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RESUMO 

 

 

 

 

O objetivo precípuo desta Monografia consiste em examinar as discussões 

sobre os diversos meios de acompanhamento e estudo do relacionamento entre o Poder 

Executivo e o Legislativo, o papel e a importância da peça orçamentária, também chamada de 

Lei de Meios, na condução das ações governamentais. Além disso, almeja identificar os 

resultados da execução orçamentária de 1999 a 2002 e de 2003 a 2006, bem como descrever o 

processo de emendas parlamentares na proposta orçamentária e reconhecer o percentual de 

execução das emendas por partido político, ponderando os valores efetivamente liquidados. 

Buscar-se-á entender o reflexo do relacionamento entre o Poder Executivo e o Legislativo, 

mormente quanto ao percentual de atendimento do total das emendas aprovadas, à efetiva 

participação dos partidos políticos na execução final, sob a ótica de estes serem ou não da 

base de sustentação do Governo Federal. O Poder Legislativo, em vários momentos, atua, seja 

na modificação e na aprovação do Projeto de Lei – PL, da Lei Orçamentária Anual, LOA, seja 

na apreciação dos vetos, se for o caso, seja na apreciação de modificação dos créditos 

suplementares e extraordinários, no acompanhamento das audiências públicas e na aprovação 

das contas. No curso da execução, figura a participação política e executiva das chamadas 

“emendas parlamentares”, as quais originam complicada equação de poder que vai desde a 

adoção de medidas fiscalizadoras por parte do Poder Executivo, até a organização estratégica 

das bancadas parlamentares com vistas a seu posicionamento frente às matérias de interesse 

do Governo, visando ao atendimento distrital dos recursos alocados.  

 

Palavras-chave: peça orçamentária, emendas parlamentares, equação de 

poder, atendimento, base de sustentação, Governo Federal.



INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho estuda a execução das emendas orçamentárias individuais, 

especificamente de 1999 a 2003, compreendendo o segundo mandato do Governo Fernando 

Henrique Cardoso e o primeiro do Governo Lula. Está delimitado ao processo orçamentário 

do Governo Federal, considerando o relacionamento entre os Poderes Executivo e Legislativo, 

no que tange especificamente à execução das emendas parlamentares ao Projeto de Lei 

Orçamentário.  

O propósito principal desta Monografia é analisar as discussões sobre os 

diversos meios de acompanhamento e estudo do relacionamento entre o Poder Executivo e o 

Legislativo, sobre o papel e a importância da peça orçamentária, também chamada de Lei de 

Meios, na condução das ações governamentais – projetos e atividades orçamentárias.  

Visa ainda identificar os resultados da execução orçamentária de 1999 a 

2002 e de 2003 a 2006. Como objetivos específicos, pretende descrever o processo de 

emendas parlamentares na proposta orçamentária e reconhecer o percentual de execução das 

emendas por partido político, ponderando os valores efetivamente liquidados. 

Objetiva ainda examinar o reflexo no relacionamento entre o Poder 

Executivo e o Legislativo, especialmente quanto ao percentual de atendimento das emendas, 

desta feita, do total das emendas aprovadas, na efetiva participação dos partidos políticos na 

execução final, sob a ótica de estes serem ou não da base de sustentação do Governo Federal. 

Este Estudo enfoca igualmente o acompanhamento das transferências 

voluntárias ou intergovernamentais de recursos que em sua totalidade visam à implementação 

de projetos públicos. Seu marco inicial se situa na apresentação dos objetivos gerais e 

específicos, em conjunto com a delimitação do tema: destacar o instrumento de planejamento 

e ação governamental e estabelecer o papel do Poder Executivo na formulação da peça 

orçamentária. 

A formatação do Orçamento Federal desenvolve-se nas seguintes fases: 

Plano Plurianual – PPA; Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e Lei Orçamentária Anual – 

LOA; apresenta-se a discussão, a aprovação e a posterior execução na forma  vigente 
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Em seguida é exposta abordagem acerca do desenvolvimento da ação 

governamental para, em seguida, se descrever todo o processo técnico do Orçamento Público: 

conceitos, descentralização de créditos, externa e interna, importância do planejamento e do 

Orçamento Público para a sociedade e a sua relevância na agenda do Poder Legislativo. 

O Trabalho, depois, versa sobre o processo orçamentário e as Constituições 

brasileiras, especificamente as de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1998, propondo análise 

conclusiva sobre as edições e os seus reflexos no processo de consolidação do Orçamento, do 

planejamento e da gestão da receita e da despesa pública. 

Especificamente no que concerne ao estudo do processo de execução das 

emendas individuais, de 1999 a 2006, pode-se averiguar a importância da participação do 

partido político na liberação das emendas individuais, em face da posição estratégica, seja de 

apoio, seja de sustentação ao Governo Federal. Este vota sistematicamente conforme 

orientações da liderança do Governo, ou como partido não-participante da base de apoio. 

O Trabalho analisa, prioritariamente, os resultados decorrentes das 

tabulações, sem considerar informações não relacionadas aos valores liquidados. A tabulação 

e a análise dos dados obtidos por meio de pesquisa contábil e técnica permitem apresentar os 

resultados dos valores efetivamente liquidados por ano, partido, autor e participação partidária 

percentual. 

Pela conclusão, pode-se observar que partidos políticos atuantes em sintonia 

com as diretrizes do Governo Federal possuem, em sua maioria, participação privilegiada na 

execução das emendas individuais. Tal constatação levar a crer que as emendas individuais 

representam, além de instrumento de manutenção da representatividade nas bases, meio pelo 

qual o Poder Executivo controla o Parlamento ou estabelece com ele relação de sintonia. 

 



1 VISÃO GERAL SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO 

NACIONAL 

 

O processo orçamentário brasileiro ocorre dentro de detalhado arranjo de 

complexidades: confluência institucional, financeira, política, federativa e nacional. A peça 

orçamentária destina recursos para atendimento às obrigações constitucionais, por meio da 

repartição da receita tributária estimada inicialmente e avaliada no curso do calendário anual, 

juntamente com os recursos derivados das emendas orçamentárias, inseridos estes quando o 

Projeto de Lei – PL é apreciado pelo Congresso Nacional na Comissão Mista de Orçamento – 

CMO. 

Dentro da estrutura organizacional de origem que orienta a execução 

orçamentária, destacam-se os órgãos setoriais de Orçamento e Planejamento nos diversos 

órgãos superiores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. O planejamento gerencial é 

coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, encarregado do conteúdo 

técnico pelo Palácio do Planalto e da preparação de mensagem a ser enviada ao Congresso 

Nacional. 

No Palácio do Planalto, funciona uma secretaria com status de ministério, 

responsável pela Coordenação Política, com gabinete exercendo o papel de articulador das 

prioridades e das demandas do Poder Executivo no Congresso Nacional e vice-versa, ou seja, 

os membros de partidos políticos que compõem a base de sustentação do Governo Federal. 

Essa coalizão ocupa cargos em diversos ministérios, empresas estatais e agências, além de 

assentos no próprio Legislativo, suscitando o que Pereira (1997:45) classificou como processo 

de alienação sob o qual essa articulação se dá, utilizando-se uma moeda alternativa: ora 

governança, ora governabilidade: 

A capacidade política de governar, ou governabilidade, deriva da relação de 

legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade, enquanto que 

governança é a capacidade financeira e administrativa em sentido amplo de 

uma organização de implementar suas políticas. Sem governabilidade é 

impossível governança, mas esta pode ser muito deficiente em situações 

satisfatórias de governabilidade. 

Já o Poder Legislativo exerce a prerrogativa constitucional de analisar, 

emendar e votar o Orçamento Geral da União – OGU, encaminhando-o, em seguida, ao 

Presidente da República, para sanção. 
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  Ocorre que, justamente no período em que a peça orçamentária é submetida 

ao crivo do Poder Legislativo, ocorre a inclusão de emendas modificativas de receita, texto e 

despesa, dizendo respeito a verbas destinadas por meio de emendas individuais, emendas de 

bancada; emendas de comissão; emendas regionais, emendas de relator setorial emendas do 

relator geral. Nessa fase, a sociedade toma conhecimento do momento de formatação da peça 

orçamentária pelo Poder Legislativo e pode exercer pressão sobre seus representantes. 

Sucede que, vencida a etapa de modificação da peça orçamentária pelo 

Congresso Nacional, e sancionada a peça, com ou sem vetos pelo Presidente da República, 

desponta a figura do “contingenciamento
1
”, a partir de decretos, objeto de questionamento ou 

não.  

Há métodos adequados para fixar as despesas de acordo com as estimativas 

de arrecadação; as razões podem ser distintas, sendo necessária sua utilização, como o 

processo inflacionário, para reprimir despesas orçadas. Nesse caso, segundo Bacha (1994:5), 

A Inflação ajuda de duas formas na dedução do déficit orçamentário aos 

valores efetivamente observados no fim do ano fiscal. Primeira, o orçamento 

embute uma previsão inflacionária bem menor do que a inflação 

efetivamente observada. Isso reduz o valor real das despesas executadas, 

mesmo sem controle do caixa. Já as receitas, por estar indexada, pouco 

sofrem com a inflação maior do que a orçada. Segunda, através do controle 

do caixa, o Ministério da Fazenda manda a liberação das verbas 

orçamentárias para o final do ano ou mesmo para os restos a pagar no ano 

seguinte, desse modo fazendo com que o valor real dessas despesas seja 

adicionalmente reduzido pela inflação. Todo o processo é eventualmente 

legalizado por um Decreto de Contingenciamento, uma legislação de 

reprogramação orçamentária. 

O fato é que o núcleo de controle estratégico do Governo utiliza, com 

propriedade, a figura do contingenciamento, sabendo tratar-se de mecanismo que coíbe 

déficits orçamentários e inflação e “mitiga” a atuação Legislativa, porquanto os parlamentares 

estão interessados em que o Governo Federal lhes libere recursos da Lei de Meios
2
, 

prioritariamente os decorrentes de emendas orçamentárias que beneficiarão os distritos de seu 

interesse político e pessoal. 

Não por acaso é tácita a existência de distorções sobre a utilização do 

expediente, via decreto, do contingenciamento como instrumento direto de controle fiscal. A 

esse respeito, o Professor Franco (1994:214) opina que: 

                                                 
1
 Instrumento de controle orçamentário, pelo qual o “Núcleo” do Poder Executivo: Ministério do Planejamento, 

Ministério da Fazenda e Casa Civil, promove o controle e o direcionamento das execuções orçamentárias, 

promovidas por decretos específicos. 
2
 Denominação dada à Lei Orçamentária Anual - LOA 
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[...] O contingenciamento de despesas, isto é, a imposição de limites 

quantitativos às despesas, tem sido a medida mais típica de repressão fiscal. 

Várias são as distorções que provoca: (i) cria-se um paradoxo de inversão de 

prioridades, através do qual uma unidade de despesas procura inicialmente 

efetuar a menos importante de suas despesas, de modo a pleitear, mais 

adiante no exercício, a liberação de recursos adicionais para suas despesas 

realmente indispensáveis; (ii) não podendo deixar de efetuar despesas de 

custeio, a unidade se endivida através de – atrasados – que são, na verdade, 

créditos de fornecedores cuja “rolagem” resulta em prejuízo para estes, que 

freqüentemente recorrem a sobre preços para compensar essas perdas; (iii) 

uma unidade de despesa procura tipicamente iniciar diversas atividades de 

modo a tornar os seus programas “irreversíveis”, no sentido de que é mais 

barato completar uma obra que interrompê-la; (iv) como o Ministério da 

Fazenda dispõe de poder discricionário para reter ou liberar as verbas 

orçamentárias, fica sobremodo favorecida a prática do clientelismo através 

do uso político deste poder
3
, e por fim (v) como em qualquer atividade que 

envolve  “racionamento”, há uma tendência para a proliferação de 

“mercados negros
4
. 

