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1. INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS
O objetivo deste artigo' é analisar o sistema de planejamento e
orçamento público previsto na Constituição federal, o papel do legislativo
na sua apreciação e a efetividade e funcionalidade desse sistema,
identificando inconsistências a serem superadas.
Podemos reconhecer a efetividade do conjunto de normas
constitucionais e legais quando seus elementos estão integrados em uma
estrutura lógica e funcional de tal forma que possam ter utilidade na
superação de obstáculos concretos enfrentados pela sociedade.
O sistema Plano PlurianuallLei de Diretrizes Orçamentárias/Lei
Orçamentária Anual (PPAlLDO/LOA) previsto na Constituição ainda não
foi tomado efetivo. Apresenta urna série de inconsistências que devem
ser superadas para que o conjunto de leis ordinárias e temporárias que o
compõe permitam urna gestão fiscal e orçamentária adequada e eficaz.
As leis do sistema PPNLDO/LOA devem atender os preceitos
constitucionais e o disposto nas leis complementares. Cabe ao Executivo
o poder de iniciar leis, e, ao Legislativo, discuti-las e aprová-las. O equilíbrio
de prerrogativas completa-se com a possibilidade do Executivo vetar leis,
e, de outra parte, com o Legislativo podendo apreciar os vetos opostos.
As citadas leis são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. A
intervenção do Legislativo limita-se, nesses casos, à matéria a ele
submetida3 O equilíbrio de posições (poder de iniciativa e veto versus
poder de aprovação e apreciação de veto), no entanto, é alterado em
favor do Executivo face à existência de elevada margem de
discricionariedade na execução orçamentária, o que lhe atribui prevalência
no processo decisório final. Em favor do Legislativo, por outro lado,
existe a possibilidade de melhor valer-se dos mecanismos constitucionais
e legais de controle, acompanhamento e fiscalização das leis
orçamentárias à sua disposição.
Integra ainda o conjunto de normas voltadas à gestão fiscal e
orçamentária, conforme mostra o quadro, as atinentes à disciplina do
processo legislativo e os Decretos, Portarias e Instruções expedidas
pelo Poder Executivo no uso de seus poderes administrativos, conforme
quadro seguinte:
2 Este artigo foi extraído do estudo "Gestão Orçamentária e Fiscal
- o papel do
Congresso Nacional", do mesmo autor, produzido para debate junto ao INESC.
3 A aplicação desse princípio é visível nos projetos de lei de créditos adicionais,
casos em que não pode o Legislativo apresentar emendas contemplando unidade
orçamentária que não tenha constado do projeto de lei. Vale lembrar que os vetos,
quando opostos, devem incidir sobre o total da dotação autorizada, não se admitindo
veto parcial de valores relativos a cada categoria de programação.
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QUADRO I - NORMAS FISCAIS E ORÇAMENTÁRIAS - VIGÊNCIA E CONTEÚDO
NORMAS FISCAIS E
ORÇAMENTÁRIAS

VIGÊNCIA

CONTEÚDO BÁSICO

Constituição Federal

Permanente

Prerrogativas de cada Poder, definição do
sistema de planejamento e orçamento,
vinculações, vedações e princípios

Leis complementares Lei nO 4.320/64 e LC
nO 10112000 - LRF

Permanente

Normas gerais acerca de prazos, vigência,
elaboração e organização das leis temporárias
(PPA/LDO/LOA), gestão financeira e
patrimonial e normas de gestão fiscal
voltadas à responsabilidade fiscal

Plano Plurianual 4

Temporária:
4 anos

Diretrizes, objetivos e metas para as despesas
de capital e decorrentes e despesas correntes
continuadas, proj etos prioritários

Lei de Diretrizes
Orçamentárias

Temporária l
1 ano 6

Metas e prioridades, orientação para a
elaboração e execução da lei orçamentária e
previsão das alterações na legislação
tributária, conteúdo determinado pela LRF
(Anexo de Metas Fiscais, Anexo de Riscos
Fiscais, definição da reserva de contingência,
etc. )

Lei Orçamentária Anual
(orçamento fiscal, da
seguridade social e de
investimento das
estatais)

Resoluções, Normas e
Regulamentos Internos
do Poder Legislativo
Decretos, Portarias,
Instruções normativas
do Poder Executivo

Temporária:
1 ano 7

Estimativa da receita e fixação da despesa
orçamentária
autoriza anualmente
dotações orçamentárias para cada categoria
de programação; projetos de lei de crédito
suplementar e especial, além de medidas
provisórias, podem alterar a lei orçamentária
anual;

PermanenteS

Normas de apreciação da matéria
orçamentária na Comissão Mista de
Orçamento e no Congresso Nacional

Permanente
ou Temporária

Decretos de limitação de empenho e de
pagamento, Portarias previstas na Lei 4.3201
64 ou na LDO, etc

