 

máxima de 110% além da expectativa prevista. Contudo, no resultado global os valores 

alocados nas LOA’s acabaram sendo superiores, ficando na média de 103%, ou seja, 3% a 

mais do montante previsto. 

Em relação aos valores executados nas LOA’s, conforme se vê no Anexo IV, Tabela 

4, a média foi proporcional ao aumento anterior, sendo registrado um percentual de 3% acima 

do previsto, a exceção do primeiro ano, que como pode ser visto no Gráfico 2, o montante 

realizado ficou abaixo dos valores previstos anteriormente. Depreende-se que, mesmo 

havendo uma forte elevação nas despesas para a ação “8948 - acesso à água para produção de 

alimentos” no exercício de 2011, de aproximadamente 380% acima do previsto, nota-se que 

todas as demais ações sofreram ajustes para mais, ou para menos, no decorrer daquele 

período. Este comportamento alterou o montante realizado em 15% a mais do alocado no 

orçamento para o exercício. 

Além disso, não havendo nenhuma meta e prioridade estabelecidas na LDO/2008 

que abarcassem todas as ações no respectivo ano, verificou-se que, para as ações “2792 - 

distribuição de alimentos a grupos populacionais específicos e 8894 - melhoria das condições 

socioeconômica das famílias”, nenhuma meta ficou estabelecida para os quatro períodos. E, 

tendo as metas nas LDO’s um comportamento de ascensão, foi exatamente o que ocorreu nas 

Leis Orçamentárias anuais, sempre mantendo a elevação dos recursos proporcionalmente ao 

planejado. 
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Neste caso, em uma análise geral, não se pode considerar diferenças expressivas 

entre recursos previstos e realizados para este Programa, visto que o percentual entre orçado x 

realizado ficou apenas 3% a mais do previsto. Isso pode significar que uma grande parcela 

dos bens e serviços planejados foram contratados e recebidos no decorrer do período o que 

impacta positivamente e diretamente os cidadãos beneficiários do programa. 

  

Gráfico 2: Comparação entre valores orçados x realizados(PPA, LOA’s – 2008 a 2011) no 

Programa de Acesso a Alimentação (PAA) 

 
 

7.3.2.3 Programa 1335 – Programa de Transferência de Renda com Condicionalidades – 

Bolsa Família 

 

O objetivo do Programa de Transferência de Renda “Bolsa Família” é o de promover 

a inclusão social erradicando às desigualdades, contribuindo para a redução da pobreza, fome 

e outras formas de privação vividas por famílias excluídas. 

Em referência a análise do Programa, partindo da leitura da Tabela 5 do Anexo V, 

observa-se que: 

a) Nas três primeiras ações do Programa “8446, 6524 e 6414”, para todos 

os anos, o percentual de alocação das LOA’s se mantiveram entre 80% a 99% abaixo da meta 

prevista no PPA para os períodos vigentes no plano.  

b) Na última ação “8442 - transferência de renda diretamente às famílias 

em condição pobreza e extrema pobreza” que trata justamente das transferências para as 

famílias que vivem na pobreza ou na extrema pobreza, para os dois primeiros anos 

ultrapassou-se o percentual da meta estimada acima de 300% sobre o valor previsto. Além 

disso, nos dois anos posteriores os percentuais não atingiram 25% do montante. 

Em continuidade à referida análise,  embora os recursos tenham sido fixados pelas 

leis orçamentárias anuais para os dois primeiros períodos, ultrapassando consideravelmente o 

que havia sido previsto no PPA, a média dos montantes executados em todas as ações foram 

proporcionais aos estabelecidos para ambos os períodos, a exceção da ação “6414” que 
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registrou menos de 60% de recursos investidos nos últimos dois anos, e em média - no caso 

da ação  “8442” - mais que 350% a mais sobre os recursos previstos (tabela 6 do anexo VI). 

Estranhamente, as LDO’s deixaram de mencionar as metas e prioridades do 

programa, não sendo possível fazer a comparação sobre o desempenho e comportamento em 

relação às demais peças orçamentárias. Contudo, as Leis Orçamentárias anuais apontaram 

como prioridade no discurso do Governo a expansão da cobertura do programa e o 

aperfeiçoamento do CadÚnico para unificação dos programas de transferência de renda, como 

forma de garantir a boa distribuição nos Estados e Municípios. 

Deste modo, tendo em vista a diferença considerável dos percentuais relativos à 

última ação “8442”, a média de investimento anual executada para as demais ações podem ser 

consideradas dentro de um padrão aceitável visto que o percentual de aplicação percentual 

entre 88% a 99% para todos os anos, correspondeu a expectativa de investimento previsto 

com o realizável. Esta afirmação pode ser melhor compreendida visualizando o Gráfico 3, que 

apresenta dados referentes as três ações “8446, 6524 e 6414” excluindo a ação “8442”.  

 

Gráfico 3: Comparação entre valores orçados x realizados (PPA, LDO’s e LOA’s) Programa de 

Transferência de Renda com Condicionalidades – Bolsa Família – Ações Selecionadas 

 

 

 

A grande distorção que pode ser compreendida no Gráfico 4, que acomoda a ação 

“8442”, o que eleva a média de investimento total para 181% a mais do que fora planejado. 

Este elevado percentual pode ser entendido como uma ausência de planejamento adequado 

para a respectiva ação. 
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Gráfico 4: Comparação entre valores orçados x realizados (PPA, LDO’s e LOA’s) Programa de 

Transferência de Renda com Condicionalidades – Bolsa Família – Ação 8442 

 

 

7.3.2.4 Programa 1384 – Programa de Proteção Social Básica - PSB 

 

Em continuidade, o Programa PSB tem por objetivo promover o acesso com 

qualidade à Seguridade Social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, 

e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O objetivo é atender famílias e 

indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrentes da pobreza, privação, 

ausência de renda, formas de discriminação, entre outros. 

No tocante a análise sobre os montantes previstos no PPA e alocados nas Leis 

Orçamentárias, depreende-se da Tabela 7 do Anexo VII que: 

a) A previsão dos recursos estabelecidos no Plano Plurianual no primeiro 

ano (2008) pode ser considerada correspondida, visto que os recursos destinados as ações não 

ficaram abaixo do percentual de 70% anual, em grande parte das ações corresponderam a 

média percentual de 100% do que foi planejado. 

b) Entretanto, a partir do segundo ano as ações “2574, 8664, 2A60 e 

2A61” se mantiveram com percentual de execução abaixo dos 40%, e, em sua grande maioria 

não foram aportados menos que 10% nas Leis Orçamentárias de 2009, 2010 e 2011. 

c) Todavia, as ações “575, 565 e 2B30” mantiveram os percentuais na 

média dos 100%, o que significa que houve maior efetividade em relação ao planejado entre 

PPA e LOA’s. 

Em referência a análise da Tabela 8 do Anexo VIII, que retrata a variação entre 

recursos aportados e empenhados nas Leis Orçamentárias Anuais, tem-se que: 

a) As variações em percentuais ocorrem de maneira absurdamente 

elevadas, como no caso da ação “2574” que não obteve gastos no primeiro ano, mas chegou 

ao percentual de quase 8000% acima do planejado em 2010, e apenas 31% no ano seguinte.  

0 

5.000.000.000 

10.000.000.000 

15.000.000.000 

20.000.000.000 

2008 2009 2010 2011 
PPA LOA (previsto) LOA (Executado) 



127 
 

b) Para a ação “2A61”, foram aportados nos anos de 2010 e 2011 recursos 

de aproximadamente 600% e 1600%, respectivamente, acima do previsto.  

c) Em relação aos percentuais das demais ações e seus respectivos 

períodos a média se manteve em aproximadamente 100%. 

Já as metas e prioridades estabelecidas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias apontam 

para uma extensão de atendimento dos beneficiários do Programa através da extensão dos 

centros de referência CRAS e CREAS e número de famílias beneficiárias do BPC. 

No contexto relacionado às médias anuais executadas, vale ressaltar que os 

incrementos que foram feitos com percentuais elevadíssimos, diferem dos demais, e no 

montante total não causa grandes impactos na variação, de modo que o Gráfico 5 aponta para 

uma estabilidade entre valores orçados e planejados. 

 

Gráfico 5: Comparação entre valores orçados x realizados (PPA, LOA’s – 2008 a 2011) no 

Programa de Proteção Social Básica (PSB) 

 
 

7.3.2.5 Programa 1385 – Programa de Proteção Social Especial - PSE 

 

Finalmente, o PAA tem por principal objetivo promover o alcance da Seguridade 

Social brasileira a indivíduos não contributivos sob risco social, em decorrência da exposição 

a situações de extrema vulnerabilidade social que caracterizam o fenômeno de exclusão social 

e que não tiveram seus direitos concretizados, tais como abandono, violência física, psíquica 

e/ou sexual, em situação de rua, entre outros. 

De acordo com a Tabela 9, Anexo IX, observa-se que ao contrastar o PPA com as 

Leis Orçamentárias anuais, tem-se que: 

a) O montante de recursos previstos no PPA, ficaram acima dos apontados 

nas LOA’s para todos os anos de referência para a primeira ação “2A69” visto que as duas 

outras “2A65 e 2B31” não estavam inscritas no PPA. 

b) Chama a atenção o recurso aportado na LOA de 2009 para a ação 

“2A69”, que não chegou a 1% do valor. Nos anos posteriores foram aportados 18% em 2010 
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e 0% em 2011, o que demonstra uma total falta de sintonia entre o orçamento planejado e o 

aportado. 

No que se refere à Tabela 10 do Anexo X, verificou-se que os montantes aportados 

nas LOA’s diferem totalmente dos recursos que foram executados nos respectivos anos para 

todas as ações: 

a) Na ação “2A69” nenhum montante foi realizado em 2008, e apesar de 

em 2011 não haver nenhum recurso aportado no Orçamento, foram gastos R$ 158.407.515 

b) Nas ações “2A65 e 2B31” foram registrados no ano de 2011 o 

percentual de 303% e 509% respectivamente, distorcendo os montantes previstos e aportados, 

sendo realizado um montante de recurso muito superior ao previsto. 

Além disso, o Governo indicou como meta e prioridades nas Leis de Diretrizes 

Orçamentárias anuais mais acertadamente na ação “2A69”, entretanto não há convergências 

entre valores aportados e executados no orçamento para o cumprimento das metas 

estabelecidas - ora não há programação, ora a execução está muito além da prevista. 

Tais comportamentos levam ao entendimento de que os recursos não foram 

planejados na elaboração das peças orçamentárias anuais de acordo com a demanda existente 

para este Programa no decorrer do período de vigência do PPA (2008-2011), conforme se vê 

no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Comparação entre valores orçados x realizados(PPA, LOA’s – 2008 a 2011) no 

Programa de Proteção Social Especial (PSE) 

 
 

7.4 As quatro dimensões do Orçamento Público 

 

Neste capítulo será detalhado cada um dos quatro atributos de desempenho do 

orçamento público – verdade, realidade, controle e compatibilidade – verificando-se também 

o quanto cada aspecto de fato pertence ao arcabouço de atributos de desempenho das peças 

orçamentárias. Estes dados serão ordenados em tabelas “anexas”, com os resultados obtidos.  
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Nestes termos, será indicado o quanto as políticas públicas podem ser consideradas 

estratégicas e, por isso, implementadas pelo governo no Orçamento Público. Em seguida, será 

indicado o quanto cada aspecto se constitui uma dimensão do aspecto de complementaridade 

e continuidade entre as peças orçamentárias (indicador credibilidade). Nesse sentido, 

considera-se que a credibilidade do orçamento pode ser impactada, com maior ou menor 

intensidade, podendo variar de nula à máxima, a depender do sucesso de comparação entre as 

peças orçamentárias analisadas. Na sequência, a dimensão avaliada para cada atributo se 

consistirá na análise dos processos de planejamento e orçamentação, de modo a identificar se 

o Governo se utiliza dos instrumentos de forma efetiva para planejar o uso e mobilização dos 

recursos financeiros (indicador de planejamento). Neste contexto, considera-se que o 

indicador pode ser positivo ou negativo, e no caso de ser positivo, resta alcançar o percentual 

de aplicação. Finalmente, será apresentado o nível de previsibilidade em cada um dos 

atributos, onde se procura avaliar se as despesas foram previstas com antecedência e alocadas 

no orçamento anual (indicador previsibilidade). Para fins de resultado, espera-se que o 

percentual de comparação entre o PPA e LOA’s possa variar de nulo ao máximo, onde nulo 

significa nenhuma previsibilidade no PPA, e, máximo altamente previsível. 