Outro aspecto a registrar - macroeconômico - nessa contextualização da 

importância técnica do chamado “contingenciamento5 - é que, apenas de 1999 até 2002, estão 

registradas6 27 publicações de decretos versando especificamente sobre a execução 

orçamentária com valores de limites de contingenciamento com considerável prudência em 

relação à concretização da arrecadação7 e aos respectivos dispêndios previstos na Lei de 

Meios. O Poder Executivo está obrigado a cumprir despesas não discricionárias. Pereira e 

Mueller (2003:8) lecionam sobre o tema: 

Além do mais, o executivo brasileiro tem sistematicamente se valido da não 

sincronização entre a arrecadação efetiva e dispêndios previstos na LOA 

para contingenciar a execução orçamentária em relação à disponibilidade de 

recursos ou para solicitar créditos adicionais. Isto significa uma situação por 

demais privilegiada para o Executivo nas suas negociações com o legislativo 

uma vez que estes dispositivos institucionais lhe garantem alto grau de 

discricionariedade e flexibilidade do orçamento. 

Discutir o modelo de gestão orçamentária praticado no Brasil, buscando, 

efetivamente, posicionar os Poderes Executivo e Legislativo, requer devida atenção e 

preocupação com o instrumento “Decreto de Contingenciamento”. 

                                                 
3
 Nesse sentido, tramita no Congresso Nacional projeto de lei do então Senador por Minas Gerais, o atual Vice-

Presidente da República, José Alencar, para que Orçamento Geral da União seja impositivo (obrigação de 

executar por parte do Poder Executivo) ao invés de autorizativo, como o é, contribuindo para o chamado “ toma 

lá, da cá”. 
4
 Neste caso, a sociedade brasileira vivenciou situação de declarada comoção nacional com escândalos de 

significativa proporção, como o das chamadas “Sanguessugas”, “Correios”, “Mensalão”. 
5
 Também chamado de autorização de gasto (expediente pelo qual se tem ou não a autorização da despesa). 

6
 Vide www.orçamento.gov.br, decretos de programação, (1999, 2000, 2001 e 2002). 

7
 Haja vista que, na proposta e na aprovação do Orçamento Geral da União – OGU, a receita é estimada, ficando, 

dentre outros pontos, a execução da programação das despesas condicionada à efetiva realização de receita. 

http://www.or�amento.gov.br/
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Com ele, o Poder Executivo mantém o chamado “núcleo duro”, formado 

pelos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, sob a coordenação da 

Presidência da República (Ministra-Chefe da Casa Civil, encarregada de colocar em prática 

todas as decisões de foro “fiscalista”, buscando compatibilizar os interesses palacianos frente 

à agenda do Congresso). Protásio e Bugarin (2001:5) explanam o que segue: 

Destaca-se que contingenciamento é um corte nas dotações orçamentárias 

dos diversos órgãos. Em geral, parte do contingenciamento efetuado logo 

após a aprovação do orçamento é mantida até o fim do exercício, 

configurando-se em perda de orçamento para os órgãos. Mas, parte desse 

corte orçamentário acaba sendo descontingenciado no decorrer do período, à 

medida que os órgãos competentes (Ministérios da Fazenda e Planejamento) 

acompanham a arrecadação e o atendimento das metas de superávit e cedem 

à pressão de gastos dos órgãos
8
. 

Paralelamente a isso, enquanto o Poder Executivo acompanha a evolução da 

receita e cumpre a agenda na realização de projetos e programas, no Parlamento a agenda 

segue as mais diversas prioridades: assuntos, temas e interesses, sempre preocupados com o 

Orçamento9
 e o seu processo de execução. Os Congressistas procuram conciliar a agenda 

político-partidária com os seus interesses distritais, ou seja, as promessas de construção de 

pontes, quadras, ginásios, centros de artesanato, centros de saúde, haja vista, que somente 

atendendo aos preceitos basilares da conexão eleitoral,10 o parlamentar marca sua atuação 

combinando ações político-partidária e atitudes de natureza individualista.

                                                 
8
 Que são pressionados pelos Congressistas, e estes pelos Governadores, Prefeitos, Vereadores e Organismos 

não-Governamentais (ONGS). 
9
 Como está a priorização das emendas orçamentárias 

10
 David Mayhew em Conexão Eleitoral: em Teoria de comportamento parlamentar com base nos preceitos da 

Economia - diz que a teoria simplificar a realidade para poder compreender e prever comportamentos. A 

Conexão Eleitoral estabelecer premissas sobre as quais o Parlamentar sustenta sua manutenção no processo de 

poder, qual seja: a) a busca pela reeleição como objetivo maior de seu trabalho (baseando empiricamente na 

realidade norte-americana); b) que no congresso não existe partidos fortes – ensejando que o parlamentar atua de 

forma individualista; c) eleições distritais. 



2 REVISÃO DA LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Instrumentos de Planejamento Governamental 

2.1.1 Plano Plurianual - PPA 

2.1.1.1 Conceituação 

Segundo Chalfun (2002:10), o Plano Plurianual - PPA representa o 

instrumento para planejar as ações governamentais de caráter estratégico, político e de longo 

prazo, a ser considerado pelos administradores municipais. Hoje, pode-se entender o PPA 

como ferramenta que evidencia o programa de trabalho do Governo no qual se enfatizam 

políticas, diretrizes e ações programadas no longo prazo e respectivos objetivos a serem 

alcançados, quantificados fisicamente. 

De acordo com o pensamento de Chalfun (2002:10), o planejamento é uma 

das palavras-chave para se entender o espírito da LRF, tanto que esta, logo em art. 1º, 

recomenda a ação governamental planejada e transparente.  

Já na concepção de Nunes (2002:14-8), a nova metodologia do Plano 

Plurianual, que integra planejamento e orçamento, insere-se nesse contexto. Antes mesmo da 

elaboração da LRF, havia preocupação com a ênfase excessiva dada ao Orçamento e o fato de 

o Plano Plurianual apresentar objetivos e diretrizes gerais não quantificadas e difíceis de 

acompanhar e controlar. 

Agora, isso mudou. A existência de metas físicas evita que se induza o 

cidadão a pensar que gastar mais não é necessariamente melhor. Atualmente, o importante é 

acompanhar o produto final gerado pelo gasto público relativamente a seu custo. 

De acordo com Nunes (2002:14-8), a introdução de metas físicas de gasto 

transfere a questão para onde ela deve estar: a aplicação de recursos para solucionar um 

problema. Então, se o prefeito identifica índices indesejáveis na área de Educação, por 

exemplo, e seu objetivo é alterar esses índices, necessita elaborar um programa para resolver 

seu problema, composto de ações associadas a metas físicas.  

Os programas do PPA, elaborado no primeiro ano do mandato, devem 

materializar as promessas de campanha e guardar condições de equilíbrio financeiro. Depois,  
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os programas ganham gerentes responsáveis por assegurar resultados e proceder a avaliações 

periódicas. O ideal é que se possa avaliar se os índices desejados foram atingidos, isto é, se 

houve efetividade no gasto. 

2.1.1.2 Prazos 

Conforme descreve Chalfun (2002:10), uma vez que não há indicação de 

prazos para o PPA na LRF, prevalecem as determinações da Lei nº 4.320/64, acompanhadas 

das disposições da Constituição Federal, que, no art. 30 e nos incisos, dispõe que compete aos 

municípios suplementarem a legislação federal e estadual no que couber. Assim, havendo 

normas na Lei Orgânica Municipal – LOM, elas valerão como orientação de prazos para a 

municipalidade. 

O PPA deve ser elaborado durante o primeiro ano de mandato do prefeito e 

apresentado até 30 de abril, ou seja, confeccionado a cada quatro anos. Sua validade começa 

no segundo ano de mandato de qualquer prefeito até o primeiro ano do mandato do prefeito 

subseqüente. A lógica que presidiu a criação do PPA com tal periodicidade foi a de que, 

quando um governante assume o poder, dispõe do primeiro ano para propor seu programa de 

trabalho, adaptar sua plataforma eleitoral ou de campanha à forma de lei que norteará o 

planejamento e as ações da Administração durante todo o seu mandato.  

O Plano Plurianual de Ações é o instrumento de planejamento estratégico 

que compreende diretrizes e interações que relacionam o presente ao futuro da Administração 

Pública para um período de quatro anos. O Plano procura ordenar as ações do Governo que 

levem ao cumprimento de objetivos e metas fixados para o município, sempre alcançando o 

final do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito. Dessa maneira, o próximo PPA 

municipal será estabelecido para vigência de 2006 até o exercício de 2009. Ou seja, o prefeito 

eleito em 2004 terá de cumprir o PPA vigente em seu primeiro ano de gestão, 2005.  

Ademais, o PPA conecta as prioridades de longo prazo com a Lei 

Orçamentária Anual. Visa expressar com clareza os resultados pretendidos pelo governante 

que o elabora e deve estar comprometido com o desenvolvimento sustentável e a evolução das 

estruturas de gerenciamento dos órgãos da Administração Municipal. 

A LRF, no art 5º e no inciso II do art 16, veio reforçar a necessidade de 

vínculo do PPA com a LDO e a LOA, demonstrando que qualquer alteração nas despesas do 
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Governo precisa, para ser realizada, estar prevista de acordo com eles. 

2.1.1.3 Objetivos do Plano Plurianual  

O PPA possui diversas metas, dentre as quais 

- Organização por Programas: organizar em programas todas as ações 

desenvolvidas pela prefeitura, assegurando o alinhamento destas com a orientação estratégica 

do prefeito e as previsões de recursos por área, e desenvolver e aprimorar o planejamento, o 

orçamento e a gestão por programas em todos os órgãos da Administração Municipal; 

- Transparência: tornar públicas as informações referentes à execução dos 

programas de governo, possibilitando maior e melhor controle quanto à aplicação dos 

recursos públicos e aos resultados obtidos, e possibilitar participação mais efetiva da 

sociedade no processo de alocação de recursos; 

- Parcerias: estimular a participação de outras esferas de governo e iniciativa 

privada como fontes alternativas ao financiamento dos programas; 

- Gerenciamento: dotar os administradores públicos de um sistema gerencial 

estruturado e atualizado, visando facilitar a tomada de decisões, corrigir desvios e direcionar a 

aplicação de recursos para o alcance de resultados pretendidos, e desenvolver a Administração 

Municipal de forma a melhor definir responsabilidades, difundir a conscientização de custos, 

a melhoria contínua da qualidade e, sobretudo, o comprometimento com resultados; 

- Avaliação: criar condições para avaliação e mensuração dos indicadores e 

dos efeitos destes sobre a realidade municipal e, a partir da avaliação anual do PPA, 

compatibilizar a alocação de recursos orçamentários com a capacidade de execução e geração 

de resultados dos programas. 

Na elaboração do PPA, destaca-se que alguns fatores sejam observados para 

que o plano de governo obtenha sucesso tais como ações, estruturas e material humano 

motivado para executá-lo; programas compatíveis com a orientação estratégica do prefeito; 

objetivos coerentes com a disponibilidade de recursos de cada setor; participação na 

elaboração de toda a estrutura da Administração Municipal, pois o PPA é produto de governo 

e não de determinada secretaria. 
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Além disso, prevê integração com a LDO e a LOA e as suas respectivas 

execuções orçamentária e financeira; atualização a partir de avaliações anuais, garantindo 

atualidade e consistência com a realidade vivida pelo município; divulgação da aplicação dos 

recursos e dos resultados obtidos, proporcionando publicidade, transparência e participação 

popular, e definição clara de responsabilidades mediante indicação de um gerente por 

programa. 

2.1.1.4 Elementos essenciais do PPA 

O PPA é constituído de vários elementos. Podem-se ressaltar os seguintes: 

- Planejamento estratégico – compreende a avaliação da situação atual e 

perspectivas para desenvolver ações municipais futuras e continuadas; diretrizes, objetivos e 

prioridades estabelecidos pelo prefeito; previsão dos recursos orçamentários e sua distribuição 

entre os setores ou entre os programas; 

- Programas – de acordo com o art. 2º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 

1999, entende-se por programa “[...] o instrumento de organização da ação governamental 

visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 

estabelecidos no plano plurianual [...]”. O Programa deve definir os problemas que se almeja 

solucionar, estabelecendo o conjunto de ações que deverão ser empreendidas para atingir os 

objetivos estabelecidos. 