4- A Constituição

prevê também a existência de planos nacionais, regionais e setoriais,
sem definir vigência, devendo ser compatíveis com o plano plurianual.
regras de elaboração abrangem o período (t-1) de elaboração da LOA e (t) dos
créditos adicionais. As regras de execução aplicam-se ao exercício de vigência (t).
A LDO é composta de um conjunto de normas gerais e abstratas que, na falta de lei
complementar, repetem-se todo ano, ainda que com algumas inovações; e também
dos anexos de metas e prioridades, metas fiscais e riscos fiscais, com caráter de
programação orçamentária, aplicáveis exclusivamente para aquele exercício e
destinadas à situação concreta;
5 A LC-1 01 12000 estabeleceu a vigência do Anexo de Metas Fiscais para 3 anos;
7 Os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses
serão reabertos nos limites de seus saldos e incorporados ao exercício seguinte,
nos termos do art. 167, § 2 da CF;
B O caráter permanente das Resoluções e Regulamentos não significa que não
possam ser alterados; eventualmente também são aprovadas Resoluções e normas
internas com vigência temporária.
5 As
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A autorização de dotações constante da lei orçamentária, situada
na base do sistema PPA/LDO/LOA, representa o momento final 9 da
decisão legislativa que apropria fontes de receita à programação da
despesa. O orçamento deve obedecer ao plano plurianual e à lei de diretrizes
orçamentárias, leis de caráter supraordenador de hierarquia material em
relação à lei orçamentária. Também devem ser observados os preceitos
das leis complementares, quais sejam, a Lei 4.320/64 e a lei complementar
n° 10112000 - LRF. Aprovada a lei orçamentária, os créditos dela
decorrentes ficam a disposição do ordenador, dentro dos limites e do
cronograma de empenbo e pagamento, para a devida execução.
O conjunto de normas constitucionais acerca do sistema de
planejamento e orçamento aparenta funcionalidade, racionalidade e
coerêncialO , exigindo compatibilidade expressa no que tange às emendas
apresentadas aos mesmos. Essa compatibilidade mútua estende-se, em uma
interpretação lógica e sistemática, aos projetos de lei e às leis aprovadas.
Teoricamente as dotações orçamentárias deveriam expressar o
resultado final do esforço de planejamento materializado nas metas do
plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Entretanto, ao longo
do tempo, foram sendo identificadas lacunas e deficiências no sistema
em termos de detalhamento, vínculo e prazos que perduram até hoje.
A aferição da compatibilidade da LDO com o PPA ou da LOA com
a LDO e com o PPA pressupõe que a lei com hierarquia material superior
(PPA ou LDO, conforme o caso) estivesse aprovada e vigente antes do
envio do projeto de lei que se quer compatível com a primeira. Para tanto, o
envio do projeto de lei da LDO deveria ser posterior à aprovação do PPA.
Inconsistências de prazos com encurtamento de horizontes
temporais, dificuldades conceituais na definição do conteúdo das metas,
dos mecanismos de compatibilidade e vínculo e a necessidade de revisões
recorrentes fizeram com que o PPA deixasse de cumprir a contento seu
papel orientador no processo orçamentário.
Os problemas indicados fizeram com o sistema PPNLDO/LOA
se tornasse confuso e complexoll . A nova lei complementar que irá substituir
a lei n° 4.320/64 enfrentará o desafio de tornar o sistema de planejamento
e orçamento efetivo, firncional e adequado às necessidades da sociedade
brasileira quanto à viabilização das políticas públicas planejadas e,
especialmente, quanto à continuidade das obras e investimentos plurianuais.
9 Durante a execução orçamentária podem ocorrer limitações de empenho ou de
pagamento.
10Art. 166, § 4 0 "As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não
poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual"; Art. 166, § 30,
I "As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem
somente poder ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com
a lei de diretrizes orçamentárias."
11 As revisões anuais do PPA tornaram o exame de compatibilidade mais dificultoso.
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2. INCONSISTÊNCIAS NO DETALHAMENTO E NO
VÍNCULO DAS METAS
