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O orçamento é instrumento de planejamento de qualquer 

entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto 

dos ingressos e das aplicações de recursos em determinado 

período (MTO, 2020). 

ORÇAMENTO 



 

LÓGICAS DE FUNCIONAMENTO: SETOR PÚBLICO E PRIVADO, SE DIFERENCIAM 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

Objetivo 
Empresa: gerar 

lucro 

Objetivo estatal: 
promover o bem 

estar social 

Essa diferença 

tem repercussão 

direta no 

processo de 

planejamento. 

Como ocorre em NOSSO MUNICÍPIO? 

    



 

 

 

Processo de levantamento de 

compromissos institucionais, diagnóstico 

de problemas e disputas sociais para 

tomada de decisão sobre a intervenção 

pública, com definição dos elementos 

essenciais de caracterização dessa 

intervenção, tais como objetivo, público-

alvo e beneficiários, identificação de atores 

envolvidos, a escolha das ações a serem 

executadas para o alcance dos resultados 

pretendidos, bem como o levantamento 

dos recursos necessários. (Fonte: MTO, 

2020) 

PLANEJAMENTO 



 

 

 

INTEGRAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

Para atender às demandas da 

Sociedade e escolher  as 

intervenções e ações públicas, todo  

governo tem o dever de utilizar um 

conjunto de ferramentas de análise 

para auxiliar os seus órgãos  a 

integrar planejamento e orçamento, 

para formulação ou reformulação 

de políticas públicas, programas, 

projetos e definição dos 

respectivos orçamentos. 



 

 

 

ORÇAMENTO: INSTRUMENTO DE CONTROLE 

1215 – Constituição da Inglaterra 

retirou do rei João Sem Terra o poder 

de aumentar os tributos sem aprovação 

dos senhores feudais – Controle  

No Brasil, o primeiro orçamento do 

gasto público foi proposto para o ano 

de 1831.  O Parlamento ficou com a 

competência para aprovar o orçamento 

e controlar a sua execução 

Todas as constituições federais 

posteriores trouxeram previsões para 

estruturar o orçamento como 

instrumento de controle sobre gasto na 

esfera pública.   



CF/1988 – Art.165, 166, 167 instituem o planejamento como dever do 

Estado e definem conceitos e operacionalização de seus instrumentos 

 Lei 4.320/1964 – estabelece as normas gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal  

Lei de Responsabilidade Fiscal/2000 – estabelece  normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal 

Portaria 42/1999, MPOG – integra planejamento e orçamento e define 

os conceitos de função, sub-função, programa, ação, projeto e atividade, 

bem assim a discricionariedade dos estados e municípios.  

Portaria Interministerial 163 STN/SOF/2001 – institui normas  

gerais de consolidação das contas públicas e os conceitos para a 

classificação da despesa  

 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – BASE LEGAL 



Lei Orgânica do Município – complementa a regulação 

federal em cada município 

 

Regimento Interno da Câmara Municipal – dentre outros, 

define a tramitação das peças de planejamento e orçamento 

quando da avaliação e aprovação do Poder Legislativo 

ORÇAMENTO: INSTRUMENTO DE CONTROLE 
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PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM BH 

Integração e 

continuidade 



Planejamento 
Estratégico de 
Longo Prazo 

 

Plano Diretor 

Plano de 
Governo/ Plano 

de Metas 

Decreto nº 14.791/2012, modificado pelo Decreto 15542/2014 - BH 2030 – A 

cidade que queremos. https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-

horizonte/decreto/2014/1554/15542/decreto-n-15542-2014-altera-o-anexo-

unico-do-decreto-n-14791-2012-que-institui-o-planejamento-estrategico-bh-

2030-a-cidade-que-queremos  

 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH 

(2011) –http://www.rmbh.org.br/pddi/  

Plano Diretor de  BH – Lei nº 7.165/1996,  atualizado pela Lei 

11.181/2019. 