A concepção, a confecção e a implantação do PPA compreendem as 

seguintes etapas: 

- definição das metodologias de elaboração e estruturação do Plano; 

- adequação do órgão coordenador à atividade de elaboração do PPA; 

- desenvolvimento do sistema de elaboração do PPA; 

- definição das diretrizes de governo; 

- definição e, se for o caso, contratação de treinamento em planejamento 

estratégico e elaboração e execução do PPA; 

- treinamento dos dirigentes do governo municipal em planejamento 

estratégico voltado à elaboração e à execução do PPA; 
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- produção da base estratégica do PPA e definição das disponibilidades de 

recursos orçamentários previstas para o quadriênio; 

- treinamento em planejamento estratégico, voltado à elaboração e execução 

do Plano Plurianual, dirigido aos técnicos da prefeitura responsáveis pelo planejamento e pela 

elaboração dos orçamentos; 

- elaboração dos programas do PPA pelos órgãos setoriais; 

- análise da consistência e da viabilidade física e financeira da programação 

setorial elaborada para consolidação do Plano; 

- consolidação do PPA; 

- acompanhamento e execução do PPA  

 

-                                                                                                                      

 

 

6. Treinamento de dirigentes 
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Figura 1 – Etapas de Elaboração do PPA 
Fonte: própria 

No início da elaboração do orçamento municipal, deve ser observado o 

funcionamento de um processo orçamentário ou ciclos orçamentários, que pode ser 

representado por quatro etapas: elaboração da proposta orçamentária; discussão, votação e 

aprovação da lei orçamentária; execução orçamentária e controle de avaliação da execução 

orçamentária.  

O Sistema Orçamentário é composto da seguinte forma: 

- classificação dos programas do PPA em quatro tipos: 

. Programas Finalísticos, cujos objetivos são solucionar problemas ou 

atender demandas da sociedade. Ex: toda criança na escola; 

- Programas de Serviços ao Estado, destinados a atender a demandas do 

próprio Governo. Suas ações são executadas por órgãos que têm por 

finalidade o atendimento à Administração Pública. Ex: desenvolvimento de 

gerentes e servidores; 

- Programas de Gestão de Políticas Públicas, que congregam ações que 

visam ao planejamento e à formulação de políticas setoriais, à coordenação 

e ao controle dos programas sob a responsabilidade de determinado órgão. 

Ex: Gestão da Política de Educação; 

- Programas de Apoio Administrativo, representados por conjunto de 

atividades padronizadas que visam atender ao financiamento dos insumos 

não-passíveis de alocação direta aos demais tipos de programa. Ex: Apoio 

Administrativo (<www.federativo.bndes.gov.br>). 

Um elemento importante para o sucesso da implantação do PPA é o gerente 

de Programa. Ele constitui agente de modernização da Administração Pública. O gerente 

possui papel relevante no desenvolvimento dos novos padrões gerenciais que regem e inovam 

os processos administrativos. Responsável pela produção de resultados compete ao gerente de 

programa buscar eficiência nas ações de governo, refletida no controle de gastos, e o aumento 

da qualidade dos bens e serviços oferecidos à população. 
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O gerente precisa possuir liderança, conhecimento técnico e gerencial, 

experiência profissional, capacidade de administrar pessoas e negociar e articular com outros 

órgãos e unidades. Um programa só possui um gerente, inclusive os programas 

multissetoriais, aqueles cujas ações, desenvolvidas em diversos órgãos, contribuem para 

objetivo único.  

O sucesso do PPA depende de sua avaliação, que poderá ser processada em 

duas etapas: a avaliação, pelo gerente, dos desempenhos físico e financeiro do Programa sob 

sua responsabilidade, e a avaliação, coordenada pelo órgão central de planejamento, do 

conjunto de programas em relação a objetivos e diretrizes setoriais e objetivos macro do 

Governo. Esta avaliação considerará os seguintes aspectos: desempenho do conjunto de 

programas de cada área de atuação do Governo, em relação ao macro objetivo estabelecido no 

plano, e consolidação da realização física e financeira das metas das ações de cada um dos 

programas de cada órgão setorial. 

Os resultados da avaliação, com periodicidade anual, serão empregados para 

manter informados o núcleo estratégico do Governo e o Poder Legislativo quanto à execução 

do plano e à orientação para elaborar os projetos da LDO e da LOA.  

Ação 
Conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do 

Programa. A ação pode ser projeto, atividade, operação especial ou outra. 

Atividade Conjunto de operações realizadas de modo contínuo e permanente. 

Gerente 

Profissional designado para responder pelo gerenciamento do Programa, 

comprometido com resultados segundo o melhor equilíbrio entre custos, prazo 

e qualidade. 

Indicador 
Quantifica a situação que o Programa tenha por fim modificar, de modo a 

explicar o impacto das ações sobre o público-alvo. 

Meta 
Quantidade de determinado bem ou serviço produzido ou executado no âmbito 

do Programa, em prazo definido, para a consecução do objetivo pretendido. 

Objetivo 

Sempre mensurável por um indicador, expressa um resultado sobre o público-

alvo, descrevendo a finalidade do Programa com concisão e precisão. O 

objetivo é sempre caracterizado por um verbo de ação no Infinitivo. 

Programa 

Instrumento de organização da atuação governamental. Articula o conjunto de 

ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por 

indicador, visando à solução de um problema ou ao atendimento de 

necessidade ou demanda da sociedade. 

Projeto Conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
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concorre para expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. A 

classificação só se aplica a ações financiadas, total ou parcialmente, com 

recursos orçamentários. 

Público-alvo 

População (pessoas, comunidades, categorias da sociedade, instituições, 

setores) que possui em comum algum atributo, necessidade ou potencialidade e 

a qual se pretende atingir direta e legitimamente com os resultados esperados 

pela execução do Programa. 

Resultado 

Primário 

Indicação dos níveis de gastos orçamentários dos entes federativos e sua 

compatibilidade com a arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são 

capazes de suportar as despesas não-financeiras. 

Resultado 

Nominal 

  Pode ser 

Receitas Não-

Financeiras – 

RNF 

Total da receita orçamentária, deduzidas as operações de crédito, as 

provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações 

de crédito (juros e amortizações), recebimento de recursos oriundos de 

empréstimos concedidos, as receitas de privatização e as relativas a superávits 

financeiros. 

Despesas Não-

Financeiras – 

DNF 

Correspondentes ao total da despesa orçamentária, deduzidas as despesas com 

juros e amortização da dívida interna e externa, aquisição de títulos de capital 

integralizado e concessão de empréstimos com retorno garantido. 

Quadro 1 - Sistema Orçamentário 

 

2.1.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias 

2.1.2.1 Conceituação 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO almeja executar a conexão do 

planejamento de longo prazo, representado pelo PPA, com as ações políticas e necessárias no 

dia-a-dia, concretizadas no Orçamento anual. 

Para Nunes (2002:14-8), onde havia diretrizes gerais, não quantificadas e 

difíceis de acompanhar e controlar, a LRF inovou ao introduzir o Anexo de Metas Fiscais, 

para três anos, contendo metas para receita, despesa, resultado primário e nominal e dívida 

pública. Se, até então, o resultado primário era resíduo da política fiscal, com a adoção do 

regime de metas, passou a ser o compromisso em torno do qual ela se estrutura, tendo em 

vista a estabilização da dívida pública. A política fiscal do município adquiriu mapa de vôo 

definido pela trajetória de resultados primários compatíveis com esse objetivo. 
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Afirma Nunes (2002:14-8) que o estabelecimento de metas fiscais é 

acompanhado de medidas que permitem avaliação qualitativa. Além de avaliar a execução das 

metas do ano anterior, deve-se realizar, na LDO, 

- avaliação da situação financeira e atuarial da previdência e de todos os 

fundos públicos; 

- elaboração de anexo que mostre a origem e a aplicação dos recursos de 

privatização, tendo em vista que a LRF proíbe a utilização de recursos de privatização para 

financiar despesas correntes, exceto quando destinadas a formar fundos para a Previdência; 

- criação de anexo de riscos fiscais, que mostrem quais são os passivos 

contingentes e os outros riscos que corre a gestão pública. 

Consoante Chalfun (2002:13), foram ampliadas as finalidades da LDO – ela 

deve também conter os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais; assim, a LDO passa a 

dispor sobre 

 - o equilíbrio entre receitas e despesas; 

- os critérios e a forma de limitação de empenho, a ser efetivado quando a 

arrecadação da receita comprometer os resultados primário e nominal pretendidos; 

- as normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 

programas financiados com recursos dos orçamentos; 

- as normas relacionadas às condições e às exigências para transferências de 

recursos; 

- as entidades públicas e privadas; a forma de utilização e o montante da 

reserva de contingência, definida com base nas receitas correntes líquidas, destinadas ao 

atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos; 

- os critérios para inclusão de novos projetos na lei orçamentária e nas de 

créditos adicionais, após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as 

despesas de conservação do patrimônio público. 
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2.1.2.2 Prazos 

 

A LDO é lei anual, e o prazo para seu encaminhamento ao Poder 

Legislativo finaliza em 15 de abril. O Poder Legislativo, após análise e eventual emenda ao 

projeto, deve devolvê-lo ao Executivo até o término da primeira sessão legislativa, ou seja, 30 

de junho, para sanção com ou sem vetos. Caso o projeto de LDO não seja aprovado até então, 

os vereadores não poderão gozar seu primeiro recesso parlamentar. Em municípios nos quais 

os movimentos sociais estão mais mobilizados com a questão orçamentária, a LDO tornou-se 

palco de disputas por agendas políticas amplas. 

 

2.1.2.3 Anexo de Riscos Fiscais 

 

Conforme descreve Chalfun (2002:13), o Anexo de Riscos Fiscais consiste 

em demonstração que atende à preocupação do legislador de que, mesmo sabendo que alguns 

tipos de eventos são imprevisíveis, outros podem ser prudentemente considerados, diante de 

interpretação da conjuntura, como a possibilidade de julgamentos de ações contra o Poder 

Público serem decididos em dado período.  

Bom exemplo disso é a possibilidade de aumento das despesas de pessoal 

por força de possível decisão desfavorável à prefeitura, em processo movido por parcela do 

funcionalismo, reivindicando reajuste salarial não concedido, em suposto desrespeito à lei 

salarial em vigor. Segundo Chalfun (2002:13), a LDO conterá o Anexo de Riscos Fiscais, no 

qual serão avaliados os passivos contingentes e os outros riscos capazes de afetar as contas, 

informando as providências, caso se concretizem. 

Conforme Chalfun (2002:13),  

Risco Fiscal é a possibilidade de ocorrência de eventos que coloquem em 

perigo a gestão fiscal dos recursos públicos e que possam afetar o equilíbrio 

das contas públicas e, mais especificamente, que possam ameaçar a 

realização de ações previstas em um planejamento ou programa de governo 

e, assim, afetar a qualidade dos bens ou serviços públicos, a serem prestados 

à população, e a credibilidade da Administração. 
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Operacionalmente, caso um risco fiscal se realize e ocorra algum impacto 

sobre o orçamento, há mecanismos para se corrigi-lo, como os créditos adicionais e mesmo a 

reserva de contingência. 

 

2.1.2.4 Anexo de Metas Fiscais 

 

O Anexo de Metas Fiscais é demonstração importante para a execução das 

funções do planejamento e do controle da responsabilidade fiscal dos municípios, a qual 

integrará a LDO e demonstrará as metas fiscais para o triênio, a contar do seu primeiro 

exercício fiscal de validade. Tais metas serão apresentadas em valores correntes e constantes. 

De acordo com Chalfun (2002:13), devem constar, no Anexo de Metas 

Fiscais, 

1. metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 

resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício ao qual 

se referir e para os dois seguintes; 

2. avaliação do cumprimento das metas previstas no ano anterior; 

3. demonstrativo das metas anuais, com memória e metodologia de cálculo que 

justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três 

exercícios anteriores; 

4. evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios; 

5. avaliação da situação financeira e atuarial; 

6. demonstrativo da estimativa e da compensação da renúncia de receita e da 

margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

 

2.1.2.5 Anexo de Origem e Aplicação das Alienações 

 

Além dos Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, a LRF determina a 

elaboração de outra demonstração que indique a movimentação do produto da alienação do 

bem ou do direito que integrava o patrimônio da entidade. Este anexo à LDO visa demonstrar 
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a origem das receitas de alienações e comprovar suas respectivas aplicações e, assim, atender 

ao disposto no art. 44 da LRF. 

A Lei das Diretrizes Orçamentárias representa o elo entre o PPA e a LOA e 

funciona como plano de governo. Uma de suas principais funções é selecionar, entre os 

programas incluídos no PPA, aqueles que terão prioridade na execução do orçamento 

subseqüente. A competência para elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - 

PLDO é do Poder Executivo, que deverá encaminhá-lo ao Poder Legislativo, o qual, após 

análise e modificações necessárias, deverá aprová-lo. 