Para que o planejamento de médio prazo tenha êxito corno ação
planejada dos grandes investimentos do governo federal, imaginava-se que
as metas fisicas definidas no PPA, desdobradas e priorizadas ano a ano pela
LDü, transferir-se-iam finalmente ao orçamento. Ü sistema PPAlLDül
LüA, no entanto, não atingiu esse desiderato. Encontramos metas na LDü
que não foram contempladas no PPA. De outra parte, metas prioritárias
constantes da LDü não são necessariamente incluídas no orçamento. Inexiste
regra que obrigue a inclusão no orçamento das prioridades da LDül2 A
dificuldade de prever com segurança, durante o penodo de elaboração da
LDü, receitas e despesas para o exercício segninte, é a principal explicação
dada pelo órgão central de orçamento do Executivo quanto à ausência de
prioridades da LDü no projeto de lei orçamentària.
Ü PPA, apesar de sua evolução conceitual, ainda precisa ser
aperfeiçoado. ü Plano Plurianual 2004/2007 proposto e aprovado
contempla na parte geral estratégias, desafios e megaobjetivos; na parte
programàtica, programas e ações orçamentàrias. Ü orçamento, por sua
vez, é integrado por uma relação, por órgão orçamentàrio, dos mesmos
programas e ações orçamentàrias, acrescendo-se, no entanto, os
respectivos subtítulos13 As ações orçamentàrias possuem objetivos,
12A LDO/2003 visando dar funcionalidade ao sistema PPA/LDO/LOA determinou que
as prioridades fixadas no Anexo de Metas e Prioridades (art. 2°, § 2°), deveriam
constar do projeto de lei orçamentária. Caso contrário, o Poder Executivo deveria
justificar, na Mensagem do projeto de lei orçamentária, o atendimento parcial das
metas e prioridades ou a inclusão de outras prioridades, em detrimento das
constantes daquele Anexo. Tal regra foi desconsiderada pela proposta orçamentária
para 2003 sem qualquer conseqüência mais grave, demonstrando o longo caminho
a ser trilhado até atingir-se a concatenação dos instrumentos de planejamento e
orçamento.
13 A LDO/2005 define, no art. 4°: I - programa, o instrumento de organização da ação
governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo
mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual; 11 - atividade, um
instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo
um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; 111- projeto,
um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo
um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; IV - operação
especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou
aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto no ciclo
orçamentário de qualquer esfera governamental; V - subtítulo, o menor nível de
categoria de programação, sendo utilizado, especialmente, para especificar a
localização física da ação; VI - unidade orçamentária, o menor nível da classificação
institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de
maior nível da classificação institucional.
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metas fisicas e financeiras, consideradas estas corno o somatório das
dotações que integram os subtítulos. Ambos instrumentos, PPA e
orçamento, possuem idêntica estrutura de programas e ações
orçamentárias, ainda que em horizontes temporais diversos, conforme
mostra o quadro seguinte.
Observe-se assim que as metas do PPA (continente) equivalem
ao somatório das metas relativas ás ações orçamentárias em cada um
dos exercícios do quadriênio (conteúdo). Da ordem da votação dos
instrumentos, PPA e orçamento, do detalhamento e da natureza do vínculo
que se imponham aos mesmos podemos anotar as seguintes situações:
a) votação antecipada do PPA - neste caso o plano pode engessar
o orçamento dependendo do detalhamento e vínculo, pois as metas do
orçamento já estariam praticamente estabelecidas a priori;
b) votação posterior do PPA - nesta hipótese, as metas do primeiro
ano de vigência do plano serão necessariamente aquelas aprovadas no
orçamento.
A inconsistência de prazos de tramitação no primeiro ano de
governo e o excesso de detalhamento e rigidez de vínculo fez com que
fosse adotada reiteradamente a segunda opção, que, evidentemente,
subtrai efetividade do sistema ao inverter a precedência natural do
planejamento em relação ao orçamento.
QUADRO 2-ESTRUTURADO PPA2004/2007 X ORÇAMENTO 2004