Ao final, serão feitas as considerações finais em relação aos resultados de pesquisa. 

Deste modo, será feita uma análise integral dos indicadores apresentados individualmente nos 

tópicos precedentes. Além disso, através da análise gráfica que compara o impacto do 

Planejamento X Desempenho, serão apontadas as dimensões críticas que definem o conceito 

de Credibilidade do sistema de orçamento público. 

 

7.4.1 Verdade 

 

De acordo com Silva (2013), a dimensão verdade pode ser vista no orçamento 

público da União como um aspecto aderente às verdadeiras prioridades para o 

desenvolvimento, compondo a política de interesse do país. Pode ainda ser entendida na 

elaboração da pesquisa orçamentária, como um bom método de diagnóstico pelas unidades 

executoras e gestora dos recursos públicos. Este seria um modelo adequado que busca 

consolidar as propostas setoriais pelos ministérios, de forma a gerar um único documento 

onde são expressas as estratégias políticas que buscam alcançar a visão de um futuro, 

percebida pelo Governo como aquela que satisfará as necessidades da sociedade e de seus 

múltiplos atores. 
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No que diz respeito à execução, a dimensão verdade requer a execução do plano 

orçamentário conforme planejado, e no caso de haver um fato que justifique o desvio de rota, 

que sejam utilizados os mecanismos legais dispostos (como créditos adicionais ou 

suplementares) com o objetivo de rever ou complementar a programação inicial, sempre com 

vistas a atender os interesses da sociedade (SILVA, 2013).  

 Considerando os dados e resultados da pesquisa quantitativa, em um ponto de vista 

de política estratégica indica que a dimensão verdade foi considerada como um aspecto 

pertinente, visto que os relatórios que encaminharam as peças orçamentárias, previram as 

despesas como atributos e aspectos relevantes para a consolidação da política estratégica do 

governo para o período. Atribuindo uma nota para esta dimensão no quesito credibilidade, a 

nota apontada foi de 80, em uma escala de 0 a 100, merece conceito Ótimo, visto que para 

praticamente 90% dos programas (a exceção do Programa PETI),  destinou-se recursos nas 

LOA’s bem acima do previsto. O Programa “PETI” executou 75% do montante de 79% 

aportados nas LOA’s. O Programa “PAA” executou exatamente 103% do que foi previsto, 

respectivamente a sua previsão. O Programa de Transferência de Renda “Bolsa Família” 

executou 43% a mais do montante aportado. Já o Programa “PSB” dos 100% aportado nas 

LOA’s executou 102%, ou seja, 2% a mais. Por fim, o Programa “PSE” aportou nas LOA’s 

42% do previsto no PPA, porém executou 323% de recursos, percentual muito acima do 

previsto. 

Nesta dimensão pode-se definir o conceito atribuído ao modo de planejamento e 

execução do orçamento quanto aos programas e ações em questão nesta pesquisa. Essa 

afirmação decorre do fato de que todos os cinco programas de governo previstos no PPA 

2008-2011  foram aportados valores para a realização das respectivas ações. No entanto, 

como indicador de planejamento é essencial para se obter o grau de eficiência e eficácia 

desejados nos serviços prestados, pode se dizer que numa escala de 0 a 100, aponta para a 

nota 70 com conceito Bom. Houve uma possível inconsistência dos dados planejados em 

relação aos executados, definindo a natureza de seu desenvolvimento, ou seja, pode ter havido  

uma possível ausência de mensuração de dados consistentes para atender efetivamente as 

demandas. Entretanto, mais de dois terços dos gastos previstos foram implementados. 

Finalmente, quanto ao indicador previsibilidade permite compreender que numa 

escala de 0 a 100, a nota atribuída é 60 com conceito Bom, esta permite afirmar que as ações e 

programas foram previstas com antecedência ou não. Neste caso, ao analisar os gráficos da 

seção  7.2, verifica-se que os montantes destinados no PPA para os programas PETI, PAA e 

PBS, corresponderam com os valores aportados nas LOA’s e em suas execuções, a exceção 
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dos Programas PES e PBF, cujos valores aportados nas LOA’s e executados foram 

exorbitantemente diferentes do que havia sido planejado. A questão da previsibilidade é 

essencial na medida em que especifica o número de indivíduos que se pretende atender ou 

alcançar com determinado programa. Contudo quando a previsão de valores são 

inconsistentes, não se sabe ao certo se os valores aportados serão insuficientes para alcançar 

os objetivos pretendidos.  

As notas finais da dimensão verdade é dada pela média simples comparativa entre os 

cinco programas de governo, obtidas nestas subcategorias, observado se se alcançou ou não o 

percentual de 100% dos recursos fixados pelo PPA. A Tabela 10 mostra o resumo desses 

indicadores para a dimensão verdade.  

Tabela 10: Indicadores para a dimensão Verdade 

INDICADOR MEDIDA 

Estratégia  

Credibilidade 

Pontuação:  Conceito: 

 

Escala: de 0 a 100 
 

 
 

0          10         20         30        40      50        60       70        80        90        100 
          

Razoável Bom Ótimo 
 

Planejamento 

Pontuação: Conceito: 

 

Escala: de 0 a 100 
 

 
 

0          10         20         30        40      50        60       70        80        90        100 
          

Razoável Bom Ótimo 
 

Previsibilidade 

Pontuação: Conceito:  
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7.4.2 Realidade  

 

Para a dimensão realidade, subentende-se que no decorrer da elaboração e execução 

do orçamento público, devem ser observados e respeitados os limites de gastos estabelecidos 

pela Política Econômica vigente, e deve estar em acordo com a realidade econômica do país, 
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sem que comprometa o equilíbrio das contas públicas e o alcance das metas fiscais (SILVA, 

2013). 

As metas fiscais por sua vez, compõe o conteúdo obrigatório da LDO instituído pela 

LRF. Os “objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros das 

projeções para os principais agregados e variáveis, e ainda, as metas de inflação para o 

exercício subsequente”, de acordo com o art. 4º, § 4º da LRF, não necessariamente devem 

integrar a Lei, mas devem constar na mensagem do Executivo ao encaminhar o Projeto para 

apreciação do Legislativo. Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual deve conter anexo com o 

“demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e 

metas” da LDO. A obrigação, instituída pela LRF, de ter um Anexo de metas da LDO serve 

para induzir os entes públicos a adotarem um planejamento financeiro de longo prazo, que 

deve ser apresentado e monitorado perante a opinião pública e Congresso Nacional (no caso 

do orçamento da União). Esse monitoramento também é feito através da apresentação de 

memória de cálculo que evidencia sua consistência de acordo com os objetivos da política 

econômica nacional. É na Seção de “Execução Orçamentária e do Cumprimento de Metas” 

que está a determinação da LRF para que o Executivo demonstre e avalie quadrimestralmente 

perante o Congresso Nacional o respectivo cumprimento das metas fiscais (art. 9º, § 4º). 

No presente trabalho, a dimensão realidade requer, na fase de elaboração da proposta 

orçamentária, que os programas de governo consolidados no orçamento não ultrapassem o 

teto estabelecido, de forma que haja equilíbrio entre despesas e receitas, o que paralelamente 

permite o cumprimento das metas de superávit primário. No decorrer da fase de execução 

orçamentária, também em alinhamento às determinações da LRF, a dimensão realidade se 

manifesta através da publicação da programação da execução orçamentária e financeira, onde 

os cortes nas despesas são aceitos na medida em que os relatórios, realizados periodicamente 

no decorrer do exercício financeiro, apontem reestimativas ou mesmo frustração de receitas 

(SILVA, 2013). 

De acordo com o Parecer do Relatório de Avaliação do PPA 2008-2011, elaborado 

pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, 

entre o respectivo período de vigência do plano, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou 

crescimento médio de 3,7% ao ano, percentual inferior ao esperado de 4,5% anual. Nestas 

condições, o crescimento se pautou no mercado interno, já que o mercado externo sucumbiu-

se em recessão devido a grave crise financeira. Para minorar os efeitos da crise, o governo 

optou por elevar os investimentos públicos através de obras do PAC e Programa “Minha 

Casa, Minha Vida”, essa elevação consistiu em 64,3% contra 55,7% do PIB Nominal, 
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comprovando a inexistência de contenção em relação às despesas correntes primárias. Outros 

fatores como a ausência de contenção dos juros da dívida e redução da carga tributária, 

previstas no PPA, levou os parecistas à conclusão de que as diretrizes da Política Fiscal não 

foram observadas. Sobre a área de assistência social o parecer destaca a aplicação de recursos 

para os Programas PBF (1335) e PSB (1384) que juntos consumiram 94,2% dos recursos 

destinados. Cumpre notar que se espera que a política fiscal seja anticíclica. 

Deste modo, verifica-se que, a partir dos resultados da pesquisa quantitativa, os 

indicadores de credibilidade, planejamento e previsibilidade podem ser medidos.  

Na dimensão em tela, verifica-se que o conceito de credibilidade está atrelado à 

realidade financeira do país e seus consequentes ajustes, necessários ao equilíbrio das contas 

anuais e metas fiscais. Percebe-se que os montantes de recursos, mesmo em tempos de 

recessão e redução do PIB, continuaram a crescer. Desta forma, a nota atribuída é de 60, 

correspondendo ao conceito Bom, observado que três dos cinco programas mantiveram seus 

montantes semelhantes ao já previstos, tendo reduzido em alguns momentos, para atender as 

dificuldades ocasionadas. O indicador planejamento, por sua vez, aponta, numa escala de 0 a 

100, recebeu a nota 60, revelando o conceito Bom  atribuído ao desempenho do governo 

federal quanto à matéria em questão, visto que ajustou os recursos alocados para apenas três 

dos cinco programas. Por fim, o indicador de previsibilidade da dimensão realidade quanto ao 

impacto na credibilidade, numa escala de 0 a 100, recebeu pontuação 30, indicando o 

conceito Razoável para a credibilidade do orçamento público.  

Para as notas apontadas foram feitos cálculos de média simples para os cinco 

programas e observados todas as análises do item 7.3. A Tabela 11 mostra o resumo desses 

indicadores para a dimensão realidade.  

  



134 
 

Tabela 11: Indicadores para a dimensão Realidade 

INDICADOR MEDIDA 

Estratégia  
 Pontuação:  Pontuação: 

 

Conceito: 
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Previsibilidade 

Pontuação: Conceito:  
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7.4.3 Controle 

 

A dimensão controle expressa que, para garantir a conformidade legal das leis 

orçamentárias, o orçamento deve ser acompanhado e controlado e os relatórios de 

monitoramento devem servir como subsídios para tomadas de decisão no ciclo orçamentário 

seguinte. Para Silva (2013), duas vertentes devem ser assumidas nessa dimensão: a primeira 

deve se pautar na existência de mecanismos de controle que propiciem o monitoramento do 

orçamento público, e, a segunda, deve procurar garantir que a avaliação feita sirva de 

orientação e aprendizado para o ciclo seguinte. 