O prazo de encaminhamento e aprovação da LDO deve constar da Lei 

Orgânica Municipal - LOM. Caso não haja previsão, o Executivo poderá encaminhar a LDO a 

qualquer tempo, desde que o prazo para sua apreciação e sua aprovação preceda o 

encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual, fornecendo as informações 

necessárias à sua elaboração. 

Segundo o art. 165 da CF/88, é competência da LDO: 

[...] - definir as metas e prioridades da administração pública federal, 

incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente; 

- orientar a elaboração da lei orçamentária anual; 

- dispor sobre as alterações na legislação tributária; 

- estabelecer a política de aplicação das agências oficiais de fomento. 

A LDO estabelece as metas e as prioridades da Administração Municipal, 

incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente; orienta as bases de 

elaboração da lei orçamentária anual; dispõe sobre as alterações na legislação tributária local, 

sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, sobre critérios e forma de limitação de empenhos 

nas hipóteses legais, sobre normas relativas ao controle de custos e dos resultados dos 

programas financiados com recursos dos orçamentos.  

Cabe, ainda à LDO, conforme o art. 169 da CF, autorizar a concessão de 

qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou a 

alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou a contratação de pessoal, a 

qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta (com exceção das 

empresas públicas e sociedades de economia mista), inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público. Caso a autorização não esteja prevista, o ato que provocar 
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aumento de despesas com pessoal será considerado nulo de pleno direito, de acordo com o art. 

21 da LRF/2000. 

A LRF/2000 trouxe novas funções para a LDO. De acordo com o art. 4º, a 

LDO terá de tratar sobre: 

[...] - equilíbrio entre receitas e despesas; 

- critérios e forma de limitação de empenho, a fim de garantir as metas de 

resultado primário e nominal e a recondução da dívida; 

- normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 

programas financiados com recursos públicos; 

- demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades 

públicas e privadas. 

A LDO deverá conter, ainda, dois anexos: Anexo de Metas Fiscais e Anexo 

de Riscos Fiscais, facultativos para os municípios com população inferior a 50 mil até 2005, 

conforme previsto no art. 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como pode ser observado, a 

LRF/2000 trouxe importantes mudanças para a elaboração da LDO. 

O Anexo de Metas Fiscais conterá informações sobre o cumprimento das 

metas relativas ao ano anterior; demonstrativo das metas anuais, com cálculos que justifiquem 

os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores; 

evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios; avaliação, destacando a 

origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos.  

Haverá também avaliação da situação financeira e atuarial do regime 

próprio dos servidores públicos e dos fundos públicos e dos programas estatais de natureza 

atuarial e demonstrativo da estimativa e da compensação da renúncia de receita e da margem 

de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

Ressalta-se a importância do domínio dos conceitos de resultado primário e 

nominal, da renúncia de receita e da margem de expansão para a elaboração do Anexo de 

Metas. 

A meta de resultado primário deverá ser fixada na LDO, que precede a 

elaboração do orçamento de cada exercício financeiro. O alcance dessa meta deverá ser 

observado no momento da elaboração e da aprovação da LOA, bem como na execução 

orçamentária e financeira. Em síntese, o resultado primário avalia se o ente está ou não 
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vivendo dentro de seus limites financeiros, ou seja, contribuindo para a redução ou a elevação 

de seu endividamento. 

A apresentação da LDO compreende a elaboração dos seguintes 

documentos: 

1) Mensagem – apresenta as linhas gerais da proposta orçamentária; 

2) Projeto de Lei – discorre sobre os seguintes temas: 

- disposições preliminares, sobre o conteúdo da LDO; 

- prioridades e metas da administração; 

- estrutura e organização do Orçamento; 

- diretrizes para elaboração e execução do Orçamento.  

3) Disposições sobre: 

- despesas com pessoal e encargos sociais e 

- receita e alterações na legislação tributária. 

Segundo Giacomoni (2002:202), a Constituição incumbe a LDO de 

disciplinar outros importantes assuntos, cuja definição antecipada representa importante apoio 

na preparação do Projeto de Lei Orçamentária. Na LDO deverão constar: 

- parâmetros para iniciativa de lei de fixação das remunerações no âmbito 

do Poder Legislativo; 

- limites para elaboração das propostas orçamentárias do Poder Judiciário e 

do Ministério Público; 

- autorização para concessão de qualquer vantagem ou aumento de 

remuneração, para a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de 

estrutura de carreiras, bem como para a admissão ou contratação de pessoal, 

a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, 

ressalvadas empresas públicas e sociedades de economia mista. 
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Com base na LDO, aprovada pelo Legislativo, a Secretaria Municipal de 

Finanças elabora a proposta orçamentária para o ano seguinte, em conjunto com os 

Secretários e as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no § 2º do art. 165 

da Constituição Federal de 1988 e disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, 

critérios e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e à 

avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, bem como 

condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. 

Ao projeto da LDO será integrado um anexo com as metas fiscais relativas a 

receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o 

exercício em curso e para os dois seguintes. Ele também conterá avaliação do cumprimento 

das metas relativas ao ano anterior, demonstrativo dos cálculos que justifiquem os resultados 

pretendidos, comparando-os com os fixados nos três exercícios anteriores e evidenciando a 

consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica, evolução do 

patrimônio líquido, avaliação da situação financeira e atuarial, demonstrativo da estimativa e 

compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de 

caráter continuado, anexo de Riscos Fiscais. 

2.1.3 Lei de Orçamento Anual - LOA 

2.1.3.1 Conceituação 

Segundo Mauro (2001:13), a LOA é uma lei de iniciativa do Poder 

Executivo que, aprovada pelo Legislativo, autoriza a Administração Pública a realizar, em 

determinado período, despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos 

compatíveis com a estimativa de arrecadação das receitas. 

O Orçamento pode ser entendido como um conjunto de informações que 

evidenciam as ações governamentais, bem como um elo capaz de ligar os sistemas de 

planejamento e finanças. Dele deve resultar um instrumento efetivo de programação que 

possibilite a concretização e a avaliação das ações de Governo, assim como a reformulação 

dos planos a tempo de assegurar o equilíbrio financeiro.   

Para atendimento ao art. 5º da LRF, a LOA deve conter: 
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. demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com 

objetivos e metas constantes do Anexo de Metas Fiscais integrante da LDO, em que deverão 

estar estabelecidas as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 

despesas, resultado nominal e resultado primário e montante da dívida pública, para o 

exercício a que se referirem; 

. demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrente de isenções, 

anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira e tributária, bem como das 

medidas de compensação a renúncias de receita e aumento de despesas obrigatórias de caráter 

continuado; 

. reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com 

base na receita corrente líquida, é destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros 

riscos e eventos fiscais imprevistos. 

O que se pretende demonstrar é que os valores de receitas e despesas 

constantes da LOA são compatíveis com as metas financeiras de receitas, despesas e 

resultados estabelecidos na LDO. Os valores das despesas autorizadas na LOA poderão ser 

executados a partir da efetiva arrecadação das receitas, de modo a assegurar a obtenção do 

resultado primário previsto na LDO. 

A Administração Municipal deverá conhecer a potencialidade efetiva de 

arrecadação de suas receitas de modo a priorizar as ações governamentais que consumirão 

recursos do Orçamento até os limites representados pelas metas fiscais na LDO. 

De acordo com Nunes (2002:14-8), a execução orçamentária e a financeira 

são apresentadas integrando-se ao processo orçamentário como forma de acompanhamento 

gerencial dos resultados. A LRF permite o acompanhamento das metas na execução 

financeira, porque obriga a publicação das metas de arrecadação bimestrais e da programação 

financeira mensal para o exercício. Nesse sentido, a LRF também impõe o realismo 

orçamentário durante a execução financeira, porque, sempre que a execução orçamentária e 

financeira projetada para o exercício indicar que as metas não serão cumpridas, deve ser 

realizado corte nos gastos. 

Sobre a matéria, Nunes (2002:14-8) afirma que 
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A LRF cria um sistema de controle institucional múltiplo que permite que 

todos os Poderes estejam sujeitos igualmente ao cumprimento de regras e à 

fiscalização. Para que esse princípio seja válido, há punições institucionais, 

que incluem suspensão de transferências voluntárias, de operações de crédito 

e de garantias; e, pessoais, que incluem perda de cargo, inabilitação para 

exercício de função pública, prisão e multa.  

Estas integram a Lei 10.028/2000, conhecida como Lei de Crimes Fiscais. 

Todo cidadão é parte legítima para denunciar, e as punições, em vários casos, se aplicam por 

ação ou omissão. 

Quanto à Lei Orçamentária Anual, compreende ela o orçamento referente 

aos Poderes do Estado, aos seus fundos, aos seus órgãos e às entidades da Administração 

Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Integra-a 

ainda o orçamento de investimentos das empresas em que o ente político detenha, direta ou 

indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, inclusive o orçamento da 

Seguridade Social, abrangendo todas as suas entidades.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe novas diretrizes para os 

administradores públicos e atribuiu-lhes responsabilidades, caso não utilizem corretamente o 

dinheiro público em sua gestão. Diante desse fato, passa a ser de vital importância relatar as 

principais atribuições contidas nessa Lei. 

O Governo define no Projeto de Lei Orçamentária Anual as prioridades 

contidas no PPA e as metas a serem atingidas naquele ano. A Lei Orçamentária disciplina 

todas as ações do Governo municipal. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do 

Orçamento. As ações do Governo municipal deverão estar registradas na Lei Orçamentária do 

município.  

O projeto de Lei Orçamentária será acompanhado de demonstrativo sobre o 

efeito das receitas e das despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e 

benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 

A Constituição Federal de 1988 dispõe, no § 8º do art 165, o que deve ser 

matéria da Lei Orçamentária: 

- a previsão da receita; 

- a fixação da despesa; 
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- a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de 

operações de crédito. 

Na esfera municipal, é de competência da Lei Orgânica estabelecer os 

prazos para encaminhamento e devolução do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA. É 

importante que os municípios fixem prazos diferenciados dos da União e dos estados, 

podendo assim utilizar as informações constantes destes na elaboração de seu orçamento. 

Após a aprovação do PLOA pelo Poder Legislativo, o Projeto deverá ser encaminhado ao 

Executivo para ser sancionado. O prazo para sanção do PLOA é de quinze dias úteis, 

conforme previsto no § 1º do art. 66 da CF/88.  

Na elaboração do PLOA, deverá ser observada a vedação prevista no art. 

167 da CF/88 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a autoridade que deixar de cumprir as 

normas será apenada conforme o art. 359 do Código Penal, que prevê pena de reclusão de um 

a quatro anos aos agentes que ordenarem despesa não autorizada em lei. 

2.1.3.2 Discussão e Aprovação da Lei do Orçamento 

Na Câmara Municipal, os vereadores discutem a proposta enviada pelo 

Executivo, modificam o que julgam necessário por meio das emendas e votam o projeto. A 

Constituição determina que o Orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada 

Legislatura. Depois de aprovado, o projeto é sancionado pelo prefeito municipal, publicado no 

veículo de comunicação oficial – Diário Oficial da União - até quinze dias após sua aprovação 

e se transforma em Lei.  

O prefeito municipal terá até trinta dias após a publicação da Lei 

Orçamentária para estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal 

de desembolso. Quando se verificar que a receita arrecadada ao final de um bimestre poderá 

ser inferior ao estabelecido nas metas de resultado primário ou nominal previstas no Anexo de 

Metas Fiscais, os Poderes promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta 

dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira seguindo o fixado na 

LDO. Caso a receita volte a crescer, a recomposição das dotações cujos empenhos foram 

limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 

2.1.3.3 Execução Orçamentária e Financeira 



 

 

 

 

35  

Com a aprovação do Orçamento pela Câmara Municipal, o Governo pode 

começar a gastar os valores autorizados. A Lei Orçamentária municipal estima as receitas e 

autoriza as despesas de acordo com a previsão de arrecadação. Se durante o exercício 

financeiro houver necessidade de realização de despesas acima do limite previsto na Lei, o 

Poder Executivo submeterá à Câmara Municipal projeto de lei de crédito adicional.  