PPA2004/2007

•Estratégias
•Macro-objetivos
•Programas com

objetivos, público-alvo,
indicadores objetivos
•AçÕes Orçamentárias
regionalizadas, com órgão
executor, data de imcio
e término, custo total, metas

ORÇAMENTO 2004
-

• Programas por órgão, com

objetivos, público-alvo,
indicadores objetivos

• Acões Orcamentárias com metas
financeiras e físicas

físicas (produto e unidade
de medida) e financeiras
-

• Subtítulos, desdobramento
espacial das ações orçamentárias
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É pacífico o entendimento de que cabe ao PPA a definição dos
programas, feita a partir de problemas identificados, com público-alvo e
indicadores de resultado. Os conflitos potenciais na relação PPNLDO/
LOA surgem do fato do PPA definir metas ao nível das ações
orçarnentárias l4 .
Nesse ponto, algumas indagações devem ser colocadas quanto à
estrutura e relacionamento de ações e metas do PPA com aquelas da
LDO e do orçamento:
1°) As ações orçamentàrias e suas metas, do modo corno existentes
no orçamento, são adequadas para o propósito do PPA? É verdade que
a abrangência do texto constitucional exige que praticamente todas as
despesas, correntes ou de capital, dele devam constar!5, mas isso
teoricamente não impede que metas do PPA sejam mais abrangentes,
especificando apenas o que é relevante e prioritário.
2°) O nível atual de especificação e detalhamento das ações
constantes do orçamento é adequado para o planejamento de médio prazo?
3°) Qual é exatamente o papel do Anexo de Metas Físicas e
Prioridades da LDO? Realizar o desdobramento das metas plurianuais
do PPA? Neste caso, qual o nível de detalhamento e vínculo!6 dessas
metas em relação àquelas do PPA? As metas plurianuais do PPA, por
outro lado, devem ser agregadas ou poderiam aparecer desdobradas
ano a ano desde sua aprovação? Hoje não existe determinação clara
quanto ao vínculo PPA-LDO (Anexo de Metas Físicas e Prioridades),
nem quanto ao vínculo LDO (Anexo de Metas e Prioridades)-LOA,
fazendo com que se reproduzam no subsistema LDO-LOA as
inconsistências verificadas na relação PPA-LOA (excesso de
detalhamento) .
4°) Qual o nível adequado de vinculação e obrigatoriedade entre
ações constantes do plano plurianual e aquelas que constarão na LDO e
no orçamento? Considerem-se ainda complicadores no exame dessa
compatibilidade, que pode ser meramente qualitativa - neste caso,
interessa saber se a ação prevista no orçamento existe!7 ou não no plano
Na linguagem orçamentária, tais ações se dividem em projetos (tipicamente
investimentos), atividades e operações especiais.
15 Transferências constitucionais, juros e amortização da dívida e algumas operações
especiais não constam do plano plurianual 2004/2007.
15 O Parecer Preliminar ao projeto de lei orçamentária para 2005 permitiu ao Relator
Geral apresentar emendas de relator para suprir no orçamento ações consideradas
prioritárias na LDO e que não constaram do orçamento.
17 Admitindo-se, ainda, que possa constar de forma genérica ou adensada, ou de
forma específica ou detalhada.
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plurianual- OU também quantitativa, que envolve a análise da suficiência
das metas fisicas e/ou financeiras;
Os planos plurianuais, desde a vigência da Constituição de 1988,
incorporaram uma série de inovações, em boa parte resultado do debate
junto ao Congresso Nacional, quais sejam:
a) linguagem e estrutura compatível com a orçamentária (conceitos
comuns de programas, ações, despesas de capital, despesas correntes,
metas fisicas e financeiras, fontes de financiamento e outras categorias);
b) correlação entre metas físicas e financeiras, permitindo
comparação de custos e remanejamentos de prioridades;
c) definição de um conjunto de projetos e ações estruturantes
considerados prioritários em relação aos demais;
d) mecanismo de avaliação e revisão do plano plurianual.
Paradoxalmente, no entanto, à medida que o PPA foi ganbando
estrutura e linguagem programática idêntica à orçamentária adquiriulhe vicissitudes que atingem o próprio processo orçamentário quanto ao
caráter financeiro, detalhista e rígido. Essa contradição se acirrou
particularmente na sanção do PPA 2004/2007, cujo veto ao dispositivo
do texto da lei!8 tomou obrigatória a alteração do PPA a cada crédito
especiaP9 a ser aprovado no orçamento. Instalou-se um paralelismo
complexo na gestão orçamentária onde dois 20 documentos públicos PPA e LOA - passaram a disciplinar a mesma matéria.
3. INCONSISTÊNCIA NO ENCADEAMENTO DE PRAZOS
O art. 35, § 2°, do ADCT, fixa provisoriamente prazos para
apresentação dos projetos de lei relativos ao PPA e à LDO - até a
edição da lei complementar - e provoca a ausência de PPA para orientar
a LDO no primeiro ano de governo. Isso ocorre porque o projeto da
1B o Poder Executivo vetou o dispositivo do texto da lei do plano plurianual que dava
maior flexibilidade ao orçamento. Este dispositivo limitava a obrigatoriedade de se
alterar o PPA 2004/2005 apenas no que tange aos projetos plurianuais e de grande
porte, de forma que projetos de menor porte poderiam ser alterados exclusivamente
pela lei orçamentária. Posteriormente, na Revisão do mesmo PPA, o Congresso
restabeleceu, para 2005, a flexibilidade existente no PPA 2000/2003.
19 A vigência dos créditos especiais aprovados nos últimos quatro meses do exercício
é plurianual, porque podem ser abertos no exercício seguinte.
20 A complexidade aumenta com as revisões anuais e com o fato da LDO também
contemplar ações orçamentárias.
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LDü deve ser encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional até
15 de abril, enquanto que a data limite para o envio do projeto de PPA e
da LüA é 31 de agosto, quatro meses e meio após a apresentação do
projeto de LDü a ele vinculada.
Exercício de
vigência