Decretos 13.568 e 13.681/2009 e alterações posteriores 

(Adota a Gestão Orientada por Resultados  e define áreas de 

resultados, respectivamente – BH)  

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/prefeitura-apresenta-seu-

plano-de-metas-para-belo-horizonte 

 

PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO 
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PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EM BH   

MÉDIO E CURTO PRAZO 



 

 

 

PLANO PLURIANUAL – CF/ ART. 165, INCISO I  

Instrumento médio prazo 

Plano Plurianual Governamental (PPAG)  

delimita a atuação do Município de forma detalhada, 

explicitando diretrizes, objetivos, ações, programas e metas a 

serem atingidas, definindo quantitativamente recursos 

necessários à sua implementação. Tem duração de quatro 

anos, sendo três para o governo atual e um para a próxima 

gestão - (Princípio da continuidade administrativa) 
Fonte: Manual do Orçamento PBH/2020 

https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/plano-plurianual-ppag/ppag-2018-2021 
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LDO E LOA– CF/ ART. 165, INCISO II E III  

Instrumentos de curto prazo 

Lei de Diretrizes Orçamentárias - formula diretrizes e estabelece metas e limites 

para a elaboração da Lei Orçamentária do ano a seguir. 

 

Lei de Orçamentária Anual - estabelece a ação do governo pelo período de um ano, 

traduzida em Projetos/Atividades, com metas físicas e financeiras, em função da 

receita estimada pelos órgãos competentes (previsão da receita e  fixação da 

despesa). 



PPA, LDO E LOA– CF/ ART. 165, INCISO II E III  

Conjunto de 
Programas p/ 4 anos 

Prioridades para 
o ano seguinte 

Alocação de recursos 
 e definição de metas 



DATAS LIMITES ESFERA FEDERAL ESTADOS/MUNICÍPIOS 

PPA 31/08 do 1º ano do mandato 30/9 do 1º ano do mandato 

LDO 15/4  15/5 

LOA 31/8 30/9 

PPA, LDO E LOA – PRAZOS LEGAIS 



 

CONCEITOS E ELEMENTOS  

ESSENCIAIS   

PPAG e LOA 



 

 

ELEMENTO ESSENCIAL 

INTEGRAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

Programa –  instrumento de organização da ação 

governamental voltado para enfrentar um problema de 

determinado público-alvo. Cada programa contém objetivo, 

indicador que mede a situação que o programa tem por fim 

modificar e os produtos (bens e serviços) necessários para 

atingir o objetivo.  
Fonte: Manual do Orçamento PBH/2020 

https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/plano-plurianual-ppag/ppag-2018-

2021 
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ELEMENTO ESSENCIAL DO PPAG 

1.Finalístico: resultam em bens e serviços ofertados 

diretamente à população; 

2.Apoio Administrativo: contempla as ações de natureza 

tipicamente administrativas; 

3.Gestão de Políticas Públicas: programas de atividades-meio 

com impacto nos Programas Finalísticos. 

Programa – Tipologia  (BH) 

Atributo: indicadores de resultado, ou na impossibilidade,  produto, ou 

indicador de produto 

Fonte: Manual do Orçamento PBH/2020 



 

 

 

DESDOBRAMENTO DO PROGRAMA 

Ação (atividade ou projeto) - instrumento de programação para alcançar o 

objetivo de um programa, onde são detalhadas as despesas orçamentárias. 

Envolve um conjunto de operações, das quais resultam os produtos (bens ou 

serviços) ofertados à sociedade ou à própria administração pública,  

Classifica-se em Atividade 

(Continuada) e Projeto (Tem 

início e fim)  

 

 
Atributos: 

Objetivo: expressa os resultados a alcançar.  

Valor Orçamentário: previsão de custos da ação, distribuídos por 

ano.  



 

 

 

DESDOBRAMENTO DA AÇÃO 

SUB-AÇÃO - demonstra as metas físicas, ou seja, as quantidades dos produtos a 

serem ofertados num determinado período. A meta física é instituída para cada ano. 

Podem ter duas tipologias: finalística ou meta administrativa. 

 

 

 

Atributos: 

 

Quantidade programada: define a quantidade do produto por período de tempo.  