A Lei Orçamentária anual não conterá dispositivos estranhos à previsão da 

receita e à fixação das despesas, não se incluindo na proibição autorização para abertura de 

créditos suplementares e contratações de operação de crédito, inclusive por antecipação de 

receita, nos termos da lei.  

O art. 166, § 3º, Constituição Federal, prevê a possibilidade de emendas ao 

projeto de lei do Orçamento anual, desde que compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias.  

A Lei Orçamentária deverá sempre ser compatível com o PPA e com a LDO 

vigentes, além de não poder consignar créditos com finalidades imprecisas. Não poderá, 

também, incluir dotações para investimentos com duração superior a um exercício que não 

estejam previstos no PPA ou em lei especial que autorize a sua inclusão.  

Não existe imposição de prazos para a aprovação da Lei Orçamentária 

anual, devendo o município obedecer ao determinado na Lei Orgânica. Para simplificar e 

facilitar o entendimento, pode-se dizer que os programas do PPA terão metas e indicadores 

quantificados. A LDO definirá metas para o próximo exercício, sendo elo entre o PPA e a 

LOA. 

 

2.2 Ação Governamental 

 

Para Guedes (2001:15-6), o exercício da ação governamental ocorre sob os 

prismas político e administrativo. No primeiro caso, os responsáveis são agentes políticos 

eleitos direta e democraticamente pela sociedade (prefeitos e vereadores, no caso dos 

municípios); no segundo, em virtude do regime presidencialista vigente no País, o chefe do 

Executivo municipal assume o cargo de gestor-mor local. 
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Desse modo, os prefeitos enfeixam em suas mãos, simultaneamente, as 

funções inconfundíveis, porém inseparáveis, de político e administrador, que lhes conferem 

muitos poderes e enorme responsabilidade, relacionados com dois objetivos distintos, porém 

convergentes: atender às demandas da sociedade e zelar pela continuidade da instituição – o 

município. 

Para Guedes (2001:15-6), é evidente o interesse da coletividade na edição 

de normas (regras, limites, condições, processos, controles, avaliações) capazes de disciplinar 

a postura e os procedimentos de todos os agentes públicos envolvidos na ação governamental, 

o que tem levado nossos legisladores a institucionalizá-las sob a forma de leis. A exemplo, há 

a Lei nº 4.320/64, que se constitui num dos marcos históricos na implementação das funções 

de planejamento, controle e transparência na gestão pública de forma contínua, isto é, como 

processo. 

A Constituição de 1988 reforçou esse interesse coletivo, quando tornou 

obrigatória a edição anual, em cada esfera do Governo, da LDO.  A LRF conferiu caráter mais 

expressivo a essas funções, criando inclusive mecanismos de acompanhamento periódico de 

resultados, disciplinando as atividades de ajuste entre programado e executado e ratificando a 

punição dos infratores. 

2.3 Planejamento da Ação do Governo 

 

Conforme afirma Nunes (2002:23), o planejamento é a base da gestão fiscal 

responsável. O governante que pretende garantir um futuro mais tranqüilo para seu povo 

deverá buscar o equilíbrio das contas públicas numa seqüência de períodos. Esse é o princípio 

básico da LRF: não gastar mais do que se arrecada, evitando comprometer o Orçamento dos 

próximos exercícios. 

O planejamento, elaborado em bases sólidas, compatível com a capacidade 

de realização da despesa e adequado à solução dos problemas enfrentados pelo município, 

contribui para melhorar a qualidade do gasto público. Da mesma forma, a alocação adequada 

e estratégica de recursos permite o desenvolvimento sustentável do município, mesmo em 

tempos de ajustes fiscais significativos. 
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Segundo Klair (2001:97), embora a LRF acarrete mais trabalho aos 

municípios na preparação de instrumentos de planejamento, ao fazê-lo, o Governo facilita sua 

gestão orçamentária, traz mais transparência para esta e define prioridades. 

Na concepção de Klair (2001:97), ao executar o orçamento aprovado pela 

Câmara Municipal, o Executivo terá menor área de manobra para efetuar alterações, uma vez 

que deve respeitar as novas regras estabelecidas pela LRF que se encontram contempladas nos 

três instrumentos de planejamento: PPA, LDO E LOA.  

2.4 Orçamento Público 

 

2.4.1 Conceituação 

 

Segundo Oliveira e Horvath (1999:69), 

Classicamente, o orçamento é uma peça que contém a previsão das receitas e 

autorização das despesas, sem preocupação com planos governamentais e 

com interesses efetivos da população. Era mera peça contábil, de conteúdo 

financeiro.   

 

Já no entendimento de Jardim (1999:64), 

As pessoas constitucionais e bem assim as demais pessoas pertencentes à 

administração direta ou indireta necessitam de recursos materiais para 

realizar os seus desígnios públicos. Demais disso precisam, também, 

planejar a administração e a aplicação daqueles recursos. Esse planejamento 

de caráter político, mas de conteúdo financeiro, se denomina Orçamento.  

Para Barros, acerca do mesmo tema (1999:385), "O orçamento do Estado é 

o ato contendo a aprovação prévia das Receitas e Despesas Públicas". Lima (2000:19) 

conceitua, afirmando que 

O Orçamento público é o planejamento feito pela Administração Pública 

para atender, durante determinado período, aos planos e programas de 

trabalho por ela desenvolvidos por meio da planificação das receitas a serem 

obtidas e pelos dispêndios a serem efetuados, objetivando a continuidade e a 

melhoria quantitativa dos serviços prestados à sociedade.  

A finalidade do Orçamento é permitir que o Governo preveja a receita para 

que possa realizar suas metas, possibilitando organizar e estabelecer suas despesas. 
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Segundo Lima (1962:5), “O Orçamento é um plano que expressa em termos 

de dinheiro, para um período de tempo definido, o programa de operações de governo e os 

meios de financiamento desse programa”. 

O Orçamento é a ferramenta de que dispõe o Governo para quantificar o 

dinheiro que possui em caixa para desenvolver atividades demandadas pela sociedade. 

Consoante Fortes (1998:55), 

O Orçamento é um processo de planejamento contínuo e dinâmico que o 

Estado se utiliza para demonstrar seus planos e programas de trabalho, para 

determinado período. O Orçamento abrange a manutenção das atividades do 

Estado, o planejamento e a execução dos projetos estabelecidos nos planos e 

programas de Governo. 

O objetivo do Orçamento é desenvolver, de maneira continuada, ações de 

governo para um período de tempo determinado, visando demonstrar qual sua pretensão com 

respeito aos interesses do povo, aos anseios da sociedade. 

Kohama (1998:64) define Orçamento do seguinte modo: 

O Orçamento é o processo pelo qual se elabora, expressa, executa e avalia o 

nível de cumprimento da quase totalidade do programa de governo para cada 

período orçamentário. È um instrumento de governo, de administração e de 

efetivação e execução dos planos gerais de desenvolvimento sócio-

econômico. 

De acordo com Piscitelli (1995:47), 

O Orçamento é o instrumento de que dispõe o Poder Público (em qualquer 

de suas esferas) para expressar, em determinado período de tempo, seu 

programa de atuação, discriminando a origem e o montante dos recursos a 

serem obtidos, bem como a natureza e o montante dos dispêndios a serem 

efetuados. 

O Orçamento representa instrumento que possibilita verificar as fontes de 

recursos para a realização dos planos de governo, bem como fixar os valores que podem ser 

gastos na execução dessas ações. 

 

2.4.2 Execução Orçamentária 
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Para Jardim (1999:74), “Uma vez cumprido o ciclo procedimental de 

criação de leis, o diploma orçamentário ganha vigência e eficácia, pelo qual as entidades 

públicas assumem o dever jurídico de observar os ditames contidos na lei orçamentária”.   

Barros (1999, p.430), por sua vez, afirma que  

Execução orçamentária confunde-se com o próprio exercício financeiro, 

compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, oportunidade em 

que será posta em execução a lei orçamentária. Ao dar cumprimento ao 

Orçamento, o Estado irá efetuar a receita ao mesmo tempo em que realiza a 

despesa. 

Sá (1995:203) conceitua execução orçamentária como o “[...] ato de fazer 

cumprir o orçamento ou previsão. A escrituração das entidades públicas evidencia, 

periodicamente, como está sendo executado o Orçamento, através de demonstrações”.   

Já Giacomoni (1998:224) define deste modo: 

[...] o orçamento de despesa não é apenas uma peça de orientação; a 

execução financeira das despesas deve ter sempre como marco definidor das 

autorizações constantes do orçamento. O comportamento financeiro da 

instituição pública é produto da execução de determinada programação, a 

qual se reveste da forma orçamentária.  

Sobre o exercício financeiro no Brasil, o art. 34 da Lei nº 4.320/64 preceitua 

que, nas entidades públicas, coincide com o ano civil, ou seja, os orçamentos anuais são 

executados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. O exercício financeiro compreende 

o início do ano financeiro e o final do período adicional, que vai de 1º a 31 de janeiro do ano 

seguinte. 

Angélico (1995:110), no entanto, explana que  

[...] há, entretanto países onde o ano financeiro não é o mesmo que o ano 

civil; são os casos, por exemplo, da Inglaterra, Dinamarca e Alemanha, onde 

o ano financeiro tem início no dia 1º de abril e termina em 31 de março; na 

Argentina, abrange o período de 1º de novembro a 31 de outubro; nos 

Estados Unidos, México, Suécia, Venezuela, Guatemala, Itália, Portugal e 

Noruega, o ano financeiro começa em 1º de julho e termina a 30 de junho. 

 

A Lei de Meios é organizada na forma de créditos orçamentários, que 

compreendem um conjunto de categorias classificatórias presentes na Lei Orçamentária – 

Grupo de Despesa, Fonte de Recursos, Modalidade de Aplicação e Categoria Econômica, aos 
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quais estão consignadas dotações, montante de recursos financeiros com que conta o crédito 

orçamentário. 

Conforme Giacomoni (1998:227), “[...] o segundo passo da execução 

orçamentária trata exatamente de registrar os créditos orçamentários e respectivas dotações, de forma a 

possibilitar o acompanhamento da evolução dos saldos das dotações e, assim, da própria programação 

do orçamento”. 

Consoante o art. 15 da Lei nº 4.320/64, citado por Giacomoni (1998, p.227),  

[...] a categoria classificatória mais analítica que constitui o crédito 

orçamentário é o Elemento, no qual está consignada a dotação. Pode ocorrer 

que determinada instituição prefira adotar desdobramento maior, 

decompondo cada Elemento em sub-Elementos; aí o sub-Elemento será a 

categoria mais analítica que receberá a dotação. 

 

2.4.2.1 Descentralização de Créditos 

 

Conforme Lima e Castro (2000:24), “[...] em administração financeira, 

entende-se por descentralização de créditos a movimentação das dotações consignadas em lei, 

colocado-as disponíveis aos ordenadores de despesa para que estes possam, por conta de tais 

créditos, emitir empenhos”. 

2.4.2.1.1 Descentralização Externa 

 

A descentralização externa equivale a Destaque. Segundo Lima e Castro 

(2000:24), 

[...] é a descentralização, via SIAFI, de crédito orçamentário ou adicional 

entre órgãos diferentes ou entre unidades orçamentárias de órgãos diferentes, 

isto é, de um Ministério ou Órgão para outro Órgão, ou, ainda, da Unidade 

Orçamentária de um Órgão para a Unidade Orçamentária de outro Órgão. 

 É concretizada por meio da Nota de Movimentação de Crédito – NC. Sua 

contrapartida do lado financeiro é o Repasse; caracteriza relação entre diferentes órgãos, ou 

seja, no sentido horizontal.  
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2.4.2.1.2 Descentralização Interna 

 

A descentralização interna significa Provisão. Conforme Lima e Castro 

(2000:25), “[...] a descentralização interna ocorre no sentido vertical, ou seja, na estrutura 

interna de um Órgão ou Ministério”.  

Ela constitui a movimentação de créditos orçamentários ou adicionais entre 

a Unidade Gestora - UG do próprio Ministério (Órgão ou Entidade), realizada por meio de 

NC. Os créditos são provisionados pelo órgão descentralizador e utilizados pelas UG 

pertencentes à estrutura deste. Representa a sistemática comum verificada na execução 

orçamentária, cuja contrapartida financeira é a figura do sub-repasse de recursos, 

procedimento de competência do órgão setorial. 