1999

2000

I

2001

I

2002

2003

I

2004

I

2005

I

2006

2007

GOVERNO

rue

(mandato)
PPA

LULA

PLANO PLURIANUAL
200012003

LOO

LDO 99

LDO 00

ORÇAMENTO

LOA 99

LOA 00

I
I

LDO OI
LOA OI

I
I

LDO 02
LOA 02

PLANO PLURIANUAL
2004/2007

I
I

LDO 03

LDO 04

LOA 03

LOA 04

I
I

LDO 05

LOA 05

I
I

LDO 06
LOA 06

I
I

LDO 07

LOA 07

A impropriedade faz com que as LDüs do primeiro ano de cada
Governo não contenham o Anexo de Metas Físicas e Prioridades, vez
que a definição dessas tem corno premissa a existência do PPA aprovado.
Para contornar essa omissão a LDü é aprovada atribuindo a fixação
das mesmas à futura LüA. A LüA, por seu turno, no primeiro ano do
mandato, tramita nos mesmos prazos do PPA, advindo daí nova
dificuldade de harmonizar tais instrumentos no ãmbito do processo
legislativo. Na pràtica, a discussão das diretrizes, objetivos e metas da
administração pública constantes do PPA, que deveria preceder a votação
da lei orçamentària, adiam-se para depois de votado o orçamento,
invertendo-se a ordem natural e lógica que presidiu o modelo
constitucional'l.
A tramitação do PPA e do orçamento em prazos paralelos, durante
a apreciação no Congresso, com relatores e emendas distintos, toma
praticamente inviàvel sua compatibilização no nível de detalhamento do
atual PPP. A solução de atribuir a fixação das ações orçamentàrias e
metas do primeiro ano de governo ao orçamento reduz o horizonte de
discussão do PPA em um exercício, perdendo-se a noção de conjunto
do modelo constitucional.
21 Discute-se, a propósito, o conceito de hierarquia dentro do sistema PPA-LDO-LOA.
A doutrina denomina tais leis de "leis reforçadas". O PPA e a LDO apesar de leis
ordinárias, pois submetidas a processo legislativo ordinário e a quorum simples para
votação, têm caráter de normas supraordenadoras em relação à lei orçamentária, e
o PPA supraordenador à LDO. Sua imperatividade decorre de previsão constitucional
expressa, caso dos dispositivos mencionados acima. São leis portadoras de valor
normativo qualificado, sua inobservância pela lei orçamentária acarreta a denominada
"ilegalidade" desta lei ou "inconstitucionalidade indireta".
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Por outro lado, a vigência do PPA, da forma corno previsto na
Constituição, possui termo final fixo e determinado. Conceituado corno
plano de governo, seu horizonte temporal se toma cada vez mais curto
do primeiro para o quarto ano. No último ano da vigência do PPA, por
exemplo, o PPA contempla apenas um exercício.
4. PROPOSTAS DE AJUSTES NO SISTEMA PPA/LDO/LOA

A lei complementar deverá promover ajustes nos instrumentos de
gestão orçamentária e fiscal representados pelas leis do sistema PPAI
LDO/LOA, de forma a superar inconsistências, definindo finalidade e
detalhamento, natureza do vínculo e prazos, tomando-o mais funcional e
efetivo. A seguir, algumas considerações de cada um desses tópicos.
4.1.1

FINALIDADE, CONTEÚDO E DETALHAMENTO
DOS INSTRUMENTOS

A finalidade do plano plurianual é distinta daquela do orçamento,
daí exigirem diferentes conteúdos e detalhamentos. O plano deve
estabelecer diretrizes, estratégias, objetivos e programas da ação
governamental. No que tange às metas, o plano deve estar voltado à sua
quantificação física e à obtenção de resultados em nível de agregação
compatíveis com a dinàrnica do processo de planejamento. Os valores
financeiros constantes do plano devem ter caráter acessório e referencial,
destinados à avaliação de custos e consistência fiscal".
N o orçamento, ao contrário, a dotação financeira é a essência da
autorização legal, sendo que metas e resultados físicos adquirem caráter
supletivo, também com a finalidade de verificar custos. O orçamento é
o instrumento que, em última instãncia, autoriza o gasto público. Daí
fixarem-se limites mais severos 23 quanto à inovação durante a execução
da lei orçamentária. Quanto ao PPA, não há necessidade de tamanho
rigor, urna vez que tem vocação e objetivo diferenciados.
O plano deve estar voltado à concretização de resultados de médio
prazo, especialmente para investimentos que exigem conjugação de
esforços e continuidade. Para a sociedade, representa um elenco de
Esse conceito foi mantido no plano plurianual 2004/2007.
As leis orçamentárias autorizam acréscimos e cancelamentos por Decreto no
valor de 10% de cada subtítulo.
22
23
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compromissos de governo. No final de cada exercício e de cada mandato,
deveria ser possível avaliar sua execução. Hoje, tal avaliação, dado o
caráter minucioso das classificações utilizadas 24 , toma-se dificultosa e
de pouca efetividade, não conseguindo despertar a atenção do Congresso
ou da sociedade.
A exigência de regionalização do PPA deveria prestigiar a fixação
neste instrumento de critérios e fórmulas paramétricas de distribuição
espacial dos recursos por programa, em especial daqueles relativos às
transferências voluntárias, que, corno vimos, traria grande benefício
quando do momento da elaboração orçamentária.
Quanto às metas previstas na LDO, no Anexo de Metas e
Prioridades, podemos resgatar a idéia original de fixação de limites
orçamentários globais por órgão ou função, ou mesmo área de governo".
O entendimento de que as metas a serem definidas na LDO
correspondem às mesmas metas físicas e analíticas do orçamento pode
gerar redundãncia e engessamento no processo decisório.
4.1.2