De acordo com Alves (2015), o próprio orçamento público já é um instrumento de 

controle do Poder Legislativo sobre as ações do Executivo. Não obstante, a transparência 

sobre o planejamento e execução da despesa pública é fundamental para que se exerçam, de 

fato, ações de controle. O art. 48 da LRF estabelece que: 

 são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dado ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao 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 da 

gestão fiscal; e as versões simplificadas desses documentos (LRF. 101/2000). 
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Diante desta imposição da LRF, a dimensão controle requer que os documentos e 

instrumentos de controle se mostrem disponíveis e acessíveis para todo e qualquer cidadão. 

Neste caso, será possível o acompanhamento e monitoração das disposições e execuções 

orçamentárias. 

Pode se considerar que as publicações foram feitas observando os dispositivos em 

leis e, para tanto, correspondem à estratégia do governo para o período, que foi o de criar 

mecanismos para a participação e controle social.  O indicador de credibilidade, por sua vez, 

numa escala de 0 a 100, aponta para a nota 80, revelando o conceito Ótimo atribuído ao 

desempenho do governo federal quanto à disponibilidade dos dados em questão, visto que, 

dos cinco programas apresentados no PPA, LDO e LOA, apenas um (Transferência de Renda 

Condicionada – PBF) deixou de estar expresso em todas as LDO’s. O indicador da dimensão 

controle quanto ao planejamento, numa escala de 0 a 100, recebeu pontuação 75, indicando o 

conceito Ótimo para a credibilidade do orçamento público, uma vez que dos quatro exercícios 

em questão, um deles falhou na forma de publicar a execução orçamentária realizada. 

Finalmente, o indicador de previsibilidade numa escala de 0 a 100, aponta para a nota 75, o 

que também indica um conceito Ótimo para a credibilidade orçamentária, visto que para fins 

de controle social, a apresentação dos projetos de leis antecedendo sua execução é uma 

ferramenta de controle muito eficaz, muito embora um ou outro não tenha sido votado no 

período anterior ao de sua vigência. Registra-se aqui o fato de não haver em nenhum site 

oficial do governo as informações executas referente ao ano de 2009, para todas as ações. 

Mais uma vez, as notas indicadas correspondem à média simples obtida entre 

programas e períodos relacionados aos cinco programas de governo. A Tabela 12 mostra o 

resumo desses indicadores para a dimensão controle.  
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Tabela 12: Indicadores para a dimensão Controle 

INDICADOR MEDIDA 

Estratégia  

Credibilidade 

Pontuação:  Conceito: 

 

Escala: de 0 a 100 
 

 
 

0          10         20         30        40      50        60       70        80        90        100 
          

Razoável Bom Ótimo 
 

Planejamento 

Pontuação: Conceito: 

 

Escala: de 0 a 100 
 

 
 

0          10         20         30        40      50        60       70        80        90        100 
          

Razoável Bom Ótimo 
 

Previsibilidade 

Pontuação: Conceito:  

 

Escala: de 0 a 100 
 

 
 

0          10         20         30        40      50        60       70        80        90        100 
          

Razoável Bom Ótimo 
 

 

7.4.4 Compatibilidade  

 

Para a dimensão compatibilidade, tem-se que as peças que compõe o ciclo 

orçamentário devem operar em sintonia umas com as outras e de acordo com as leis 

instituídas pela Carta Magna e LRF. Toda criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento da despesa deverá ser acompanhada de documentos que 

fundamentem o ato. Logo, a despesa de objeto de dotação, realizadas e a realizar, previstas no 

programa de trabalho não poderão ultrapassar as metas previstas para o exercício  

A LRF estabelece, em seu art. 15, que serão consideradas não autorizadas, 

irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação 

que não atendam os critérios estabelecidos nos seus arts. 16 e 17. Dentre estes critérios, 

destaca-se que para criação ou aumento de despesa é necessária a existência de estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício que entrará em vigor, e declaração do 

ordenador de despesa declarando haver adequação orçamentária que suporta o respectivo 

aumento e que há compatibilidade entre o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias.  

Diante disso, a dimensão compatibilidade considera que as despesas executadas no 

orçamento anual comprove sintonia entre as metas previstas nas outras peças orçamentárias.  
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Pode se considerar que no decorrer da elaboração das peças orçamentárias foram 

considerados estratégia do governo para comprovação da dimensão compatibilidade.  O 

indicador de credibilidade, por sua vez, numa escala de 0 a 100, aponta para a nota 66, 

revelando o conceito Bom atribuído ao desempenho do governo federal quanto à forma de 

elaboração orçamentária. A dimensão compatibilidade para o indicador de planejamento, 

numa escala de 0 a 100, recebeu pontuação 40, indicando o conceito Bom para a credibilidade 

do orçamento público. Finalmente o indicador de previsibilidade numa escala de 0 a 100, 

aponta para a nota 33, o que também indica um conceito Razoável para a credibilidade 

orçamentária.  

Necessário se faz registrar que as notas obtidas para esta dimensão decorrem da 

média simples avaliada pelos resultados das análises obtidas. A Tabela 13 mostra o resumo 

desses indicadores para a dimensão compatibilidade.  

 

Tabela 13: Indicadores para a dimensão Compatibilidade 

INDICADOR MEDIDA 

Estratégia  

Credibilidade 

Pontuação:  Conceito: 

 

Escala: de 0 a 100 
 

 
 

0          10         20         30        40      50        60       70        80        90        100 
          

Razoável Bom Ótimo 
 

Planejamento 

Pontuação: Conceito: 

 

Escala: de 0 a 100 
 

 
 

0          10         20         30        40      50        60       70        80        90        100 
          

Razoável Bom Ótimo 
 

Previsibilidade 

Pontuação: Conceito:  

 

Escala: de 0 a 100 
 

 
 

0          10         20         30        40      50        60       70        80        90        100 
          

Razoável Bom Ótimo 
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7.5 Análise Geral dos resultados 

 

Os resultados encontrados na observação dos programas e aplicação metodológica 

nos permitem afirmar que a qualidade do planejamento concernente ao PPA 2008-2011 para 

os programas do Ministério do Desenvolvimento Social obteve um conceito de Bom a Ótimo 

no sentido de dar às peças orçamentárias determinado grau de Credibilidade. Deste modo, 

considera-se que o ciclo orçamentário do período – mesmo com as falhas pertinentes e 

pontuadas - destacou-se com os respectivos conceitos nesta pesquisa, na medida em que 

contemplou e direcionou recursos para o cumprimento das ações, em alguns casos muito além 

do previsto.  

Para um melhor entendimento e aprofundamento dos conceitos e resultados obtidos, 

nos remetemos às palavras do ex-Ministro Patrus Ananias que, ao ser entrevistado
9
, afirmou 

que as políticas sociais, mais diretamente voltadas para o combate à pobreza, a pobreza 

extrema e a fome, constituíram uma prioridade do governo Lula. De fato, foram dadas 

atenções especiais a todos os programas desenvolvidos pelo MDS, com prioridade ao 

programa de Transferência de Renda – Bolsa Família (PBF) e ao Programa de Proteção Social 

Básica (PBF). Nas palavras do ex-Ministro: “o compromisso do Presidente com as políticas 

sociais implementadas, especialmente essas duas que tinham o valor orçamentário bem mais 

elevado, o BPC e o PBF constituíram assim a segurança dos nossos programas e possibilitam 

o êxito dessas políticas públicas sociais contribuindo de forma eficaz para erradicação da 

fome, a desnutrição e a pobreza no nosso país”. 

Ao relacionar os objetivos dos programas pontuados no PPA com as metas 

estabelecidas nas LDO’s, observa-se a falta de sintonia e conexão empregadas com as 

finalidades dos respectivos programas, já que muitas ações deixaram de apresentar metas 

específicas (meta nula), mesmo quando a disponibilidade de recursos esteve previstas nas leis 

orçamentárias anuais e foram executadas no final do exercício. Neste sentido, merece total 

atenção e dedicação à reestruturação e construção de um planejamento que tenha por objetivo 

orientar as despesas, metas e prioridades para o exercício seguinte. 

Da mesma forma, as ações e programas, quando na elaboração das leis orçamentárias 

anuais, apontam para um determinado montante de recursos a serem aplicados para o alcance 

das ações pretendidas. De fato, ao se verificar a execução orçamentária do respectivo período, 

observou-se uma variação, em muitos casos, acima do previsto. Para esclarecer o motivo 

deste fenômeno, quando perguntado o ex-Ministro Patrus Ananias afirmou que sempre houve 

                                                           
9
 Entrevista concedida em 10.01.2017 para fins desta pesquisa – Anexo XI 
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uma disponibilidade muito grande de recursos para execução dos programas, e a possibilidade 

do uso de verba de suplementação orçamentária na ausência destes recursos, o que nunca foi 

negado então pelo Presidente em exercício Luíz Inácio Lula da Silva. Considerou, ainda, que, 

muitas das vezes ocorria que os montantes destinados para a execução das ações e programas, 

como eram transferidos para serem executados por estados e municípios, muitos dependiam 

da comprovação dos critérios estabelecidos em lei para que a transferência se completasse. Na 

ausência de comprovação dos critérios, em nível municipal ou estadual, para acesso ao 

recurso disponibilizado, este ficava bloqueado até o cumprimento do requisito, o que muitas 

vezes levava todo o ano, sendo executado no ano seguinte. Outra pontuação feita pelo ex-

Ministro se pautou no fato de muitas famílias terem se afastado dos programas, por acabar 

obtendo um padrão de vida melhor ou por aderir a outros programas sociais, o que frustrava a 

expectativa de demanda em determinados períodos, ações ou programas. 

Nesta conjuntura, observa-se que o Plano Plurianual 2008-2011, no que diz respeito 

ao cumprimento de suas metas e prioridades estabelecidas concernentes aos programas 

finalísticos de responsabilidade do MDS, alcançou as expectativas estabelecidas, porque 

demonstrou ter um aproveitamento de um média acima de 100% de execução. Neste caso, 

considera-se que para as dimensões de verdade, realidade, controle e compatibilidade da 

credibilidade do orçamento obtiveram um conceito que varia entre “Bom a Ótimo”, o que 

responde a pergunta de pesquisa do item 7.1 desta pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo primordial deste trabalho consistiu em analisar, de forma comparativa, o 

Plano Plurianual 2008-2011 e confrontá-lo com as metas e prioridades estabelecidas nas 

LDO’s e os recursos aportados e executados para o mesmo período nas LOA’s, ano a ano, 

para os programas finalísticos executados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, 

visando identificar o conceito de “credibilidade do orçamento”, na medida em que este fosse 

executado como proposto no PPA. Esse objetivo foi alcançado e, por meio dele, verificou-se 

que os objetivos dos Programas Finalísticos de responsabilidade do Ministério de 

Desenvolvimento Social foram executados em praticamente sua totalidade, não ignorando o 

fato de que os recursos para muitas metas foram superestimados no decorrer do seu curso e 

execução. Neste contexto, destacam-se dois programas: o Programa de Transferência de 

Renda com Condicionalidades – Bolsa Família (PBF) e o Programa de Proteção Social Básica 

(PSB). 