 

 

2.5 Importância do Planejamento para o Orçamento 

 

A Constituição de 1988 prevê no art. 165 Sistemas Orçamentários formados 

por um plano plurianual de ações, de diretrizes orçamentárias, e um plano de orçamento 

anual, atos interligados para criar um processo de planejamento orçamentário de longo, médio 

e curto prazo. Existe, assim, a obrigatoriedade de elaborar não apenas um orçamento anual, 

mas um sistema orçamentário composto da seguinte forma: Plano Plurianual de Ações; Lei 

das Diretrizes Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual.  
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O planejamento é essencial ao chefe do Executivo, para que possa 

desenvolver gestão fiscal responsável. O governante que almeja garantir futuro mais tranqüilo 

para seu povo deverá buscar o equilíbrio das contas públicas numa seqüência de períodos. 

Esse é o princípio básico da Lei de Responsabilidade Fiscal: não gastar mais do que se 

arrecada, evitando comprometer os orçamentos dos próximos exercícios. 

Quando o planejamento é elaborado em bases sólidas, compatível com a 

capacidade de realização da despesa e adequado à solução dos problemas enfrentados pelo 

município, contribui para melhorar a qualidade do gasto público.     

O Orçamento Público municipal funciona como um instrumento de controle 

do Governo, devendo ser elaborado de acordo com a Constituição Federal, a Lei nº 4.320/64, 

o Decreto-lei nº 200/67, a Lei nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Por meio desse 

controle os administradores públicos e a sociedade verificam se os recursos públicos estão 

sendo utilizados de forma correta, bem como de maneira transparente e acessível. 

Em análise mais clara, pode-se dizer que o Orçamento Público é 

instrumento de execução de planos de governo, dando, portanto, a idéia de que é 

planejamento da atuação governamental em determinado período de tempo. Ao mesmo 

tempo, por ser instrumento de administração das ações governamentais, cabe a ele mensurar 

as próprias condições internas necessárias à execução dos planos previstos. Ou seja, não só 

diz o que pretende cumprir como também estabelece uma estrutura que lhe dê capacidade de 

realização.  

A ação governamental dos municípios é essencialmente orçamentária, com 

poucas atividades consideradas extra-orçamentárias, ou passíveis de execução sem estarem 

incluídas no Orçamento. Praticamente todos os serviços ditos de interesse local, como coleta 

de lixo, pavimentação, iluminação pública, obras de saneamento, além daqueles financiados 

por verbas da União ou do estado, estão inseridos no Orçamento Municipal. Por meio dessa 

ação o chefe do Poder Executivo municipal demonstra, para a sociedade, quais atividades 

serão desenvolvidas em seu governo, expondo a situação momentânea do município.  

Com a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, os 

administradores públicos tiveram de se adaptar às normas e aos limites estabelecidos para 

administrar as finanças do município, prestando contas sobre o quanto e como gastam os 

recursos da sociedade. Esse instrumento representa avanço para o povo brasileiro, pois todos 
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os cidadãos têm acesso às contas públicas, podendo manifestar abertamente sua opinião, com 

o objetivo de ajudar a garantir boa gestão do dinheiro público. 

O Orçamento é importante para desenvolver a reflexão e, 

conseqüentemente, despertar o interesse por parte dos cidadãos, atitude primordial para o 

crescimento do município. O Orçamento visa não somente relatar receitas e despesas do 

Governo, mas colocá-lo em plano mais elevado. Deve destacar as prioridades e as ações de 

governo para um período de tempo definido, almejando atender a sociedade nos bens e nos 

serviços demandados e não atendidos pelo sistema privado, em decorrência de inviabilidade 

financeira, devendo ainda desenvolver políticas que propiciem distribuição de renda menos 

desigual, utilizando para isso a arrecadação tributária da camada da população com maior 

renda, em prol da população menos provida. 

O Orçamento objetiva, ainda, propiciar que o Governo expresse o equilíbrio 

de suas contas, não gastando mais do que arrecada, demonstrando para a população, bem 

como para os investidores nacionais e internacionais, o que visualiza em curto e longo prazos, 

mostrando controle, metas, objetivos, transparência e política econômica confiável. 

A má administração do dinheiro público vem ocasionando, ao longo dos 

anos, significativo desperdício dos recursos, facilmente identificado pelos cidadãos brasileiros 

por meio de notícias veiculadas nos órgãos de imprensa, com denúncias de obras irregulares a 

todo momento. Um dos fatores que gera tais desvios de conduta por parte dos governantes é o 

desconhecimento e, por conseguinte, a falta de acompanhamento das ações do Governo pela 

população. 

O Orçamento Público é relevante para o benefício da população, pois por 

meio dele são previstas obras e atividades que serão realizadas para o bem-estar de todos. 

Diante disso, a idéia consiste em relatar o quanto é importante o conhecimento, por parte dos 

governantes, do funcionamento do Orçamento Público, para que possam colocar os planos de 

governo prometidos durante a campanha política em prática, relatando-os de forma clara, 

precisa e transparente. Essa medida aspira não só demonstrar sua honestidade, mas também 

proporcionar ao cidadão comum, leigo na maioria das vezes, condição de analisá-lo e 

entendê-lo. 

 

2.5.1 Fases do Planejamento 



 

 

 

 

44  

 

2.5.1.1 Elaboração do Orçamento 

 

A elaboração do Orçamento deve ser precedida de planejamento 

orçamentário, o qual deverá prever metas, objetivos, planos, prioridades que o administrador 

público pretende realizar em seu mandato. De posse do que intenta realizar, esse governante 

passará a buscar recursos para colocá-los em prática, entrando aí, então, na fase da elaboração 

orçamentária. 

Na previsão orçamentária, deve ser do conhecimento do prefeito municipal 

que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele 

legalmente empenhadas, adotado o princípio da competência para as despesas, e o de caixa 

para as receitas. 

O Orçamento da União, de acordo com o art 6º do Decreto-lei nº 200/67, 

obedecerá aos seguintes princípios fundamentais: “Planejamento; Coordenação; 

Descentralização; Delegação de Competência e Controle”. 

O Planejamento possibilita ao Governo municipal organizar suas ações, 

permitindo que haja integração entre seus órgãos, essencial ao cumprimento do Princípio da 

Unidade. 

A Coordenação deve ser desenvolvida de forma conjunta, em que todos se 

unem para comprovar se todos os escalões do Governo estão agindo em conformidade com os 

objetivos e as metas traçados no Planejamento. 

A Descentralização, realizada pelo Governo, aspira transferir para a 

iniciativa privada, mediante contratos, ações de sua competência. 

Já a Delegação de Competência objetiva agilizar o andamento das ações de 

governo, possibilitando a seus chefes mais tempo para organizarem o Planejamento e a 

Coordenação de seus programas. 

O Controle se refere a ações desenvolvidas pelo órgão mais elevado do 

Governo sobre os demais níveis, procurando constatar, orientar e uni-los, possibilitando 
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verificar se objetivos e metas traçados inicialmente estão sendo concretizados por todos, com 

uniformidade. 

Os Princípios mencionados devem ser seguidos para elaboração e controle 

do Orçamento e se encontram definidos na Constituição, na Lei 4.320/64, no Plano Plurianual 

e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

O Orçamento dos municípios é formado pelo Orçamento Fiscal, pelo da 

Seguridade e pelo do Investimento das empresas onde o município, direta e indiretamente, 

detenha a maioria de capital social com direito a voto.  

A Constituição Federal de 1988 atribui ao Poder Executivo a 

responsabilidade pelo sistema de Planejamento e Orçamento, que tem a iniciativa dos 

seguintes projetos de lei: Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei 

de Orçamento Anual (LOA). 

Além dos princípios fundamentais, existem princípios básicos a serem 

seguidos para elaboração e controle do orçamento: 

. Princípio da Unidade - cada esfera de governo deve possuir apenas um 

orçamento, fundamentado em uma única política orçamentária e estruturado uniformemente. 

Assim, existem o Orçamento da União, o de cada estado e o de cada município; 

. Princípio da Universalidade - a Lei Orçamentária deve incorporar todas as 

receitas e despesas, ou seja, nenhuma instituição pública deve ficar fora do Orçamento; 

. Princípio da Anualidade - estabelece período limitado de tempo para as 

estimativas de receita e fixação da despesa, ou seja, o Orçamento deve compreender o período 

de um exercício, correspondente ao ano fiscal.  

 

2.6 Elaboração e Execução Orçamentária e Financeira e Emendas Parlamentares 

 

Várias são as questões relacionadas às finanças públicas que afetam a 

sociedade. Urna delas refere-se à necessidade de o Governo Federal, periodicamente, ter que 

avaliar diferentes alternativas com a finalidade de atender a demandas sociais. O atendimento 
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a essas demandas é, em certos casos, realizado mediante a execução orçamentária e financeira 

de emendas orçamentárias individuais de parlamentares, configuradas nas transferências 

intergovernamentais voluntárias.  

Já os membros aliados são parte da governabilidade política; por meio de 

seus votos, esperam desfrutar governança administrativa, concretizada na execução 

orçamentária de suas emendas, em benefício de seu reduto eleitoral. Este Estudo se volta à 

configuração dos fatores que sustentam a hipótese de que é possível o controle pelo Executivo 

da realização orçamentária e financeira de emendas orçamentárias individuais de 

parlamentares.  

Nesse sentido, busca-se estabelecer correlação entre esses fatores, por meio 

de um indicador denominado de Índice de (In) Fidelidade, e comprovar que o "Núcleo" do 

Executivo Federal realmente dispõe de mecanismo institucional efetivo.  

Uma série de variáveis é instituída para a construção de um modelo, 

objetivando tanto ratificar a hipótese, mas dar a ele mais consistência. A pesquisa teve como 

universo das informações a 51ª Legislatura (1999, 2000, 2001 e 2002), referente às 

observações das proposições de emendas orçamentárias individuais às Leis Orçamentárias 

Anuais (LOA).  

Diante dos resultados, pode-se afirmar que a realização orçamentária e 

financeira dessas emendas atende às prioridades do "Núcleo" em detrimento de critérios 

objetivos de alocação e distribuição de recursos públicos, evidenciando distanciamentos de 

hipotético ponto eficiente, de Pareto. O direcionamento da execução orçamentária e financeira 

para certas localidades não condiz com as principais razões para sua existência e realização. 

Em outras palavras, significa dizer que a realização orçamentária e financeira dessas emendas, 

controlada pelo "Núcleo", constitui uma espécie de "moeda" utilizada estrategicamente para a 

obtenção de (maior) governabilidade ou outros benefícios particulares, em que o atendimento 

às necessidades sociais é submetido a uma escala diferenciada de prioridades.  

Caso específico da realização orçamentária e financeira de transferências 

intergovernamentais, as Voluntárias configuram-se como uma de suas principais modalidades, 

contidas nessa parte das emendas orçamentárias individuais dos parlamentares. As demais 

transferências intergovernamentais podem ser classificadas por determinação constitucional 

ou legal, por repartição de receita tributária ou provisão de bens e serviços públicos.   
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Evidencia-se, assim, a realização da execução orçamentária e financeira de 

emendas individuais de parlamentares e o seu controle pelo Executivo Federal. Caracterizadas 

como espécies das transferências intergovernamentais Voluntárias, são consideradas 

transferências de recursos públicos federais não vinculados e executadas pelos ministérios do 

Poder Executivo Federal aos outros entes da Federação, para atendimento de demandas de 

membros da coalizão que ocupem cadeiras no Congresso Nacional.  

Todavia, independentemente dessa leitura, verifica-se que parte das 

transferências intergovernamentais caracterizadas como Voluntárias contêm as emendas 

orçamentárias individuais, freqüentemente utilizadas como "moeda" em um processo de 

"alienação" em um tipo de mercado específico com agentes bem definidos. Esse mercado é a 

arena política do Congresso Nacional, e os agentes são, de um lado, o "Núcleo" do Poder 

Executivo Federal, representado pelos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Casa-

Civil, e, do outro lado, os membros de partidos políticos que compõem a coalizão com o 

Governo Federal, ocupando cargos nos ministérios ou cadeiras nas Casas Legislativas.  