  



PPAG – EXEMPLO DE PROGRAMA SEM INDICADOR 



PPAG – EXEMPLO DE PROGRAMA COM INDICADOR 



PPAG – EXEMPLO DE PROGRAMA,  AÇÃO E SUBAÇÃO 



 

 

 

PPAG 2018-2021 

10 ÁREAS DE RESULTADO E 6 DE EIXO 

ADM. GERAL 

 

 Os projetos estratégicos  (46) são um 

conjunto de esforços direcionados a um 

objetivo e que sintetizam as prioridades de 

cada política pública. Já os projetos 

transformadores (15) são um subconjunto 

dos estratégicos e indicam ações que 

promovem  transformação bastante visível da 

cidade e demandam monitoramento especial 

para serem bem-sucedidos.  

 

 



PROJETOS ESTRATÉGICOS - 46 



PROJETOS TRANSFORMADORES - 15 
  
 



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020 E REVISÃO DO PPAG 2020-2021 



CRONOGRAMA PPAG E LOA 



 

 

 

L.O. BH  - Art. 24 - O Poder Público garantirá a participação da 

sociedade civil na elaboração do plano diretor, do plano plurianual, 

das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. 

 

LRF – Art. 48 Inciso I - incentivo à participação popular e realização 

de audiências públicas, durante os processos de elaboração e 

discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

 (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp131.htm


 

 

 

O que precisamos saber para participar e influir? 

 

TRAMITAÇÃO CMBH: PROJETOS PPAG (REVISÃO) e LOA 

http://www.bing.com/images/search?q=imagem+conhecimento&view=detailv2&adlt=strict&id=8DE70FF49B80C1E0BEB28DC9910FBB1937FA526C&selectedIndex=23&ccid=+A70PLqW&simid=608018824357740939&thid=OIP.Mf80ef43cba96d323e0675d4251114385o0


Linguagem orçamentária 

DESAFIOS PARA A PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Entender o que está em jogo 



REVISÃO DO PPAG – O QUE ESTÁ NO JOGO 

• Fazer correções na implementação dos projetos e 

atividades 

• Melhorar a efetividade dos resultados que se 

pretende obter 

• Aperfeiçoar a gestão dos programas de governo 

• Contribuir para a transparência e adequação dos 

objetivos de governo às demandas da sociedade 

Intervenções apenas nas Ações e Subações 



LOA –  O QUE ESTÁ EM JOGO? 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-

governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria%20Central%20de%

20Coordena%C3%A7%C3%A3o%20do%20Or%C3%A7ament

o/LDO/LDO_2020_Lei_11190_06-09-2019_e_Anexos.pdf 

Definição legal com a Lei 11.190, de 6/9/2020 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria Central de Coordena%C3%A7%C3%A3o do Or%C3%A7amento/LDO/LDO_2020_Lei_11190_06-09-2019_e_Anexos.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria Central de Coordena%C3%A7%C3%A3o do Or%C3%A7amento/LDO/LDO_2020_Lei_11190_06-09-2019_e_Anexos.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria Central de Coordena%C3%A7%C3%A3o do Or%C3%A7amento/LDO/LDO_2020_Lei_11190_06-09-2019_e_Anexos.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria Central de Coordena%C3%A7%C3%A3o do Or%C3%A7amento/LDO/LDO_2020_Lei_11190_06-09-2019_e_Anexos.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria Central de Coordena%C3%A7%C3%A3o do Or%C3%A7amento/LDO/LDO_2020_Lei_11190_06-09-2019_e_Anexos.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria Central de Coordena%C3%A7%C3%A3o do Or%C3%A7amento/LDO/LDO_2020_Lei_11190_06-09-2019_e_Anexos.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria Central de Coordena%C3%A7%C3%A3o do Or%C3%A7amento/LDO/LDO_2020_Lei_11190_06-09-2019_e_Anexos.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria Central de Coordena%C3%A7%C3%A3o do Or%C3%A7amento/LDO/LDO_2020_Lei_11190_06-09-2019_e_Anexos.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria Central de Coordena%C3%A7%C3%A3o do Or%C3%A7amento/LDO/LDO_2020_Lei_11190_06-09-2019_e_Anexos.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria Central de Coordena%C3%A7%C3%A3o do Or%C3%A7amento/LDO/LDO_2020_Lei_11190_06-09-2019_e_Anexos.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria Central de Coordena%C3%A7%C3%A3o do Or%C3%A7amento/LDO/LDO_2020_Lei_11190_06-09-2019_e_Anexos.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria Central de Coordena%C3%A7%C3%A3o do Or%C3%A7amento/LDO/LDO_2020_Lei_11190_06-09-2019_e_Anexos.pdf