De forma especifica, apresentaram-se, através de referencial teórico, as origens e 

evolução do orçamento e o respectivo processo de planejamento-orçamento, as peças que 

compõem o ciclo orçamentário (PPA, LDO e LOA), bem como os objetivos preconizados por 

cada uma delas. Além disso, foi realizado um estudo sobre a estrutura e principais metas 

atribuídas pelo PPA 2008-2011, bem como os programas finalísticos por ele atribuídos ao 

MDS. Seguiu-se uma exaustiva análise dos recursos previstos no plano e aqueles aportados 

nas leis orçamentárias, buscando encontrar as possíveis distorções entre o planejado, orçado e 

executado. 

Quanto ao debate de que o orçamento figura apenas como um programa de despesas, 

tem se que é razoável a afirmação no sentido de que o plano deveria servir aos propósitos de 

se estabelecer metas e prioridades de médio e longo prazo e não apenas figurar como uma 

função programática de despesas, haja vista que esta função é de competência da LOA. 

Entretanto, ao apontar os recursos que se pretende aplicar em determinado programa ou 

política estratégica governamental, é imprescindível a previsão de recursos necessários para o 

alcance dos objetivos e a realização das demandas sociais. 

O que restou evidente foi a ausência de um planejamento adequado nas leis de 

diretrizes orçamentárias tornando de maneira clara sua conexão com o PPA e o cumprimento 

de suas metas e prioridades nas leis e nas execuções orçamentárias. Em outras palavras, as 

metas estabelecidas nas LDO’s, diga-se de passagem que muitas deixaram de constar, mesmo 

havendo execução para a respectiva ação no exercício, não são claras quanto ao atendimento 
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ou não da demanda especificada. Ao que parece, elas se fazem presentes na lei apenas como 

um mero cumprimento formal.  

Os conhecimentos depreendidos neste trabalho são importantes, haja vista que as 

informações aqui constatadas serão úteis para colaborar com a discussão e aprimoramento das 

peças de planejamento e contribuirão para que gestores e técnicos burocratas promovam a 

melhoria do desenvolvimento do instrumento de planejamento. Consequentemente, fica o 

interesse na ideia de pensar que o orçamento público pode deixar de ser um instrumento de 

ajustes, passando a alcançar seu objetivo primordial de ser uma grande ferramenta de 

realização e controle social, na promoção do bem-estar social e coletivo, mediante a utilização 

eficiente dos recursos por ele disponibilizado. 
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ANEXO I - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI – Planejamento 
 

Tabela 14: Comparativo entre valor previsto no PPA x Orçado LOA’s – 2008 a 2011 (em %) - PETI 

 ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 

Código: 0068 PPA LOA % PPA LOA % PPA LOA % PPA LOA % 

2060 
Ações Socioeducativas e de 

Convivência para 
69.237.059 63.488.354 92% 330.582.123 242.010.063 73% 345.458.318 276.000.000 80% 361.003.943 249.000.000 69% 

8662 
Concessão de Bolsa para 

Crianças e 
4.231.581 3.808.423 90% 36.000.000 35.451.316 98% 22.000.000 1.972.080 9% 8.000.000 5.521.200 69% 

2688 

Fiscalização para 

Erradicação do Trabalho 
Infantil Criança e 

adolescente com situação 

regularizada (unidade) 

- 2.500.000 0% - - 0% - 2.599.000 0% - 3.000.000 0% 

 
TOTAL 73.468.640 69.796.777 95% 366.582.123 277.461.379 76% 367.458.318 280.571.080 76% 369.003.943 257.521.200 70% 

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Nacional 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 

 

Quadro 10: Comparativo de percentuais aplicados (PPA x LOA’s) - PETI 

 
2008 2009 2010 2011 % TOTAL 

% Anual 95% 76% 76% 70% 317% 

% Médio Anual PPA x LOA (2008 -2011) = 79% 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 
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ANEXO II - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI – Execução 
 

Tabela 15: Comparativo entre Valor Orçado x Valor Executado nas LOA’s (2008-2011) - PETI 

 ATIVIDADES 2008  2009  2010  2011 

Código: 0068 Programado Executado % Programado Executado % Programado Executado % Programado Executado % 

2060 
Ações Socioeducativas e 

de Convivência para 
63.488.354 14.518.056 23% 242.010.063 

  
276.000.000 250.351.000 91% 249.000.000 248.245.000 100% 

8662 
Concessão de Bolsa para 

Crianças e 
3.808.423 - 0% 35.451.316 

  
1.972.080 21.052.690 1068% 5.521.200 22.260.105 403% 

2688 

Fiscalização para 

Erradicação do Trabalho 

Infantil Criança e 

adolescente com situação 

regularizada (unidade) 

2.500.000 - 0% - 
  

2.599.000 
 

0% 3.000.000 1.721.400 57% 

 
TOTAL 69.796.777 14.518.056 21% 277.461.379 

  
280.571.080 

 
97% 257.521.200 

 
106% 

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Nacional 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 

 

Quadro 11: Comparativo entre percentuais Orçado X Executado - PETI 

 
2008 2009 2010 2011 % TOTAL 

% Anual 21%  97% 106% 224% 

% Médio Anual PPA x LOA (2008 -2011) = 75% 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 

 

 

 

  



148 
 

ANEXO III- Programa de Acesso à Alimentação – PAA – Planejamento 
 

Tabela 16: Comparativo entre valor previsto no PPA x Orçado LOA’s – 2008 a 2011 (em %) - PAA 

 ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 

Código: 1049 PPA LOA % PPA LOA % PPA LOA % PPA LOA % 

11V1 

Construção de Cisternas 

para Armazenamento de 

Água 
59.196.915 54.027.915 91% 61.860.776 55.277.879 89% 64.644.511 122.246.916 189% 67.553.514 126.686.916 188% 

8948 

Acesso à Água para 
Produção de Alimentos 

para o Autoconsumo 
25.000.000 22.500.000 90% 26.125.000 25.000.000 96% 27.300.626 25.000.000 92% 28.529.154 25.000.000 88% 

8929 

Apoio à Instalação de 
Restaurantes e Cozinhas 

Populares 
36.950.000 35.455.000 96% 38.612.750 39.265.000 102% 40.350.324 38.030.000 94% 42.166.088 39.650.000 94% 

2798 

Aquisição de Alimentos 

Provenientes da 
Agricultura Familiar 

513.974.625 462.627.164 90% 537.103.483 473.164.176 88% 561.273.140 624.274.624 111% 586.530.431 640.224.624 109% 

2792 

Distribuição de Alimentos 

a Grupos Populacionais 

Específicos 
46.000.000 41.400.000 90% 48.070.000 41.400.000 86% 50.233.150 69.000.000 137% 52.493.642 69.000.000 131% 

8894 

Melhoria das Condições 
Socioeconômicas das 

Famílias 
18.840.000 20.411.000 108% 19.687.800 17.590.000 89% 20.573.751 23.350.000 113% 21.499.569 15.250.000 71% 

 
TOTAL 699.961.540 636.421.079 91% 731.459.809 651.697.055 89% 764.375.502 901.901.540 118% 798.772.398 915.811.540 115% 

 Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 

 

Quadro 12: Comparativo de percentuais aplicados (PPA x LOA’s) - PAA 

 
2008 2009 2010 2011 % TOTAL 

% Anual 91% 89% 118% 115% 413% 

% Médio Anual PPA x LOA (2008 -2011) = 103% 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 
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ANEXO IV- Programa de Acesso à Alimentação – PAA - Execução 
 

Tabela 17: Comparativo entre Valor Orçado x Valor Executado nas LOA’s (2008-2011) - PAA 

 ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 

Código: 1049 Programado Executado % Programado Executado % Programado Executado % Programado Executado % 

11V1 

Construção de 

Cisternas para 

Armazenamento de 

Água 

54.027.915 53.181.273 98% 55.277.879 
  

122.246.916 132.613.613 108% 126.686.916 194.649.871 154% 

8948 

Acesso à Água para 

Produção de Alimentos 

para o Autoconsumo 

22.500.000 - 0% 25.000.000 
  

25.000.000 25.000.000 100% 25.000.000 119.925.269 480% 

8929 

Apoio à Instalação de 

Restaurantes e 

Cozinhas Populares 

35.455.000 30.265.207 85% 39.265.000 
  

38.030.000 39.147.155 103% 39.650.000 22.561.289 57% 

2798 

Aquisição de Alimentos 

Provenientes da 

Agricultura Familiar 

462.627.164 462.471.678 100% 473.164.176 
  

624.274.624 643.010.695 103% 640.224.624 657.229.501 103% 

2792 

Distribuição de 

Alimentos a Grupos 

Populacionais 

Específicos 

41.400.000 40.325.077 97% 41.400.000 
  

69.000.000 75.703.639 110% 69.000.000 56.209.029 81% 

8894 

Melhoria das Condições 

Socioeconômicas das 

Famílias 

20.411.000 - 0% 17.590.000 
  

23.350.000 17.084.560 73% 15.250.000 4.292.716 28% 

 
TOTAL 636.421.079 586.243.235 92% 651.697.055 

  
901.901.540 932.901.540 103% 915.811.540 1.054.867.675 115% 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 

 

Quadro 13: Comparativo entre percentuais Orçado X Executado - PAA 

 
2008 2009 2010 2011 % TOTAL 

% Anual 92%  103% 115% 310% 

% Médio Anual PPA x LOA (2008 -2011) = 103% 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 
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ANEXO V - Programa de Transferência de Renda com Condicionalidades – Bolsa Família – Planejamento 
 

Tabela 18: Comparativo entre valor previsto no PPA x Orçado LOA’s – 2008 a 2011 (em %) – Bolsa Família 

 ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 

Código: 1335 PPA LOA % PPA LOA % PPA LOA % PPA LOA % 

7K75 (VETADO) - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% 

8446 

Serviço de Apoio à Gestão 

Descentralizada do 

Programa Bolsa Família 

311.300.000 280.170.001 90% 322.395.306 280.170.001 87% 333.989.900 308.300.000 92% 346.106.251 308.300.000 89% 

6524 

Serviços de Concessão, 

Manutenção, Pagamento e 

Cessação dos Benefícios de 

Transferência Direta de 

Renda 

240.000.000 216.000.001 90% 247.650.000 218.954.165 88% 255.644.250 240.000.000 94% 263.998.241 261.000.000 99% 

6414 

Sistema Nacional para 

Identificação e Seleção de 

Público-Alvo para os 

Programas Sociais do 

Governo Federal - Cadastro 

Único 

20.000.000 18.000.000 90% 20.900.000 16.800.000 80% 21.840.000 20.000.000 92% 22.823.323 20.000.000 88% 

8442 

Transferência de Renda 

Diretamente às Famílias em 

Condição de Pobreza e 

Extrema Pobreza (Lei nº 

10.836, de 2004) * 

2.479.340.000 10.368.462.345 418% 2.833.975.777 11.434.280.000 403% 2.833.975.777 3.604.629.414 127% 2.833.975.777 3.673.200.000 130% 

 
TOTAL 3.050.640.000 10.882.632.347 357% 3.424.921.083 11.950.204.166 349% 3.445.449.927 4.172.929.414 121% 3.466.903.592 4.262.500.000 123% 

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Sudeste  

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 

 

Quadro 14: Comparativo de percentuais aplicados (PPA x LOA’s) – Bolsa Família 

 
2008 2009 2010 2011 % TOTAL 

% Anual 357% 349% 121% 123% 950% 

% Médio Anual PPA x LOA (2008 -2011) = 238% 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 
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ANEXO VI - Programa de Transferência de Renda com Condicionalidades – Bolsa Família – Execução 
 