NATUREZA DO VÍNCULO ENTRE OS
INSTRUMENTOS

As relações de precedência ou vínculo entre plano plurianual, lei
de diretrizes orçamentárias e orçamento devem ser melhor
compreendidas e definidas. A verdade é que o sistema hierárquico e
rígido de planejamento em três documentos em série, da forma corno
hoje se apresenta, não funcionou nem é efetivo, sendo que, até hoje a
União não almejou colocá-lo em prática.
Atualmente esse conjunto de instrumentos de planejamento e
orçamento opera de forma diferenciada. Não existe, ou é muito tênue, a
cadeia vertical, hierarquizada e monolítica PPA/LDO/LOA. O que
predomina é uma relação angular (PPA/LOA e LDO/LOA), flexível e
com vértice na LOA26, com subsistemas de funções diferenciadas, quais
sejam:
24 o plano plurianual 2004/2007, ao reproduzir o conjunto de ações orçamentárias
num horizonte plurianual, imitou o detalhamento das despesas da lei orçamentária.
25 De qualquer forma, caso entendido que as metas da LDO devam ser metas
físicas, resultados pretendidos, então devem ser definidas de forma mais adensada
e geral do que aqueles que constam do orçamento.
25 Com projeções plurianuais das ações orçamentárias, para garantir
compatibilidade entre os subsistemas.
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a) função planejamento governamental (realizações e metas
físicas), realizada - ainda que de forma pouco efetiva predominantemente pelo subsistema PPNLOA;
b) função planejamento financeiro e orçamentário, realizada de
forma efetiva pelo subsistema LDO/LOA, com precedência da LDO,
reforçado pelos preceitos da LRF 27 .
A LDO, lei anual que precede o orçamento, está voltada
essencialmente à disciplina e ao planejamento fiscal e estrutural do gasto
público, pouco tendo contribuído no fortalecimento da firnção relacionada
ao planejamento das realizações e metas fisicas, dada a inutilidade e
ineficácia do Anexo de Metas (Físicas) e Prioridades. O vínculo normativo
LDO-LOA, que será analisado no item 2.4, é muito mais intenso, concreto
e funcional nas questões fiscais e financeiras.
O vínculo PPNLDO, por outro lado, exerce função residual". A
intenção da LDO realizar o desdobramento anual das metas fisicas
plurianuais do PPA não se efetivou. É preciso, portanto, encontrar urna
solução para que o sistema PPNLDO/LOA torne-se mais efetivo corno
instrumento de planejamento e orçamento, preservando a associação
entre as realizações físicas e o custos financeiros.
SISTEMA PPA/LDO/LOA - VÍNCULOS
PPA/LDO/LOA (vertical)

PPA/LOA e LDO/LOA (angular)

r
PA

(físico)

I I

---~

T

(financeiro)
LOA

~

Lembramos que, na LRF, não vingou a idéia de criar, no PPA, o Anexo de
Políticas Fiscais, o que reforçaria o vínculo fiscal no sub-sistema PPA/LDO.
2B Estava previsto, no projeto de lei da LRF, um Anexo de Política Fiscal do PPA, que
não foi mantido na lei aprovada.
27
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4.1.3

METAS DO PPA E NO ORÇAMENTO RELEVÂNCIA, ESPECIFICAÇÂO E FLEXIBILIDADE

Ações e metas do PPA devem ser compatíveis com as do
orçamento, mas não precisam nem devem ser idênticas, por demais
analíticas e de finalidade diversa. Adensadas de forma a traduzir o produto
final do esforço do governo, além de flexibilizadas, podem tomar o plano
mais efetivo e flexível, deixando de requerer revisões freqüentes 2g e
tomando viável seu acompanbamento e avaliação.
O horizonte temporal superior das metas do PPA enseja menor
rigidez na sua formulação em relação àquelas do orçamento. A lei que
aprovou o PPA 2000/2003 inseriu fórmula prevendo que quaisquer
mudanças de metas decorrentes de alterações nas leis orçamentárias
no período quadrienaP'l, independentemente de sua magnitude ou
relevãncia, considerar-se-iam automaticamente transferidas e incluídas
no Plano, sem necessidade de revisão, exceto quando da criação de
novo programa.
Na aprovação do PPA 2004/2007 o Congresso incluiu preceito
que limitava a necessidade de especificação (e alteração) no PPA apenas
quanto à inclusão de projetos de grande vulto3!, ainda que plurianuais 32 29 "A revisão do PPA na forma atual, além de corromper irremediavelmente a
coerência do sistema constitucional de integração planejamento-orçamento, gera
uma sobreposição de processos legislativos (PPA e LOA), difíceis de serem
compatibilizados, e que não tem trazido absolutamente nenhum benefício para a
transparência, a racionalidade e a eficiência do processo decisório de alocação
de recursos". (Subsídios à discussão de soluções para os problemas decorrentes
da atual sistemática de revisão do PPA, de Weder de Oliveira).
3D Exceto quanto à criação de novos programas.
31 Art. 3° As metas físicas dos projetos de grande vulto, estabelecidas para o
período do Plano Plurianual, constituem-se, a partir do exercício de 2005, em limites
a serem observados pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias
e seus créditos adicionais, respeitada a respectiva regionalização.
§ 1° Para efeito desta Lei, entende-se por projetos de grande vulto os que tenham
valor total estimado superior a sete vezes o limite estabelecido no art. 23, I, "c", da
Lei 8.666/93, para os projetos constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade
social, e de 5% (cinco por cento) do total de investimentos da entidade no exercício,
para os projetos constantes do orçamento de investimento das empresas estatais.
§ 2° Os projetos de grande vulto somente poderão ser executados, a partir do
exercício de 2005, à conta de crédito orçamentário específico, vedado o empenho
de valores a eles destinados em outra dotação.
32 A necessidade de inclusão no PPA dos investimentos de duração plurianual é
prevista no § 1 do art. 167 da Constituição: "§ 1° Nenhum investimento cuja
execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia
inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime
de responsabilidade"
0
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o que foi a razão da divergência com o Executivo que redundou no veto
do dispositivo. O veto da regra de flexibilidade multiplicou inutilmente a
necessidade de alterações do PPA, corno vimos. Posteriormente, na
Revisão do PPA 2004/2007, o Congresso restabeleceu, para o exercício
de 2005, o nível de flexibilidade ampla que havia no PPA 2000/2003.
É importante fazer-se urna distinção: o fato de que todas as metas
para as despesas de capital devam constar do PPA, corno determina a
Constituição no art. 165, § 1°, não significa necessariamente que devam
ser especificadas no mesmo nível analítico daquelas que compõe a lei
orçamentária. As metas do PPA poderiam ser mais abrangentes e
condizentes com sua finalidade.
Vigora, a partir da aprovação do PPA 2004/2007, novo princípio
que exige apenas dos projetos de grande vulto do PPA uma codificação
orçamentária específica e exclusiva. Assim, não será mais possível
utilizar-se de rubricas genéricas para atender tais projetos. A aplicação
prática dessa norma, que facilitará o controle de custos, exigirá
conceituação mais adequada, por área de governo, de projetos de grande
vulto ou de ações relevantes que integrem o PPA.
ENCADEAMENTO DE PRAZOS