  

2.6.1 Ciência das Finanças e Direito Financeiro 

 

Há diferença de enfoques entre a Ciência das Finanças e o Direito 

Financeiro. Este tem por objeto o estudo das normas que compõem a organização e a estrutura 

financeira do Estado. É, necessariamente, referido a um país sobre cujo ordenamento jurídico 

se erige e sempre individualizado. 

A Ciência das Finanças, por seu turno, tem por objeto os fenômenos 

financeiros, e sua metodologia é fundamentalmente descritiva e especulativa. “Visa, também, 

a formular leis, mas não ao modo das leis jurídicas necessárias ao cumprimento de suas 

metas". (grifos nossos) 

No Brasil, o arranjo institucional orçamentário compõe-se de normas gerais 

pré-determinadas e regras e procedimentos orçamentários endógenos ao sistema e ao processo 

orçamentário. As normas gerais pré-determinadas são aquelas de natureza mais rígida, 

valendo a priori para qualquer orçamento que venha a ser publicado, inclusive os que 
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orientam e possibilitam o estabelecimento de regras e procedimentos por todos os entes da 

Federação.  

Além de dispositivos constitucionais relacionados com o Orçamento 

Público, o Direito Financeiro e as Finanças Públicas, que contribuem para a melhoria do 

arranjo institucional orçamentário brasileiro, atualmente duas leis dispõem sobre normas 

gerais relativas a essas matérias: uma trata especificamente de Orçamento e Direito 

Financeiro - a Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964; a outra trata de finanças publicas, a Lei 

Complementar nº 101, de 4 maio de 2000, denominada LRF.  

A primeira “[...] estatui normais gerais de direito financeiro para a 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal”; a segunda ”estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

responsabilidade na gestão fiscal”. 

Mesmo com as matérias intimamente correlacionadas, não se podem 

confundir essas leis em seus objetos de estudo e campos de atuação. Ressalte-se, no entanto, 

que, apesar de a LRF não ter sido criada com o propósito de substituir a Lei nº 4.320/64, o 

fato de ela ser Lei Complementar, publicada posteriormente, pode conferir-lhe o direito de 

revogar esta naquilo que for contrário. Isso pode ocorrer ainda que o dispositivo 

constitucional que trata das Finanças Públicas (art. 163) seja diverso daquele que deu à Lei nº 

4320 /64 status de lei complementar. 

O art. 47 da Lei nº 4320/64 dispunha que "[...] imediatamente após a 

promulgação da Lei de Orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo 

aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica 

autorizada a utilizar”. Complementava com o art. 48, dispondo que a 

[...] (fixação das quotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos 

seguintes objetivos: a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo 

útil, a soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução do 

seu programa anual de trabalho; b) manter, durante o exercício, na 

medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa 

realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de 

tesouraria. (grifos nossos). 



3 PROCESSO ORÇAMENTÁRIO NAS CONSTIUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

3.1 Constituição de 1824 

 

A primeira Constituição, promulgada em 1824, não tinha muito a 

determinar sobre o Orçamento Público. Encarregava as Assembléias-Gerais, compostas de 

duas Câmaras, uma de deputados e outra de senadores, da responsabilidade de controlar os 

gastos do Estado, porém de forma implícita e relativa sobre os poderes delegados à Câmara. 

Ou seja, não tratava especialmente da questão orçamentária, deixando assim para as leis 

ordinárias a responsabilidade de regular o tema. 

Nesse contexto, ressalta-se importante Lei, a de nº 23, de 30 de outubro de 

1891, aperfeiçoada pela Lei nº 30, que delegou competência ao Ministério da Fazenda para 

“[...] centralizar, harmonizar, alterar ou reduzir os orçamentos parciais dos Ministérios para 

organizar a proposta”. Por isso, verificou-se que o Dispositivo se tornou inconciliável com o 

art. 34 da Constituição, que atribuía competência privativa ao Congresso para orçar a receita e 

fixar a despesa. Além disso, a legislação da época determinava que toda e qualquer iniciativa 

de lei era de exclusiva competência do Poder Legislativo. 

 

3.2 Constituição de 1891 

 

Na Constituição de 1891, não se verificaram grandes avanços quanto à 

legislação sobre o Orçamento Publico. Manteve a privacidade do Congresso para legislar 

sobre as receitas e as despesas da União.  

No art. 15, o Imperador enumerava atribuições da Assembléia-Geral: no 

§10, fixar anualmente as despesas públicas e repartir as contribuições diretas; no 13, autorizar 

o Governo a contrair empréstimos; no 14º, estabelecer meios para o pagamento da divida; no 

15, regular a administração dos bens nacionais e decretar sua alienação; no 17, determinar 

peso, valor e tipo de denominação das moedas, assim como padrão de pesos e medidas.  
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Os arts. da 2ª Constituição diziam o que segue:  

Art. 34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional: 1º, orçar a receita, 

fixar a despesa federal anualmente e tomar as contas da receita e despesa de 

cada exercício financeiro; 2º, autorizar o Poder Executivo a contrair 

empréstimos e a fazer operações de crédito; 3º, legislar sobre a dívida 

pública e estabelecer os meios para o seu pagamento; 4º, regular a 

arrecadação e a distribuição das rendas federais. 

Apesar de o Orçamento Público estar voltado aos cuidados na elaboração 

das leis da Assembléia-Geral na 1ª Constituição do Congresso, na 2ª, essa delegação era 

apenas relativa devido à presença do Poder Moderador, pelo qual o Imperador detinha poder 

absoluto.  

Na 1ª Constituição, art. 98, o Poder Moderador era a chave de toda a 

organização política e era delegado privativamente ao Imperador, como chefe supremo da 

nação e seu primeiro representante, para que incessantemente velasse pela manutenção da 

independência, do equilíbrio e da harmonia dos demais Poderes políticos. Segundo o art. 99, a 

pessoa do Imperador era inviolável e sagrada; não estava sujeito a responsabilidade alguma. O 

art. 100 comentava os títulos do monarca: Imperador constitucional e defensor perpétuo do 

Brasil, com o tratamento de Majestade Imperial.  Dessa forma, os representantes populares 

nas Assembléias e no Congresso tinham seus poderes subordinados às ordens do Imperador, 

até então o chefe do Poder Moderador.  

Na Constituição Política do Império do Brasil, de 1824, além das indicações 

sobre o Governo, então Monárquicos Hereditários, Constitucionais e Representativos, havia a 

divisão dos Poderes políticos, por ela reconhecidos como Poderes Legislativo, Moderador, 

Executivo e Judicial, representados pelo Imperador e pela Assembléia-Geral. Como 

atribuições da Assembléia Geral, no art. 15 ficava designado, no inciso X, que haveria fixação 

anual das despesas públicas e repartição da contribuição direta entre as províncias; no inciso 

XIII, a necessidade de autorização para contratação de empréstimos pelo Governo; no inciso 

XIV, o estabelecimento de meios convenientes para o pagamento da dívida pública e, no 

inciso XV, a regulação da administração dos bens nacionais. 

O art. 34, inciso I, regulava sobre orçar a receita, fixar a despesa federal 

anualmente e tomar as contas da receita e despesa de cada exercício financeiro; o inciso II, 

autorizar o Poder Executivo a contrair empréstimos e fazer operações de créditos; o III, 
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legislar sobre a dívida pública e estabelecer os meios para o seu pagamento; o inciso IV, 

regular a arrecadação e a distribuição das rendas federais. 

Sendo assim, nota-se que a partir da Constituição de 1891, o Orçamento 

Público passou a ser tangido de forma mais semelhante ao modelo atual estabelecido pela 

Constituição de 1988, fazendo menções a receitas e despesas, bem como prestações de contas 

ao final de cada exercício financeiro, o que durante o período imperial não era tão próximo à 

concepção atual de orçamento. 

 

3.7 Constituição de 1934 

 

A Regra para Elaboração do Orçamento, descrita na terceira Constituição 

Brasileira, era regida somente por um artigo e não continha esclarecimento amplo de sua 

elaboração. Foi estabelecida por intermédio do art. 50 e tinha como fundamento principal de 

seu texto: 

Art. 50 - O orçamento será uno, incorporando-se obrigatoriamente à receita 

todos os tributos, rendas e suprimentos dos fundos e incluindo-se 

discriminadamente na despesa todas as dotações necessárias ao custeio dos 

serviços públicos.    

1º - O Presidente da República enviará à Câmara dos Deputados, dentro do 

primeiro mês da sessão legislativa ordinária, a proposta de orçamento. 

§ 2º - O orçamento da despesa dividir-se-á em duas partes, uma fixa e outra 

variável, não podendo a primeira ser alterada senão em virtude de lei 

anterior. A parte variável obedecerá à rigorosa especialização. 

§ 3º - A lei de orçamento não conterá dispositivo estranho à receita prevista e 

à despesa fixada para os serviços anteriormente criados. Não se incluem 

nesta proibição: 

        a) a autorização para abertura de créditos suplementares e operações de 

créditos por antecipação de receita; 

        b) a aplicação de saldo, ou o modo de cobrir o déficit. 

        § 4º - É vedado ao Poder Legislativo conceder créditos ilimitados.  

        § 5º - Será prorrogado o orçamento vigente se, até 3 de novembro, o 

vindouro não houver sido enviado ao Presidente da República para a sanção.  
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O Presidente da República enviava à Câmara dos Deputados, dentro do 

primeiro mês da sessão legislativa ordinária, a Proposta de Orçamento. O orçamento da 

despesa dividia-se em duas partes, uma fixa e outra variável, não podendo a primeira ser 

alterada senão em virtude de lei anterior. A parte variável obedecia a rigorosa especialização.  

A Lei de Orçamento não continha dispositivo estranho à receita prevista e à despesa fixada 

para serviços anteriormente criados. 

 

3.6 Constituição de 1937 

 

A Regra para Elaboração do Orçamento, descrita na quarta Constituição 

brasileira, foi caracterizada pela criação de um departamento que auxiliava a Presidência na 

elaboração do Orçamento. Foi estabelecida pelos arts. 67, 68, 69, 70,71 e 72, em âmbito geral, 

e continha a seguinte informação no interior de seu texto: 

Art 67 - Haverá juntado à Presidência da República, organizado por decreto 

do Presidente, um Departamento Administrativo com as seguintes 

atribuições: 

a) o estudo pormenorizado das repartições, departamentos e 

estabelecimentos públicos, com o fim de determinar, do ponto de vista da 

economia e eficiência, as modificações a serem feitas na organização dos 

serviços públicos, sua distribuição e agrupamento, dotações orçamentárias, 

condições e processos de trabalho, relações de uns com os outros e com o 

público; 

b) organizar anualmente, de acordo com as instruções do Presidente da 

República, a proposta orçamentária a ser enviada por este à Câmara dos 

Deputados; 

c) fiscalizar, por delegação do Presidente da República e na conformidade 

das suas instruções, a execução orçamentária.  

Art 70 - A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à receita 

prevista e à despesa fixada para os serviços anteriormente criados, excluídos 

de tal proibição: 

a) a autorização para abertura de créditos suplementares e operações de 

crédito por antecipação da receita; 

b) a aplicação do saldo ou o modo de cobrir o déficit. 

Art 71 - A Câmara dos Deputados dispõe do prazo de 45 dias para votar o 

Orçamento, a partir do dia em que receber a proposta do Governo; o 
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Conselho Federal, para o mesmo fim, do prazo de 25 dias, a contar da 

expiração do concedido à Câmara dos Deputados. O prazo para a Câmara 

dos Deputados pronunciar-se sobre as emendas do Conselho Federal será de 

15 dias, contados a partir da expiração do prazo concedido ao Conselho 

Federal.  

O estudo pormenorizado das repartições, dos departamentos e dos 

estabelecimentos públicos visava determinar, do ponto de vista da economia e da eficiência, 

as modificações a serem feitas na organização dos serviços públicos, a sua distribuição e o seu 

agrupamento, as dotações orçamentárias, as condições e os processos de trabalho. Objetivava 

ainda determinar as relações de uns com os outros e com o público; organizar anualmente, de 

acordo com as instruções do Presidente da República, a proposta orçamentária a ser enviada 

por este à Câmara dos Deputados; fiscalizar, por delegação do Presidente da República e em 

conformidade com suas instruções, a execução orçamentária. Do art. 68 ao. 72, completavam-

se todos os passos para a elaboração do Orçamento, contendo mecanismos usados em 

constituições anteriores. 