Tabela 19: Comparativo entre Valor Orçado x Valor Executado nas LOA’s (2008-2011) – Bolsa Família 

 ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 

Código: 1335 Programado Executado % Programado Executado % Programado Executado % Programado Executado % 

7K75 (VETADO) - - - - - - - - - - - - 

8446 

Serviço de Apoio à Gestão 

Descentralizada do 

Programa Bolsa Família 

280.170.001 282.785.937 101% 280.170.001 
  

308.300.000 272.281.313 88% 308.300.000 323.543.133 105% 

6524 

Serviços de Concessão, 

Manutenção, Pagamento e 

Cessação dos Benefícios de 

Transferência Direta de 

Renda 

216.000.001 235.792.670 109% 218.954.165 
  

240.000.000 231.293.732 96% 261.000.000 264.644.395 101% 

6414 

Sistema Nacional para 

Identificação e Seleção de 

Público-Alvo para os 

Programas Sociais do 

Governo Federal - Cadastro 

Único 

18.000.000 19.455.722 108% 16.800.000 
  

20.000.000 11.379.846 57% 20.000.000 7.391.785 37% 

8442 

Transferência de Renda 

Diretamente às Famílias em 

Condição de Pobreza e 

Extrema Pobreza (Lei nº 

10.836, de 2004) * 

10.368.462.345 10.522.086.121 101% 11.434.280.000 
  

3.604.629.414 13.567.000.000 376% 3.673.200.000 16.643.978.332 453% 

 
TOTAL 10.882.632.347 11.060.120.450 102% 11.950.204.166 

  
4.172.929.414 14.081.954.891 337% 4.262.500.000 17.239.557.645 404% 

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Sudeste  

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 

 

Quadro 15: Comparativo entre percentuais Orçado X Executado – Bolsa Família 

 
2008 2009 2010 2011 % TOTAL 

% Anual 102%  337% 404% 843% 

% Médio Anual PPA x LOA (2008 -2011) = 281% 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 



152 
 

ANEXO VII - Programa de Proteção Social Básica – PSB – Planejamento 
 

Tabela 20: entre valor previsto no PPA x Orçado LOA’s – 2008 a 2011 (em %) - PSB 

 
ATIVIDADES 2008 

 
2009 

 
2010 2011 

Código: 1384 PPA LOA % PPA LOA % PPA LOA % PPA LOA % 

2574 

Remuneração dos Agentes 

Pagadores do Benefício de 

Prestação Continuada à Pessoa 

com Deficiência e da Renda 

Mensal Vitalícia por Invalidez* 

(**) 

19.150.288 15.320.231 80% 19.150.288 200.000 1% 20.012.050 1.300 0% 20.912.593 144.000 1% 

8664 
Concessão de Bolsa para Jovens 

em Situação de Vulnerabilidade 

Social * 

3.295.470 2.965.923 90% - - 0% - - 0% - - 0% 

2A60 
Serviços de Proteção Social Básica 

às Famílias * 
53.263.200 37.686.880 71% 254.694.216 14.980.954 6% 265.592.956 99.282.501 37% 276.982.139 81.388.705 29% 

2A61 
Serviços Específicos de Proteção 

Social Básica * 
5.766.243 5.766.243 100% 200.865.344 6.919.491 3% 209.904.284 15.212.515 7% 219.349.977 5.159.770 2% 

575 
Benefício de Prestação Continuada 

da Assistência Social à Pessoa com 

Deficiência *** 

6.855.744.973 6.927.989.609 101% 8.165.644.316 8.502.464.791 104% 9.855.572.569 10.397.205.459 105% 11.996.968.142 12.045.842.844 100% 

573 
Benefício de Prestação Continuada 

da Assistência Social à Pessoa 

Idosa *** 

6.574.922.911 6.588.503.221 100% 7.831.166.723 8.171.489.241 104% 9.451.872.866 9.840.891.275 104% 11.505.553.519 11.109.340.675 97% 

561 
Renda Mensal Vitalícia por Idade 

*** 
513.458.508 518.774.755 101% 535.502.900 535.144.286 100% 554.708.700 496.306.254 89% 575.044.253 425.154.679 74% 

565 
Renda Mensal Vitalícia por 

Invalidez *** 
1.304.491.184 1.373.948.110 105% 1.360.497.100 1.339.369.558 98% 1.409.291.300 1.333.759.207 95% 1.460.955.747 1.324.497.859 91% 

2B30 

Remuneração dos Agentes 

Pagadores do Benefício de 

Prestação Continuada à Pessoa 

com Deficiência e da Renda 

Mensal Vitalícia por Invalidez* 

(**) 

4.000.000 4.000.000 100% 3.000.000 3.000.000 100% 18.300.000 18.300.000 100% 8.286.382 8.286.382 100% 

 
TOTAL 15.334.092.777 15.474.954.972 101% 18.370.520.887 18.573.568.321 101% 21.785.254.725 22.200.958.511 102% 26.064.052.752 24.999.814.914 96% 

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Nacional** 

O Órgão Executor do Código 2574 é o EFU 

*** Se trata de Operações Especiais de regionalização Nacional 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 
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Quadro 16: Comparativo de percentuais aplicados (PPA x LOA’s) - PSB 

 
2008 2009 2010 2011 % TOTAL 

% Anual 101% 101% 102% 96% 400% 

% Médio Anual PPA x LOA (2008 -2011) = 100% 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 
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ANEXO VIII - Programa de Proteção Social Básica – PSB – Execução 
 

Tabela 21: entre Valor Orçado x Valor Executado nas LOA’s (2008-2011) - PSB 

 ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 

Código: 1384 Programado Executado % Programado Executado % Programado Executado % Programado Executado % 

2574 

Remuneração dos Agentes 

Pagadores do Benefício de 

Prestação Continuada à Pessoa 

com Deficiência e da Renda 

Mensal Vitalícia por Invalidez * 

(**) 

15.320.231 - 0% 200.000 
  

1.300 103.489 7961% 144.000 44.676 31% 

8664 
Concessão de Bolsa para Jovens 

em Situação de Vulnerabilidade 

Social * 

2.965.923 42.968.379 1449% - 
  

- 260 0% - - 0% 

2A60 
Serviços de Proteção Social 

Básica às Famílias * 
37.686.880 

 
0% 14.980.954 

  
99.282.501 391.657.200 394% 81.388.705 498.948.300 613% 

2A61 
Serviços Específicos de Proteção 

Social Básica * 
5.766.243 6.897.679 120% 6.919.491 

  
15.212.515 93.812.525 617% 5.159.770 85.244.956 1652% 

575 
Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social 

à Pessoa com Deficiência *** 

6.927.989.609 7.081.288.058 102% 8.502.464.791 
  

10.397.205.459 10.503.358.496 101% 12.045.842.844 12.031.609.739 100% 

573 
Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social 

à Pessoa Idosa *** 

6.588.503.221 6.666.510.660 101% 8.171.489.241 
  

9.840.891.275 9.876.327.164 100% 11.109.340.675 11.109.452.360 100% 

561 
Renda Mensal Vitalícia por 

Idade *** 
518.774.755 527.991.234 102% 535.144.286 

  
496.306.254 488.998.139 99% 425.154.679 427.908.959 101% 

565 
Renda Mensal Vitalícia por 

Invalidez *** 
1.373.948.110 1.364.731.633 99% 1.339.369.558 

  
1.333.759.207 1.365.455.348 102% 1.324.497.859 1.335.672.407 101% 

2B30 

Remuneração dos Agentes 

Pagadores do Benefício de 

Prestação Continuada à Pessoa 

com Deficiência e da Renda 

Mensal Vitalícia por Invalidez* 

(**) 

4.000.000 - 0% 3.000.000 
  

18.300.000 23.498.806 128% 8.286.382 49.715.072 600% 

 
TOTAL 15.474.954.972 15.690.387.643 101% 18.573.568.321 

  
22.200.958.511 22.743.211.427 102% 24.999.814.914 25.538.596.469 102% 

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Nacional  

** O Órgão Executor do Código 2574 é o EFU 

*** Se trata de Operações Especiais de regionalização Nacional 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 
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Quadro 17: Comparativo entre percentuais Orçado X Executado - PSB 

 
2008 2009 2010 2011 % TOTAL 

% Anual 101%  102% 102% 305% 

% Médio Anual PPA x LOA (2008 -2011) = 102% 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



156 
 

ANEXO IX - Programa de Proteção Social Especial – PSE – Planejamento 
 

Tabela 22: entre valor previsto no PPA x Orçado LOA’s – 2008 a 2011 (em %) - PSE 

 ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 

Código: 1385 PPA LOA % PPA LOA % PPA LOA % PPA LOA % 

2A69 

Serviços Específicos de 

Proteção Social Especial 

* 

61.927.561 41.984.805 68% 151.191.769 117.888 0,1% 157.207.898 27.675.000 18% 163.494.754 - 0% 

2A65 

Serviços Específicos de 

Proteção Social Especial 

(Pessoa atendida – 

unidade) * 

- 3.250.000 0% - 336.000 0% - 27.675.000 0% - 33.064.000 0% 

2B31 

Estruturação da Rede 

de Serviços da Proteção 

Social Especial (unidade 

estruturada) * 

- 6.600.000 0% - 7.000.000 0% - 27.675.000 0% - 5.675.000 0% 

 
TOTAL 61.927.561 51.834.805 84% 151.191.769 7.453.888 5% 157.207.898 83.025.000 53% 163.494.754 38.739.000 24% 

Observação: considera apenas os valores de regionalização Nacional  

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 

 

Quadro 18: de percentuais aplicados (PPA x LOA’s) - PSE 

 
2008 2009 2010 2011 % TOTAL 

% Anual 84% 5% 53% 24% 166% 

% Médio Anual PPA x LOA (2008 -2011) = 42% 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 
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ANEXO X - Programa de Proteção Social Especial – PSE – Execução 
 

Tabela 23: Comparativo entre Valor Orçado x Valor Executado nas LOA’s (2008-2011) - PSE 

 
ATIVIDADES 2008 2009 2010 2011 

Código: 1385 Programado Executado % Programado Executado % Programado Executado % Programado Executado % 

2A69 

Serviços Específicos de 

Proteção Social 

Especial * 

41.984.805 - 0% 117.888 
  

27.675.000 144.092.074 521% - 158.407.515 0% 

2A65 

Serviços Específicos de 

Proteção Social 

Especial (Pessoa 

atendida – unidade) 

3.250.000 - 

0% 

336.000 
  

27.675.000 16.578.700 60% 33.064.000 100.103.200 303% 

2B31 

Estruturação da Rede 

de Serviços da Proteção 

Social Especial 

(unidade estruturada) * 

6.600.000 - 

0% 

7.000.000 
  

27.675.000 27.780.104 100% 5.675.000 28.857.690 509% 

 
TOTAL 51.834.805 - 0% 7.453.888 

  
83.025.000 188.450.878 227% 38.739.000 287.368.405 742% 

Observação: * considera apenas os valores de regionalização Nacional 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 

 

Quadro 19: Comparativo entre percentuais Orçado X Executado - PSE 

 
2008 2009 2010 2011 % TOTAL 

% Anual 0%  227% 742% 969% 

% Médio Anual PPA x LOA (2008 -2011) = 323% 

Fonte: PPA 2008-2011 – Anexo I – Programas de Governo Finalísticos 
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ANEXO XI - ROTEIRO DE ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS E 

RESPOSTAS 
Entrevista 1 

Entrevistado: ex- Ministro do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

Deputado Federal PATRUS ANANIAS 

 

Data: 10 de janeiro de 2017 

Tempo de duração: 29:30 minutos 

Local: Rua Padre Rolim, 239 – Bairro Santa Efigênia – Escritório Parlamentar 

 

1. O MDS foi criado no ano de 2004, e o Senhor foi indicado pelo Presidente Luiz 

Inácio como Ministro, tendo permanecido no cargo até março/ 2010. Durante o período 

quais políticas públicas o Senhor considera relevante destacar, consideradas como 

políticas estratégicas ou de primeira ordem na agenda social do Governo? 