FUNDAMENTO LEGAL 

LDO – Lei 11.190 de 6/9/2019  

 I - prioridades e metas da administração pública 

municipal; 

II - organização e estrutura dos orçamentos; 

III - diretrizes para elaboração e para execução dos 

orçamentos do Município e suas alterações; 

IV - disposições relativas às despesas do Município 

com pessoal e com encargos sociais; 

V - disposições sobre alterações da legislação 

tributária do Município; 

VI - disposições gerais. 



Art. 5º - Os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

discriminarão a despesa, no mínimo, por: 

I - órgão e unidade orçamentária; 

II - função;  

III - subfunção; 

IV - programa; 

V - ação: atividade, projeto e operação especial; 

VI - categoria econômica; 

VII - grupo de natureza de despesa; 

VIII - modalidade de aplicação; 

IX - esfera orçamentária; 

X - aplicação programada de recursos e origem das fontes 

de recursos. 

  

LDO E A ESTRUTURA DO ORÇAMENTO 



 

Responsabilidade administrativa – política e recurso    

 

  

   

Órgão – Unidade Gestora (XX): 1º nível da estrutura organizacional do 

Município, ao qual são atribuídas funções específicas, visando à concretização das 

ações e objetivos governamentais. Ex:  Secretaria Municipal da Saúde 

(23),  Secretaria Municipal  de Educação – (22) 

Unidade Orçamentária (XX): o agrupamento de serviços subordinados ao 

mesmo órgão. Ex: Fundo Municipal de  Saúde (02) Secretaria Municipal da Saúde 

(00)  

Unidade Administrativa (Organizacional) (XXXX): agrupamento de 

serviços de nível hierárquico inferior da estrutura organizacional. Ex: 

Coordenadoria de Atendimento Regional Noroeste - 0500 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL (XX XX XXXX) – Município 

 



Manual de Elaboração da Lei Orçamentária do Município. 

Estabelece  em quê os recursos será empregado 

XX XXX XXX XXXX XXXX 

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAM

A 

AÇÃO SUBAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO  FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  

Codificação da União Codificação do Município 



CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL (EXEMPLO) 



CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL (EXEMPLO) 

TABELA Completa (28 funções): MTO/2020 - 

https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/doku.php/mto2020 

 

https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/doku.php/mto2020


CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA 

XXX XXXX XXXX 

PROGRAMA AÇÃO SUBAÇÃO 



EXEMPLO ORÇAMENTO/2019 – QDD 



EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/LOA 2019 

2302.103022032.894 

 
UG : 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

UO: 02 -  Fundo Municipal de Saúde 

Função: 10 – Saúde 

Subfunção: 302 – Assistência hospitalar e ambulatorial  

Programa: 203 – Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado 

Ação: 2894 –  Rede Hospitalar 



Fixação da Despesa para a Ação  R$ 1.574.997.248 

RECURSO E METAS FÍSICAS 



Agrupamento de contas públicas, receitas 

e despesas - Lei nº 4.320/1964 

Classificação Econômica 

 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 

 

Grupo de Natureza daDespesa 

Qual o efeito econômico da realização da 

despesa? 

Modalidade de Aplicação 

Categoria Economica  

Em qual classe de gastos será feita a despesa 

Elemento de Despesa 

De que forma serão aplicados os recursos?  

Quais os insumos/ objeto que se pretende 

adquirir/gasto?  