4.1.4

A superação das inconsistências temporais do PPA em relação à
LDO e à LOA tem corno premissa a antecedência da elaboração e da
apreciação de um instrumento em relação aos demais, na seqüência
hierárquica. Corno os prazos de tramitação legislativa da lei orçamentária
- 31 de agosto até o final da sessão legislativa - dificilmente serão
encurtados, será necessário antecipar os prazos do PPA, que poderia
ser enviado ao Congresso juntamente com a LDO, que tramita no período
de 15 de abril a 30 de junho.
TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA - prazos
EnvioPL
15/abril
PPA
LDO
LOA
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Aprovação
30/junho

EnvioPL
31/ago

Aprovação
15/dez
PPA

LDO
LOA

ReC}rma C)rçamentária.
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de

~Justes no sistem~ de pl:me!~menlO

e
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Mantém-se, de qualquer modo, a tranntação paralela entre o PPA
e a LDO, questão difícl! de ser equacionada. Não há tempo hábil para,
no mesmo exercício Financeiro, promover a elaboração, em ambos os
Poderes, de tres documentos em série. O maIS nupOltante, entendemos,.
é assegurar a precedênCIa temporal do PPA em relação ao orçamento
e, evidentemente, a precedencia da LDO em relação ao orçamento.

4.1.5

NOVO MODELO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTO
PLURIANUAL

A precedência constitucional do PPA ficou debilrlada pelo
excessivo detalhamento de metas e rigidez no vinculo PPA!LOA. A
projeção no PPA de praticamente todas ações orçamentárias e
respectivas metas requer alterações freqüentes no mesmo, que passou
a reproduzir dinâmica das alterações orçamentánas. Para superar tais
dificuldades sugere-se trans.l.enr essa atribUIção para a própria peça
orçamentária.
Manter-se-iamno PPA diretnzes, objetivos, estratégias, programas
e mdIcadores de resultado. Quanto às metas, a téclllca de planejamento
deve definir, em um processo de adensamento e seleção, para cada
programa, aquelas pnoritánas e relevantes" relaCIOnadas ao produto flUal
c VIsível da ação do governo devendo ser passíveis dc avaliação c
acompanhamento.
Devemos salIentar ainda que o processo de planejamento não
pode ser ísolado do processo político e reaL e que isso só poderá ocorrer
na medrda em que este possa se mamfestar dentro de margens de escolha
adequadas e aceitáveis, O PPA não consegue e nem deve exaurir a
necessidade de avaliação c ajustes na execução orçamentána,
adequando-se à dinâmica SOCIal c econômica do país.
Um PPA menos detalhado reduzirá a necessidade de alterações
a questões relevantes e concentrará as atenções para a avaliação das
políticas públicas atinentes aos programas novos ou em andamento, bem
como nos projetos de grande vulto. A valorização do planejamento como
instrumento dc compromisso social requt'r estabilrdadc de ohJ etivos e
metas.
Paralelamente à formulação de um PPA maIS adequado, propõese a elabof<wão de um novo modelo de lei orçamentána contendo, além
da antorização de despesas para o exercício seguinte, proj eções
plurianuars das ações orçamentárias para dois ou três exereÍClos
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subseqüentes. Agregar-se-iam ainda, no mesmo documento, os valores
da execução nos exercícios recentes.
Tal instrumento é mais adequado para o planejamento fiscal e
orçamentário. A aplicação da técnica de estimativa de receitas e fixação
de despesas no horizonte plurianual, compondo orçamentos futuros,
permite uma antevisão mais realista de situações restritivas e a avaliação
de alternativas e possibilidades de expansão do gasto obrigatório ou
discricionário em face da política fiscal.
O modelo deve possibilitar a renovação anual da vigência das
projeções (base móvel), superando a limitação do PPA que, sendo plano
de governo, tem vigência constitucional para cada mandato.
Alguns argumentos a favor da proposta apresentada:
a) evita a necessidade de revisões freqüentes do PPA porque o
substitui e o preserva quanto a necessidade de detalhar ações
orçamentárias;
b) promove o detalhamento ano a ano das ações orçamentárias e
respectivas metas físicas, liberando o Anexo de Metas e Prioridades da
LDO (e o PPA) da necessidade de reproduzir praticamente toda a
programação orçamentária;
c) amplia e facilita a análise orçamentária pela visualização
conjunta da execução, do orçamento para o ano seguinte e das proj eções
plurianuais para anos subseqüentes, servindo corno instrumento de
continuidade de obras iniciadas e melhor programação de gastos; permite,
com base na projeção das receitas, avaliar de forma realista os limites
da política fiscal, a possibilidade de investimentos e também para os
limites de ampliação das demais despesas de pessoal, previdência33 e
custeio;
d) simplifica, em relação à situação atual, o processo de elaboração
e tramitação, porque reduz conflitos de competência e compatibilidade
no curto e no médio prazo; na apreciação legislativa, evita duplicidade
de relatores e de esforços, reduzindo recorrência inútil no processo
decisório;
e) possibilita maior segurança e exatidão na previsão do Anexo
de Metas Fiscais da LDO, vez que a simulação detalhada de receitas e
despesas futuras pode antecipar, com maior certeza e segurança, ajustes
e medidas destinadas ao equilíbrio fiscal planejado;
33 Uma projeção dos gastos previdenciários, por exemplo, mostraria de forma clara
as reais possibilidades de aumento do salário-mínimo.
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Osvaldo Maldonado Sanches, no texto" "Um Novo Orçamento
para Novos Tempos - Parte 11" enuncia as seguintes mudanças no atual
modelo de programação e execução orçamentária: "a) buscar a
recuperação da capacidade de investimento do setor público; b) dar
maior destaque à questão da dívida pública nos orçamentos; c) dar menos
ênfase aos controles formais e apostar no controle social; d) reinstituir
centros de controle e auditoria de custos relevantes; e) redefinir a forma
de apresentação do orçamento, de modo a dar-lhe maior densidade e a
facilitar a sua compreensão pelos cidadãos em geral".