O primeiro ponto a se registrar é que as políticas sociais, mais diretamente voltadas para o 

combate à pobreza, a pobreza extrema, a fome, constituíram uma prioridade do governo Lula. 

Então nesse sentido o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome foi 

implantado em janeiro de 2004 integrando três áreas, o antigo Ministério da Assistência 

Social, o Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e Fome Zero e o Programa Bolsa 

Família, criado em outubro de 2003 e que até então estava diretamente ligado ao Gabinete da 

Presidência da República. A criação do Ministério integrando essas três áreas, constituiu uma 

decisão pessoal do Presidente, depois de ouvir pessoas e especialistas, e ele de fato deu uma 

atenção muito especial a todos os nossos programas, especialmente ao Programa Bolsa 

Família que nós já havíamos instituído no seu governo, e também nós consolidamos um 

programa de grande repercussão social que foi o benefício de prestação continuada, o BPC, 

que garante o salário mínimo a pessoas idosas e pessoas com deficiência e incapacitadas para 

o trabalho, que sejam pobres, e aí o rigor é muito grande, é a pobreza extrema. Para receber o 

benefício a pessoa tem que ter uma renda inferior a ¼ do salário mínimo. O BPC é anterior ao 

Governo Lula, mas foi consolidado no nosso governo. Era um benefício pago diretamente 

pela previdência social, mas sob o acompanhamento, e o controle do nosso Ministério, no 

caso o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Então, o compromisso do 

Presidente com as políticas sociais implementadas pelo Ministério, especialmente essas duas 

que tinham o valor orçamentário bem mais elevado, o BPC e o Bolsa Família, é constituíram 

assim a segurança dos nossos programas e possibilitaram o êxito dessas políticas públicas 

sociais que contribuíram de forma eficaz para erradicação da fome, a desnutrição e a pobreza 

extrema no país.  
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2. Na opinião do Senhor, as peças orçamentárias (PPA / LDO /  LOA) podem ser 

considerados instrumentos precisos de planejamento ou somente de ficção? 

Eu penso que nós podemos aperfeiçoar, a partir da experiência que eu vivi como Prefeito  de 

Belo Horizonte, depois no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e mais 

recentemente no Ministério do Desenvolvimento Agrário, e  também minhas experiências 

legislativas, e nos estudos, reflexões, a minha militância política social, me levaram a 

convicção que nós precisamos no Brasil democratizar o Orçamento. Foi uma experiência que 

nós vivemos aqui na Prefeitura com resultados muito positivos, quando nós implantamos o 

orçamento participativo, porque nós sabemos que os recursos são escassos. Mesmo a gente 

fazendo como devemos fazer, uma opção rigorosamente ética, e priorizando cada centavo 

público, como uma valor sagrado destinado às pessoas, especialmente aos que mais precisam, 

mesmo a gente agindo com todo o rigor ético e transparência, eficácia, a gente sabe que os 

problemas sociais no Brasil são muito grandes. A gente sabe que o país acumulou ao longo da 

sua história uma dívida social muito grande, a questão da escravidão, a questão indígena, a 

concentração da terra, a concentração das riquezas, as injustiças e as desigualdades sociais 

muito grandes fizeram com que as demandas sociais no país fossem muito grandes também e 

acumuladas, seja na segurança pública, na educação, na saúde, na moradia, no saneamento 

básico, na cultura, nas políticas de assistência social, segurança alimentar, combate à fome e à 

pobreza. Então eu penso que, pra nós equacionarmos bem este desafio, recursos escassos e 

carências, demandas acumuladas e historicamente muito grandes, estou cada vez mais 

convencido Lúcia que nós precisamos redemocratizar nosso orçamento, fazer com que as 

pessoas participem não só do orçamento, da lei orçamentária, mas também dos outros textos 

normativos que de alguma forma condiciona o orçamento como os planos plurianuais, como 

você mesma mencionou, as leis de diretrizes orçamentárias. Então eu penso que quer seja no 

plano municipal, seja no plano estadual, seja no plano nacional, nós precisamos no Brasil 

abrir o orçamento para que as pessoas interessadas, é claro que não vão participar todas, o que 

seria até o ideal, mas participação através das universidades, das igrejas, das escolas, das 

centrais  sindicais, dos movimentos sociais,  rurais e urbanos, dos movimentos de juventude e 

outros movimentos ligados a questão ambiental, a questão das mulheres, as chamadas 

minorias. E parece fundamental porque são as pessoas que moram nas vilas, nas favelas, nos 

bairros, nas comunidades, nos distritos, nas áreas rurais, na periferia das grandes cidades que 

conhecem os problemas, e a gente sabe também que quando as pessoas participam, elas 

ajudam a combater a burocracia porque elas acompanham a execução das obras e a 

implementação das políticas públicas e se tornam portanto, importantes parceiras do Estado 
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na execução das obras e na implementação dessas políticas publicas, e, são também muito 

importantes do ponto de vista ético porque elas fiscalizando, elas ajudam também a combater 

desvios, a garantir a eficácia das obras, a qualidade das obras. E, além disso, você constrói 

também a cidadania. Eu penso que o Estado tem o dever de procurar com todos os meios 

legítimos a atender as necessidades das pessoas, das famílias, das comunidades através das 

políticas publicas sociais, das quais falamos, assistência social, segurança, alimentar, 

educação, saúde, moradia, saneamento básico, enfrentamento das questões ambientais e 

outros temas emergentes. Mas eu penso que é também papel do Estado criar condições para 

que as pessoas se tornem maiores, para que as pessoas possam desenvolver as suas 

potencialidades, as suas qualidades humanas e ter uma inserção mais saudável na sociedade. E 

aí, a participação das pessoas, exercendo efetivamente os seus direitos e deveres de cidadania, 

os seus direitos políticos no dia a dia, é um instrumento muito importante para você 

desenvolver, expandir a consciência e o coração das pessoas para que elas se tornem sujeitos e 

pessoas mais saudáveis e comprometidas com o bem comum. Neste sentido eu vejo até com 

uma visão mais ampla, antes mesmo das normas orçamentárias, dos planos plurianuais e as 

Leis de diretrizes orçamentárias, as leis orçamentárias, eu penso que é importante também nós 

trazermos as pessoas para o planejamento participativo, para elas também participarem da 

definição das prioridades desde o início e para discussão mesmo de todos os demais 

problemas que dizem respeito a vida das pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio, eu 

penso que nós tivemos muitos avanços através do governo do Presidente Lula, uma referência 

muito importante também que nos ajudou muito a implantar as políticas sociais que nós 

implantamos, foi também a Constituição de 05 de outubro de 1988 que é de fato como disse o 

saudoso Deputado Ulysses Guimarães “é de fato uma Constituição cidadã” que hoje 

infelizmente está sendo duramente adulterada, atingida através das medidas do governo 

golpista, com a PEC 241 na Câmara e 55 no Senado, nós chamamos a PEC dos desmonte, e 

que eles estão chamando da PEC dos gastos, a PEC que congela o país por 20 anos e 

certamente assina a sentença de morte desses programas sociais que nós mencionamos, 

especialmente o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, agora a reforma da 

presidência, infelizmente essa Constituição está sendo muito agredida nos seus princípios e 

nas suas formulações mais efetivas do ponto de vista dos direitos sociais mas ela apresentou 

um avanço importante. Mas eu penso e tenho essa consciência e estou convencido deste 

desafio de avançar com a maior participação popular na elaboração e implementação do 

orçamento. O que nós chamamos de implantar efetivamente a democracia participativa. Que 

infelizmente depois disso, as experiências, inclusive municipais do próprio PT, nós temos que 
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reconhecer isso e fazer uma auto-crítica, e os governos estaduais e governo nacional não 

avançaram neste sentido de inclusive irmos além do orçamento participativo com o 

planejamento participativo e ampliação da democracia participativa. 

 

3. Qual o fator(es) que o Senhor julga preponderante na elaboração das peças 

orçamentárias? 

Eu penso isso que eu falei, o fator relevante e fundamental que nós temos que implementar no 

Brasil e que estamos devendo ainda, é a participação efetiva da sociedade, é abrir espaços 

para que as pessoas que queiram - participem. É claro que você não começa com a 

participação de todos, mas você vai ampliando e vai criando essa consciência e esse desejo de 

participar. Você começa envolvendo as organizações já existentes na sociedade, como eu 

disse e reitero, os movimentos sociais, os movimentos sindicais tanto de empresários como de 

trabalhadores, os movimentos de juventude, as universidades, as igrejas, enfim tudo que 

existe de vivo dentro da sociedade e vai ampliando, procurando focar, despertar nas pessoas 

esse desejo de participar que diz respeito a vida delas, inclusive. Eu penso que uma 

democracia que restringe o exercício da cidadania ao voto a cada dois anos é muito pouco, eu 

estou a cada dia mais convencido de que para nós termos uma democracia realmente mais 

ativa e sobretudo para resgatarmos efetivamente os valores éticos no combate eficaz e não 

demagógico à corrupção, nós afirmamos realmente assim o primado das políticas públicas e 

aplicação correta e transparente dos recursos públicos, eu penso  que é fundamental a 

participação das pessoas, da sociedade. É isso o que eu acho que é o grande desafio que nós 

temos para fazer a diferença. 

 

4. Em análise ao PPA verificou-se que muitos dos valores previstos, em programas e 

ações, foram aportados em menor ou maior quantidade nas LOA’s. A seu ver, esses 

recursos foram muito estimados, pouco estimados, ou a estratégia política do governo 

alterou no decorrer dos exercícios? 

Lúcia, aí teria que ver porque no caso eu estou me lembrando bem, porque havia sempre uma 

disponibilidade muito grande, porque havia verba de suplementação orçamentária, você 

colocou isso também? Havia suplementação do orçamento, e eu me lembro que todas as vezes 

que nós precisássemos de suplementar o orçamento, dentro dos critérios legais, etc. o que a 

gente fazia toda vez que faltava recurso a gente ia ao Presidente Lula e ele nunca negou 

recursos. Na verdade há vários fatores. Primeiro não só o orçamento, nós temos que discutir 
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às vezes os fundamentos do próprio PPA, como também das leis de diretrizes orçamentárias. 

Também, principalmente no caso do orçamento, muitas vezes foge ao controle do executivo, 

porque os Deputados e Senadores, enfim o Poder Legislativo trabalha com emendas também. 

Então não tem um rigor muito grande, e muitas vezes os textos preparatórios do orçamento, a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, muitas vezes também eles trabalham 

com estimativas mais gerais. E no caso dos nossos programas, especialmente o Bolsa Família 

e o BPC, a gente tinha que responder as demandas efetivas que eram aprovadas na sociedade. 