1º  categoria econômica da 

despesa 

3 – corrente 

4  - capital 

2º grupo da natureza despesa (1–6) (Ex.: 1 – Pessoal) 

3º e 4º modalidade da aplicação 31 tipologias (Ex.: Aplicação 

direta 90) 

5º e 6º elemento da despesa  85 tipologias (Ex.: Material de 

consumo  30) 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 

 

 



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 

Efeito no 

Patrimônio 

Agregador 

de elemento 

de despesa 

por objeto 



Modalidade de Aplicação de Recursos - exemplos  

Indica como o recurso será utilizado  

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 



 (Exemplos de elemento de despesa - objeto de gasto) 

 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 



Fonte de Recursos  - constitui ferramenta de gestão da Receita e da Despesa ao 

mesmo tempo, pois tem como objetivo assegurar que determinadas receitas sejam 

direcionadas para financiar atividades do governo em conformidade com Leis 

específicas de cada tema (Aplicação/Origem) 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 



EXEMPLO ORÇAMENTO/2019 – QDD 



2302.103022032.894. 339039 S 03.50      1.167.931.248 

UG : 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
UO: 02 -  Fundo Municipal de Saúde 

Função: 10 – Saúde 

Subfunção: 302 – Assistência hospitalar e ambulatorial  

Programa: 203 – Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado 

Ação: 2894 –  Rede Hospitalar 
3 – despesa corrente 
3 – outras despesas corrente 
90 – aplicação direta 
39 – outros serviços de terceiro – pessoa jurídica 
S – orçamento da seguridade  
03 – outras despesas correntes 
50 – captação recursos para a Saúde 



2302.103050282.829 319011 S 01.00 57.762.000 

UG : 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

UO: 02 -  Fundo Municipal de Saúde 

Função: 10 – Saúde 

Subfunção: 305 –  Vigilância Epidemiológica 

Programa: 028 – Vigilância em Saúde 

Ação: 2829 –  Vigilância em saúde 
3 – Despesa corrente 
1 – Pessoal e Encargos Sociais 
90 – Aplicação direta 
11 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 

 S – Orçamento da seguridade  
01 – Pessoal e encargos 
00 – recursos tesouro 



METAS FISCAIS PREVISTAS NA LDO 2020 



Controles sobre o Poder Executivo 

Lei Orgânica do Município de BH  

Art. 24 - O Poder Público garantirá a participação da sociedade civil na 

elaboração do plano diretor, do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e 

do orçamento anual. 

 

Art. 83 - Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito (...)  dispor sobre 

todas as matérias de competência do Município, especificamente: 

I - plano diretor; 

II - plano plurianual; 

III - diretrizes orçamentárias; 

IV - orçamento anual; (...) 

 

Art. 84 - Compete privativamente à Câmara Municipal:(...)  

V - aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua Secretaria, nos termos 

desta Lei Orgânica; 

XIV - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Prefeito, e apreciar os 

relatórios sobre a execução dos planos de governo; 

FREIOS  E CONTRAPESOS 



CONTATOS OUVIDORIA DO MUNICÍPIO 

- Sítio eletrônico: http://ouvidoriageral.pbh.gov.br/tag. 
- Telefone: disque 256 
- Presencial: Av. Santos Dumont, 363 – Centro – de 8h às 18 h 
 

http://ouvidoriageral.pbh.gov.br/tag


DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO MINAS GERAIS 

https://www.mpmg.mp.br/conheca-o-mpmg/ouvidoria/fale-conosco/ 

 
 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS 

Protocolizar a denúncia à Avenida Raja Gabaglia, nº 1315 

 

  

https://www.mpmg.mp.br/conheca-o-mpmg/ouvidoria/fale-conosco/
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https://www.mpmg.mp.br/conheca-o-mpmg/ouvidoria/fale-conosco/
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DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

http://aplicativos.pgr.mpf.mp.br/ouvidoria/portal/ 

  

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Formulário Eletrônico; via postal - SAFS, Quadra 04, Lote 01, Ed. Anexo 1 - Salas 124 e 126, 

Brasília-DF, CEP 70042-900;  central telefônica de atendimentos: 0800-6441500, 

 

 

 

 

 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/denuncias-e-manifestacoes 

ou ir pessoalmente à R. Timbiras 1779 – Lourdes – BH/MG 
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