5. NOVA LEI COMPLEMENTAR SOBRE FINANÇAS
PÚBLICAS
Nos termos do art. 24 da Constituição, compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito
financeiro e orçamento, sendo que no ãmbito da legislação concorrente,
a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais35 . O art.
165, § 90, da Constituição, previu lei complementar para 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; e, para estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da
administração direta e indireta, bem corno condições para a instituição e
funcionamento de fundos. Boa parte dos dispositivos da lei n° 4.320/64
foi recepcionada pela Constituição de 1988. Alei complementar n° 101/
2000 - LRF, ao inserir no ordenamento pátrio normas inéditas voltadas
à gestão fiscal, criando mecanismos de controle de endividamento, metas
fiscais e despesas orçamentárias, tomou ainda mais necessária a revisão
de conceitos e classificações utilizadas desde 1964.
A lei complementar destina-se ao universo dos entes da federação
cujos problemas e necessidades são de diversa ordem. A exigência de
quorum qualificado para alteração sugere que se evite detalhamento.
No Congresso Nacional, o Projeto de Lei Complementar n° 135, de 1996
(PLP 135), depois de aprovado na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, encontra-se parado na Comissão
34 Texto publicado no site www.camara.gov.br. item orçamento da União - SINOPSE
de execução orçamentária;
35 As leis complementares normalmente adentram-se em aspectos e tipicidades
que poderiam ser regulados no âmbito da legislação dos demais entes.
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de Constituição e Justiça desde 1997. Necessanamente deverá sofrer
revisão com o propósito de absorver as inovações da LRF e também a
experiência e os estudos mais recentes que, no caso da União, encontramse em boa parte ret1etidos em dISPOSItiVOS tornados permanentes na leI
de dlrctnzes orçamentárias.
Podemos destacar, além da revisão do sistema de planeJamento e
orçamento (PPA/LDO/LOA), solucionando as inconsIstências na
definição de prazos, detalhamento e no vínculo das metas, os seguintes
temas a serem equacionados na nova lei complementar:
a) sistematização de conceitos e princípios orçamentários
estabelecidos na Constrtmção, na LeI n° 4.320/64 e na LRF:
b) execução provIsória do proJeto de lei orçamentária caso não
aprovado pelo legislativo até o início do exercício de vigência;
c) questões e temas constantes das normas pennanentes da LDO;
d) vinculações e ngldez orçamentária,. caráter pennanente ou
transitório de leis que tenham Impacto na receita e na despesa pública;
c) classificação ftmClOnal e programática criada a partir de 2000;
f) caráter autorizati 'lO ou obrigatório do orçamento em face da
neceSSIdade de cmnpnmento das metas fiscms prevIstas na LDO;
g) regulamentação das nomms de gestão fiscal relativas à limnação
de empenho e pagamento;
h) conceItuação c definição da margem de expansão do gasto
continuado;
I) sIstema de contabIlidade pública e normas contábeis, adaptação
às nonnas contábeis internacionais acordadas com o BID, competências,
controle e contabilIdade de custos, restos a pagar;
j) regulação da cria.ção, ünanctamento e contabIlidade de Ihndos;
k) transferênCiaS a entIdades privadas;
1) nonnas simphficadas para Estados e fvllmlcípios.
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