No caso do Bolsa Família nós começamos a trabalhar também , a partir de um certo momento, 

com pessoas que se afastaram do programa por conta de outros programas sociais, por conta 

do próprio programa, do programa de capacitação profissional e programas de inclusão 

produtiva. Então o pessoal, muitas pessoas, muitas famílias sobretudo, começaram a se afastar 

do programa e começaram a ter um padrão de vida melhor, mais digno, conquistaram trabalho 

também, e etc. Então, diante está todos estes acertos a serem feitos. Eu sempre trabalho com 

esta perspectiva, quanto mais o PPA, os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, 

os orçamentos tiverem mais afinados, tanto melhor, e exatamente pra isso que eu defendo a 

participação da sociedade. Porque as pessoas trazem, embora o conhecimento técnico seja 

importante, ele não abrange todas as situações, e as pessoas trazem o conhecimento da sua 

realidade o que é muito importante. Agora o que me ficou muito marcado, é que eventuais 

distorções que haviam, por exemplo, quando a gente precisava de recursos para complementar 

as nossas ações, nunca nos faltou a total solidariedade do Presidente da República.  

 

5. No seu ver, houve algum problema que o Senhor observou na expansão dos 

programas, em relação tanto ao PPA quanto nas LOA’s que possa ter causado algum 

impacto? 

Não, especialmente que nós tivemos no Ministério não, os programas cresceram função das 

suas demandas, especialmente estes dois programas estratégicos, o Bolsa Família e o BPC e 

nós também tivemos muito avanço em programas de segurança alimentar, os restaurantes 

populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, o programa de aquisição de 

alimentos da agricultura familiar, o PAA. Tivemos também a expansão bem interessante nesta 

área e conseguimos manter também a expansão muito vigorosa na área da assistência social, 

especialmente o programa de atenção integral às famílias que se materializa através do Centro 

de Referência da Assistência Social, os Cras, que são equipamentos aonde trabalham 

psicólogos, assistentes sociais, também um programa condenado à morte pelas medidas que 

estão sendo tomadas, que são implantados nas comunidades mais pobres geralmente junto 
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com o programa Bolsa Família. Aqui cabe um registro também muito importante Lúcia, o 

Bolsa Família teve o êxito que teve nos nossos governos, porque não foi um programa 

isolado. Ele se articulou de um lado com os programas da assistência social, uma das 

primeiras coisas que nós fizemos foi integrar o Bolsa Família com o PETI, o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil. Depois integramos o Bolsa Família com os Cras, com os 

Centros de Referência da Assistência Social. Depois vieram inclusive os Creas, os Centros de 

Referência especializados na Assistência Social, que trabalhavam com ações mais dedicadas 

de violência doméstica, de exploração sexual de crianças e adolescentes, de trabalho infantil. 

E, também, a integração do Bolsa Família com os programas de capacitação profissional de 

inclusão produtiva que visavam também progressivamente a emancipação das famílias. E, da 

outra banda, nós integramos o Bolsa Família com outros programas de segurança alimentar, 

os restaurantes populares, os programas de apoio ao grupo familiar, então essa integração foi 

muito importante para garantir o êxito do Bolsa Família no combate a eficaz à fome e a 

pobreza extrema. Você pode pegar o orçamento do desenvolvimento social e você vai ver que 

de ano para ano ele cresce significativamente. 

 

6. O Senhor se lembra de ter havido algum corte no orçamento? 

Não, corte não havia, é claro que muitos dos programas nós executávamos dentro de uma 

linha republicana. Nós trabalhávamos junto com os governos estaduais e especialmente os 

governos municipais, uma linha absolutamente republicana supra partidária dentro das 

diretrizes constitucionais. Então nós trabalhávamos muito com os municípios especialmente, e 

muitas vezes a implementação das políticas sociais ficavam também com eles. A 

implementação, por exemplo, do programa integral às famílias, os Cras, a questão do combate 

ao trabalho infantil. O Ministério tinha uma estrutura bem enxuta, e nós trabalhos muito, e é 

claro que as prefeituras respondiam de maneira diferentes. Algumas mais eficazes, que 

cumpriam os contratos, faziam as parcerias e outras operavam de uma forma mais lerda, onde 

a gente tinha que insistir mais. Naquilo que dependia mais diretamente da gente , o BPC, o 

Bolsa Família, depois você verifica que a gente sempre operou para mais. 

 

7. Mesmo diante da crise econômica o Governo manteve o investimento nos 

programas, houve outro situação que pode ser considerada atípica no período? 

E tinha haver um pouco com isso também, nós trabalhávamos com essa linha de parcerias 

para maximizar os recursos criar sinergias, a gente trabalhava numa linha supra-partidária, a 
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gente não destruía ninguém por razões partidárias, a gente trabalhava com todos os governos 

estaduais e sobretudo municipais. E aí as respostas são diferentes, às vezes alguns ficavam 

mais travados e as coisas não andavam com o ritmo que a gente gostaria que andasse. Isso 

explica um pouco também porque que algum orçamento ficou bem travado porque algumas 

prefeituras e alguns governos estaduais não faziam a parte deles 
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Entrevista 2 

Entrevistado: Técnico do Senado Federal Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt 

Local: encaminhado e respondido por e-mail  

Data resposta: 21 de fevereiro de 2017 

 

1- Em relação ao planejamento orçamentário que se inicia com a elaboração do 

PPA, com a LDO e posteriormente com a LOA. Enquanto especialista neste assunto, 

você acredita que eles refletem a realidade e expectativa da demanda social existente? 

 

R: Absolutamente não. O processo orçamentário federal foi deliberadamente desconectado 

(por Executivo e Legislativo, cada um a sua maneira) de qualquer expectativa de 

planejamento (exceto, em muito pequena escala, no que se refere aos agregados 

macroeconômicos de receita e despesa primária, e mesmo estes são “flexibilizados” de 

diferentes maneiras ao longo da execução). A começar pelo PPA, a opção feita pelo governo 

federal desde o PPA 2011-2015 foi deliberadamente esvaziá-lo de todo conteúdo concreto de 

planejamento, ao retirar qualquer especificidade do antigo modelo de orçamento-programa. 

Esse modelo, apesar das muitas limitações, vinha sendo a ferramenta possível para uma 

aproximação, na medida do possível, do instrumento do PPA a uma ferramenta de 

monitoramento e metas. A opção em 2011 foi abandonar o velho modelo e colocar nada no 

seu lugar (os dois últimos PPAs federais são um mero exercício literário de baixa qualidade). 

Já quanto à LDO, tem uma função crucial, a de suprir as lacunas da ausência de uma 

regulamentação permanente que atualize a vetusta Lei 4.3020/64. Neste sentido, é usada de 

forma oportunista por Executivo e Legislativo para tentar consagrar um cipoal mudanças de 

regras que favoreçam seus interesses imediatos, causando instabilidade normativa que é o 

oposto do planejamento. Mesmo quanto à LOA, que deveria ser apenas o plano financeiro 

anual, a possibilidade indiscriminada de contingenciamento e a tolerância com a inclusão de 

dotações “genéricas” (que não discriminam minimamente as características relevantes da 

despesa) fazem com que o jogo decisório recomece tão logo se conclua a tramitação 

legislativa.  

Não é isso que o conjunto da sociedade espera do orçamento (embora possa ser exatamente o 

que interessa a rent-seekers e, em geral, aqueles que enxergam no orçamento uma ferramenta 

de captura de recursos públicos para fins particularistas.   
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2- Na elaboração do PPA, a estratégia política do governo é construída sempre em 

observação a demanda e gargalos sociais existentes? 

 

Como já apontei, o PPA não existe como ferramenta de planejamento, é uma coleção de 

intenções vagas e desconexas. Os verdadeiros instrumentos de planejamento da estratégia de 

política pública governamental, se existem, são outros, na forma de planos setoriais ou 

medidas de política econômica desconectados entre si. Esta noção desenvolvimentista de 

mapear “demandas e gargalos”, que creio provém das ideias de Albert Hirschman, é uma 

prática que podemos identificar em alguns momentos da história brasileira (no Plano de Metas 

de Kubitscheck, como apontou Celso Lafer, ou no II PND de Geisel, como relatam Antônio 

Barros Castro e Francisco Pires de Souza), mas há muito tempo não integra o repertório dos 

governos brasileiros.  

 

3- Existe controle orçamentário no período que vai desde a aprovação do projeto à 

execução orçamentária? 

 

Não sei exatamente o que você chama de “controle orçamentário”.  Há um controle de “boca 

do caixa” dos agregados de despesa, exclusivamente gerido pelo Executivo, que não depende 

sequer dos tempos do processo orçamentário. O controle como fiscalização por parte do 

Legislativo é praticamente inexistente a qualquer tempo (exceto pelo acompanhamento do 

“atendimento” das demandas particularistas de cada parlamentar, relacionadas às 

transferências e outras despesas individuais de interesse de sua estrutura de alianças políticas).  

 

4- Como Técnico Orçamentário podemos entender o Orçamento como uma 

ferramenta eficiente ou há pontos de descrença na execução do Orçamento Público até 

mesmo para os técnicos? 

 

Especialmente para os técnicos há a descrença quase completa naquilo em que se transformou 

o orçamento público brasileiro. Não é usado como instrumento de eficiência alocativa ou 

gerencial; do ponto de vista dos agregados macroeconômicos, é negligenciado em favor de 

um controle de caixa (programação financeira) inteiramente controlado pelo Executivo; do 

ponto de vista do acompanhamento da despesa pública, já perdeu tanto as características de 

precisão, especificidade e clareza de regras que sequer os órgãos de controle tradicionais têm 

nele um parâmetro muito útil para fiscalizar qualquer coisa.  
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5- Nos programas e ações planejadas e que não chegam a ser executadas no 

orçamento final, há alguma “prerrogativa” recorrente no processo de finalização, que 

fazem os valores finais divergirem dos previstos? 

 

Não entendi a pergunta.  Se você quer saber se existem “despesas de primeira classe” que são 

executadas e “despesas de segunda” que não o são, certamente existem. Um segmento das 

despesas tem a garantia de execução assegurada em leis fora do orçamento (as despesas 

“obrigatórias”). Para todas as demais, existe um conflito distributivo evidente, no qual pesam 

os interesses do Executivo em priorizar tal ou qual despesa (inclusive o interesse do 

Executivo em transacionar apoios legislativos em função da execução de itens de interesse de 

parlamentares). Em todos os casos, as “prerrogativas” nesse sentido seriam contingentes, 

relativas à configuração de interesses do Executivo no momento da execução.    

 

6- Numa escala de 0 a 100, qual seria sua nota para o conceito de credibilidade do 

Orçamento Público? 

 

Difícil dizer, está no ponto mais baixo da escala. Talvez 2, apenas pelo fato de que a 

operacionalização das transações é feita em um ambiente bastante bem estruturado em termos 

de tecnologia e organização (ou seja, há pouco espaço para fraudes ou desvios “de varejo”, de 

execução financeira ou contábil, como ainda ocorre em alguns Estados e Municípios). No 

“atacado”, porém, esse mecanismo razoavelmente bem estabelecido é utilizado para 

implementar decisões e escolhas que passam longe daquelas preconizadas pela teoria 

orçamentária tradicional.  
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Entrevista 3 

Entrevistado: Consultora de Orçamentos, Fiscalização e Controle no Senador Federal Rita de 

Cassia Leal Fonseca dos Santos 

Local: perguntas encaminhadas por e-mail 

Data resposta: respondido por gravação em Whatsapp em 03 de março de 2017 

 

1- Em relação ao planejamento orçamentário que se inicia com a elaboração do 

PPA, com a LDO e posteriormente com a LOA. Enquanto especialista neste assunto, 

você acredita que eles refletem a realidade e expectativa da demanda social existente? 

 

Veja Lúcia, as duas coisas ocorrem. A estratégia política de governo, ela precisa estar 

conectada à demanda para ter sustentabilidade ali no longo prazo, ou seja, para que o político 

se mantenha legitimado perante o seu eleitorado, as suas decisões precisam estar conectado de 

algum modo com a demanda. Então, sim, existe essa conexão com a demanda. O ponto 

importante porém é o seguinte: nós temos um universo de demandas que excede em muito a 

capacidade do governo de satisfazer essa demanda em função dos recursos escassos, então 

isso significa dizer que o processo decisório do que vai para o PPA ou o que vai ser 

financiado com os recursos públicos escassos é um subconjunto de um conjunto mais amplo 

de demandas. Então se pegarmos a carteira de intervenções governamentais que vai para 

dentro de um PPA ou que vai para dentro de uma LOA ou  enfim integram os  planos de 

governo de um modo geral, nós conseguiremos fazer uma correlação com alguma demanda de 

algum seguimento da sociedade, porém o processo decisório de qual subconjunto de 

demandas será contemplado, aí sim pra explicar como é que se dá esse processo decisório a 

gente precisa recorrer a mais variáveis do que simplesmente o atendimento  da demanda, uma 

série de outros fatores intervém neste processo. 

 

2- Na elaboração do PPA , a estratégia política do governo é construída sempre em 

observação a demanda e gargalos sociais existentes? 

 

Em relação a pergunta número dois, nós temos dois aspectos a considerar: como eu já 

comentei antes é que o conjunto de demandas sociais, ele é muito amplo, então praticamente 

qualquer coisa que o governo fizer, estará atendendo alguma demanda social, alguma 

demanda de algum seguimento da população. Então quase que tautológicamente a resposta é 

sim. Na hora em que o PPA é elaborado ele estará atendendo demandas sociais. Outro aspecto 
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a considerar é que os PPA’s, os diversos modelos de PPA’s que tem sido adotado no governo 

federal, quanto estaduais e municipais sofre de uma deficiência praticamente comum a todos 

que é a falta de priorização. Como os PPA’s são muitos, existe um conjunto muito maior de 

empreendimentos e de ações e metas no PPA do que aquele que seria recomendável, quando 

se leva em conta de que o PPA tende a priorizar a atuação governamental em algumas áreas 

para transformar um determinado aspecto da realidade, alguns aspectos da realidade. Não é 

isso que a gente vê aqui, o que vemos é que os recursos são fragmentados praticamente entre 

todas as pastas de governo e com isso não existe uma priorização efetiva. O PPA, ele sofre 

dessa síndrome da fragmentação. Então, ao mesmo tempo que ele atende as demandas sociais, 

ele deixa de cumprir com o papel dele que é de priorizar a alocação de recursos em algumas 

áreas estratégias que é a alavanca e o desenvolvimento do país. 

 

3- Existe controle orçamentário no período que vai desde a aprovação do projeto à 

execução orçamentária? 

 

Com relação a questão três, nós precisamos considerar os tipos de controle, e aí existe o 

controle interno, existe o controle externo - exercido pelo Poder Legislativo, Tribunal de 

Contas e Corte de Contas. Então precisam ser considerados na hora da resposta a essa 

pergunta. Ademais existe o processual, o controle formal do processo, e existe o controle de 

desempenho propriamente dito dos resultados das entregas feitas. Estes controles também 

precisam ser considerados. E por fim existe uma situação bastante diferente, quando o 

governo ou a esfera que esteja sendo considerada Federal, a dos Estados (também existe uma 

diferenciação muito grande de um estado para o outro), e como regra são as entidades da 

federação em que o controle é menos institucionalizado. Então, falando da alçada federal o 

controle interno ele existe, ele é bem estruturado, mas existe um problema sério de que o 

governo federal no Brasil, ele atua a uma frente muito ampla de políticas públicas. Não são 

apenas as pequenas políticas, é efetivamente federal, mais clássicas: da Defesa Nacional, da 

Previdência social, da educação básica, que seriam aquelas áreas em que a ação coordenada 

de um governo central faz sentido. O governo Federal no Brasil acaba operando em áreas em 

que não tem como mexer, ele chega, por exemplo, a construir passarela nos municípios. Então 

essa amplitude de atuação do governo federal, faz com que os controles internos e 

naturalmente também o controle externo estejam sempre muito aquém do necessário, as novas 

estruturas não dão conta de fazer esse controle de forma muito estrita. Portanto ela realiza o 

controle interno por meio de amostragem, ela não tem condição de verificar pra todos os 
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municípios se aquilo foi adequadamente foi aplicado no gargalo, em função do fato de estar 

sempre muito aquém do escopo de atuação do governo federal. Em relação a controle de 

processo, a controle formal, a gente praticamente não tem um controle de desempenho muito 

estruturável. Então temos auditorias operacionais que vão lá verificar se os documentos estão 

ok, mesmo quando os ministérios se debruçam mais sobre mais que propriamente a entrega 

dos objetos da ponta. A avaliação de desempenho e controle de desempenho é a parte mais 

precária, o controle, mais níveis da federação ocupam estruturas, digamos assim “mais de 

controle”, principalmente em relação a disponibilidade de informações, em geral a frente do 

que estão muitos estados e certamente a maioria dos municípios. E, no caso dos municípios, 

como existe uma precariedade muito grande nas administrações municipais, a disponibilidade 

de informação estruturada para o exercício do controle é muito pequena ainda. Existe um 

caminho muito grande a percorrer nesta seara. 

 

4- Como Técnica Orçamentária podemos entender o Orçamento como uma 

ferramenta eficiente ou há pontos de descrença na execução do Orçamento Público até 

mesmo para os técnicos? 

 

A questão quatro, ela aborda a questão da eficiência do orçamento. O orçamento como 

instrumento eficiente. Neste aspecto a gente precisa considerar o que diz o que nós 

entendemos por eficiência pra quê?. Então quando a gente fala sobre a eficiência do controle 

orçamentário ou da execução orçamentária para fins de controle fiscal, no momento em que o 

controle fiscal foi um valor para a equipe que estava a frente, o orçamento sim com esse meio 

do controle e da execução. Nós conseguimos realizar contingenciamentos, gerar resultados 

primários que executam bem a política fiscal, econômica. E durante muito tempo o orçamento 

foi um instrumento efetivo, eficiente na verdade na entrega da política fiscal. Quando o 

governo que assumiu deixou deter um ajuste econômico como um valor que foi esse período 

mais recente, então novamente o orçamento passa a estar a serviço destes normais 

desenvolvimentistas mais expansionista. Então como no outro a gente pode dizer sim, o 

orçamento serve as prioridades e objetivos definidos pelo centro de governo, seja ele de 

controle ou seja ele de expansionismo e desenvolvimentismo. Agora esperarmos que o valor 

dessa análise a ser feito é de políticas para a sociedade aí a lei orçamentária da forma como 

ela está estruturada, ela ainda não é um instrumento muito eficiente para se garantir por 

intermédio da execução orçamentária o interesse público. Por exemplo, do orçamento hoje, 

orçamentária, a quantificação orçamentária é fazer exatamente essa tradução do que é 
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autorização de gasto para cada política pública, complicamos políticas públicas e objetivos de 

políticas publicas e orçamentárias. Cada vez mais essa tradução ela tem sido dificultada, e as 

ações orçamentárias vão se tornando abrangentes e vão dizendo respeito a uma gama de 

possíveis políticas públicas que não estão prelidas. Então por exemplo eu tenho uma ação 

orçamentária chamada fortalecimento da segurança pública que serve tanto para combater a 

violência doméstica contra a mulher quanto a fiscalização das fronteiras, que são duas 

políticas públicas completamente distintas e apenas olhando para a autorização, orçamento e 

execução do orçamento, eu não consigo dizer qual é a política pública que está sendo 

empreendida, implementada com aquela autorização de gasto. Então o diálogo e a conexão 

entre o orçamento público e as políticas públicas, ainda precisa ser ampliado. 

 

5- Nos programas e ações planejadas e que não chegam a ser executadas no 

orçamento final, há alguma “prerrogativa” recorrente no processo de finalização, que 

fazem os valores finais divergirem dos previstos? 

 

Em relação a questão cinco, nós temos o seguinte:  no Brasil, um aspecto muito bem 

observado é  o estrito cumprimento dos limites colocado na  lei orçamentária anual, então 

nada que não esteja na lei orçamentária é executado, e de fato esse é o princípio que é 

observado, os tribunais de contas se debruçam sobre isso e de um modo geral isto é dito. 

Agora, então sim, nós observamos estes limites e as ações estão neste limite. Porém existe um 

entendimento, e mais de uma cultura da administração publica do que propriamente uma 

prerrogativa do mandato legal, que é a idéia de que o orçamento, então o que está autorizado e 

implementado, mas o Poder Executivo em tese pode deixar de fazer o que está na lei 

orçamentária. Não existe lei constitucional que expresse isso, não existe lei que vede essa 

liberdade do Poder executivo em não executar sem uma justificativa e um como eixo 

legislativo, mas como nossa cultura pelo nosso histórico de centralismo no  país, isso se 

firmou e a gente tem de fato práticas em que é dada uma autorização de gasto que acaba não 

se cumprindo. A própria política de resultado primário se assenta muito nesta prerrogativa. Os 

setoriais elaboram as suas políticas, com base no limite de gastos que é dado a ele, como se 

uma vez dado esse limite ele é de implementado. Então os órgãos setoriais decidem como 

distribuir este limite de gastos entre as diversas ações da pasta de governo, mas a ação 

orçamentária, os órgãos centrais da Fazenda e da Casa Civil acabam bloqueando uma parte 

desta execução, para fins de resultado primário. Então ao final do processo uma parte em tese 

foi autorizada para ser feito e acaba não sendo feito, porque existe a priorização de outras 
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políticas e acentuadas na meta de que o Poder Executivo pode não realizar aquilo que está na 

lei orçamentária anual. E tem outro aspecto que precisa ser considerado, é as técnicas mesmo 

curso da execução orçamentária, dificuldades na legislação, por exemplo quando ocorre 

dificuldades no processo de licitação, quando existem gargalos na equipe de trabalho, falta de 

pessoal. Enfim há uma série de fatores que afetam, interferem no ritmo de desempenho 

orçamentário ao longo do ano, de tal modo que ao final do exercício uma parte daquilo que 

havia sido previsto seria entregue (....). 

 

6- Numa escala de 0 a 100, qual seria sua nota para o conceito de credibilidade do 

Orçamento Público? 

Em relação à questão seis a resposta vai depender muito do que a gente entende por 

credibilidade. Por exemplo, o orçamento ele é 100% crível em relação a entregar aquilo que 

ele se propõe a entregar. Ocorre que o que ele se propõe a entregar é muito fragmentado 

munido em relação a questão das políticas públicas que estão sendo financiadas com os 

recursos. Ao final das contas a gente vai ter, por exemplo, um controle de processo, um 

controle formalístico que é bastante crível. No final do ano. Inclusive nós tivemos um 

processo de impeachment, por exemplo, que foi estruturado em razão do descumprimento do 

artigo 4 da lei orçamentária anual, que é uma formalidade. Então os órgãos de controle se 

debruçam muito de perto sobre o cumprimento formal das regras orçamentárias, das regras de 

execução orçamentária e sobre este aspecto ha credibilidade a tal ponto que quando essas 

regras não foram observadas, isso redundou e tem redundado, e deste ponto de vista que é 

bastante crível. Agora se nós formos considerar credibilidade no aspecto das entregas mesmo, 

da transparência, e sobretudo desta conexão das decisões de alocação  de recurso e da entrega 

de políticas públicas que deve ser feita a sociedade ao final do ano, aí sim, aí há uma ausência 

de credibilidade. 