 

3.5 Constituição de 1946 

 

A Carta Magna de 1946 foi o mecanismo que o Poder Legislativo encontrou 

para prever detalhadamente e autorizar, por determinado período, ao Poder Executivo custear 

as despesas decorrentes dos serviços públicos e outros fins que sejam práticas da política 

econômica ou geral do País e também a arrecadação de receitas já criadas por lei. Era uma 

peça jurídica. 

Com o auxílio do Tribunal de Contas, o Congresso Nacional era fiscalizador 

da administração financeira na execução do Orçamento, segundo o art 22 da Constituição 

Brasileira de 1946. Os arts. 73 e 74 dispunham sobre sua elaboração; o 73 prescrevia que o 

Orçamento seria único e incorporado à receita de forma a discriminar as despesas necessárias 

ao custeio do funcionamento da máquina pública. A autorização para créditos suplementares e 

a antecipação de receita, bem como as ampliações de saldo para cobrir déficit, estavam 

excluídos de proibição prescrita em seu § 1º, o qual determinava que, para serviços 

anteriormente criados, não haveria dispositivo estranho à previsão da receita e da fixação da 
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receita. Seu § 2º dividia o Orçamento em despesa fixa e variável, sendo a fixa inalterável, 

salvo por lei, e a variável conforme especialização.  

Estava prevista também prorrogação para o exercício seguinte, caso o 

Orçamento não fosse enviado para sanção até 30 de novembro, segundo o art 74. A abertura, 

de crédito especial, a concessão de créditos ilimitados e o estorno de verbas sem autorização 

legislativa estavam vedados pelo art. 75. A abertura de crédito extraordinário só seria 

admitida por necessidade urgente ou imprevista, em caso de guerra, comoção intestina ou 

calamidade pública, consoante o parágrafo único deste art. regulava.  

Fiscalizar diretamente ou por delegações criadas em lei, acompanhar a 

execução do orçamento; julgar as contas dos responsáveis por dinheiro e outros bens públicos 

e as dos administradores das entidades autárquicas, segundo o art 77, eram competência do 

Tribunal de Contas, o qual observava os contratos que, por qualquer modo, interessassem à 

receita ou à despesa; só se reputavam perfeitos depois de registrados pelo Tribunal. A recusa 

do registro suspendia a execução do contrato até que se pronunciasse o Congresso Nacional. 

Nesse art., o § 2º sujeitava esse orçamento ao Tribunal de Contas, de forma prévia ou 

posterior.  

Já o § 3º informava que a recusa de registro por falta de saldo no crédito ou 

por imputação a crédito impróprio, em qualquer caso, teria caráter proibitivo. Ainda 

normatizava que, quando a recusa se baseasse em outro fundamento, a despesa poderia 

efetuar-se, após despacho do Presidente da República, registro sob reserva do Tribunal de 

Contas e recurso ex officio para o Congresso Nacional. O § 4º rezava que o Tribunal de 

Contas daria parecer prévio, no prazo de 60 dias, sobre as contas que o Presidente da 

República devia prestar anualmente ao Congresso Nacional. Se elas não lhe fossem enviadas 

no prazo da lei, comunicaria o fato ao Congresso Nacional para os fins de direito, 

apresentando-lhe, num e noutro caso, minucioso relatório de exercício financeiro encerrado. 

 

3.6 Outras Constituições Nacionais 

 

A Constituição de 1967 ocupou-se do Orçamento de forma mais profunda 

que até então, e a Emenda Constitucional de 1969 confirmou essas especificidades, que 
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contemplavam de forma mais próxima o controle de despesas e receitas e tratavam do Plano 

Plurianual de forma mais adequada à época. 

O art. 63 da Constituição de 1967 submetia despesas públicas à Lei 

Orçamentária anual; a EMC de 1969 o confirmou no art. 60. A CFB de 1967, no art. 64, 

dispunha exercício financeiro, elaboração e organização do Orçamento Público, vedando 

estornos, concessão de créditos e crédito especial sem autorização legislativa, indicação da 

receita correspondente, e  realização, por qualquer dos Poderes, de despesas que excedessem 

as verbas votadas pelo Legislativo. O crédito extraordinário seria aprovado somente em casos 

imprevistos, como calamidade pública.  

A EMC de 1969 ratificou tal entendimento e, no art 61, vedava a 

transposição, desautorizada e legal, de recursos de uma dotação orçamentária para outra. O 

art. 64 estabeleceu limites às despesas da União, dos estados e dos municípios. O art. 65 da 

CFB de 1967 e o 62 da EMC da de 1969 dividiam o Orçamento em corrente e de capital, 

compreendendo despesas e receitas relativas a todos os Poderes, órgãos e fundos da 

Administração Direta e Indireta.  

O art 66 da CFB de 1967, por sua vez, não previa despesa superior a receita. 

A Emenda de 1969, em seu art 63, ordenou Orçamento Plurianual de investimento na 

execução dos planos nas regiões desenvolvidas do País. O art 67 da Carta de 67 indicou a 

competência do Poder Executivo na iniciativa de leis. Já o art 67 da EMC de 1969 tratou as 

operações de créditos para antecipação da receita autorizada no Orçamento anual, que não 

deviam exceder a quarta parte da receita total estimada para o exercício financeiro e até trinta 

dias depois do encerramento deste.  

O art 68 da CFB de 1967 prescrevia que o projeto de lei orçamentária anual 

seria enviado à Câmara dos Deputados, até cinco meses antes do início do exercício 

financeiro, pelo Presidente da República; a EMC de 1969 tratou disso no art. 66. O art. 68 da 

Lei Complementar de 1969 e o 70 da CFB de 1967 ocupavam-se do mesmo tema: entrega de 

dotações destinadas à  Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e aos Tribunais Federais. O 

art. 69 da CFB de 1967 orientava que a autorização às operações de crédito para antecipação 

da receita  não podiam exceder a quarta parte da receita total estimada para o exercício 

financeiro.  Já esse mesmo art., na EMC de 1969, normatizava que em lei complementar 
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seriam reguladas as operações de resgate e de colocação de títulos do Tesouro Nacional 

relativas à amortização de empréstimos internos não atendidos pelo Orçamento anual. 

O art. 71 da CFB de 1967 conformava que a fiscalização orçamentária da 

União seria exercida pelo Congresso Nacional, pelo Controle Externo e pelos sistemas 

internos do Poder Executivo, o que foi reafirmado na EMC de 1969, art. 69.  Para eficácia, 

controle, verificação dos resultados, dentre outros, a CFB de 1967 instituiu o art. 71. E a EMC 

de 1969, o art. 72, para sediar na capital da União o Tribunal de Contas com jurisdição em 

todo o território brasileiro.  

 

3.7 Constituição de 1988 

 

O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias, os Orçamentos anuais, as 

leis de iniciativa do Poder Executivo estão regulamentados no art. 165 da Constituição de 

1988. Mais atual e em consonância com a realidade orçamentária, a CF de 1988 trouxe 

especificidades mais contemporâneas que as anteriores. 

Regionalizadamente, o Plano Plurianual é instituído em lei. A Lei cuidará 

das diretrizes e dos objetivos da Administração Federal na despesa de capital e nos programas 

continuados. A Lei observa a correta previsão da receita e a fixação da despesa. Senado e 

Congresso Nacional, na forma do regimento comum por comissão mista permanente, 

apreciarão projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 

Orçamento anual e aos créditos adicionais segundo o art. 166. Emendas incompatíveis com o 

Plano Plurianual não são aprovadas.  

No art. 167, veda-se o início de programas ou projetos não incluídos na lei 

orçamentária anual; as despesas ou as obrigações diretas que excedam os créditos 

orçamentários ou adicionais; a realização de operações de créditos que excedam o montante 

das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas por créditos suplementares ou especiais 

com finalidades precisas, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.  

Pelo art. 168, recursos correspondentes às dotações orçamentárias serão 

entregues às Casas Legislativas até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da Lei 
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Complementar a que se refere o art. 165, § 9º. O art. 169 se refere a despesa com pessoal ativo 

e inativo dos entes federados, não podendo estes exceder os limites estabelecidos em lei 

complementar, para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 

decorrentes, caso exista prévia dotação orçamentária suficiente, posto nos termos da Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998.  

Todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados, ao Distrito 

Federal e aos municípios que não observarem esses limites, decorrido o prazo estabelecido na 

Lei Complementar referida no art. 169 para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão 

imediatamente suspensos. Para o cumprimento dos limites estabelecidos, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios reduzirão em pelo menos 20% despesas com cargos em 

comissão e funções de confiança e exonerarão servidores não-estáveis.  

Caso a medida seja insuficiente, servidores estáveis poderão perder cargo, 

desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, 

o órgão ou a unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Diante dessa possibilidade, 

ao perder o cargo, esses servidores farão jus a indenização correspondente a um mês de 

remuneração por ano de serviço. Ademais, será considerado extinto o cargo objeto da 

redução, e será vedada a criação de outro com atribuições iguais, por quatro anos.  

 

3.8 Principais Conclusões sobre a Edição das Constituições Brasileiras Referentes 

ao Orçamento Público 

 

Foi necessário, na CF de 1934, reforma no Sistema de Elaboração do 

Orçamento, para melhor esclarecer e auxiliar a regra. Isso foi realizado em nova Constituição. 

A regra geral para a elaboração do Orçamento contida nesta Constituição acarretou autonomia 

e clareza ao Orçamento. O voto exercido pelo Poder Legislativo e a criação de um 

departamento auxiliador da Presidência da República na elaboração do Orçamento conferiram 

força e legitimidade ao Orçamento Público com a CF de 1937. 

Como Montesquieu, que, em sua teoria política, julgou ser mais 

democrático o Poder limitar o Poder, assim sucedeu na Constituição de 1946. Com o auxílio 
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do Tribunal de Contas, o Congresso Nacional fiscalizava a execução do Orçamento segundo o 

art. 22, cuja elaboração se encontrava disposta nos arts. 73 e 74. 

Em síntese, na CFB de 1967, bem como na EMC de 1969, o controle das 

dotações orçamentárias pelo Legislativo ficou reafirmado, e o cuidado do Executivo, evidente 

pela disposição em assegurar eficácia, controle e avaliação.         

A Constituição de 1988 ordena a forma que conduz a coisa pública no que 

tange às origens de despesas com servidor público, ao tamanho do Estado; determina 

preocupação com economia e correto uso do Erário na remuneração de funcionários e 

dotações prudentes para a realização de obras. Objetiva confeccionar Plano Plurianual que 

contemple as tantas diversidades desses “Brasis”. 



4 PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS 

 

4.1 Execução das Emendas Individuais – Segundo Mandato do Governo 

Fernando Henrique Cardoso (1999 a 2002) 

 

O critério adotado para a identificação de emendas é o de que somente serão 

objeto de registro para estudo valores de emendas individuais cuja identificação de gasto 

esteja devidamente nominada, ou seja, aquelas dotações nas quais o Parlamentar fez questão 

de identificar o destinatário e o usuário da emenda com o seguinte subtítulo, por exemplo: 

“Ações de Saneamento Básico em Sete Lagoas – MG”, no valor de R$ 150.00000 (cento e 

cinqüenta mil reais), cujo valor liquidado foi de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). 

Essa emenda se enquadra no critério elegido para identificação da base de 

estudo, haja vista ser clara a destinação da verba, pois a dotação não poderia ser objeto de 

aumento de valor em fase posterior à de aprovação da emenda individual, ou seja, pela autoria 

da relatoria setorial, inclusive na votação da Comissão Temática, e na Relatoria-Geral, 

inclusive na Comissão Temática. 

Ressalta-se, igualmente, exemplo de dotação passível de ser apresentada 

individualmente que pode ser objeto de difícil identificação, em face da sua apresentação 

difusa: “Ações de Saneamento Básico no Estado de Minas Gerais”, no valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). No caso, tem-se um subtítulo que não promove nem 

facilita sua identificação quando do período de execução. 

Tal argumentação se fundamenta no fato de que quaisquer novos valores de 

outros parlamentares ou relatores gerais implicariam aumento da dotação e assim ampliação 

da base de dificuldade de identificação de projetos específicos. Por isso, o critério adotado é o 

de emendas individuais, somente individuais, identificadas nominalmente por localidade 

específica, além de haver valores liquidados. 
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Tabela nº. 1 - Tabulação e Análise de Execução das Emendas Individuais Referentes a 

1999, por Partido Político 

PARTIDO VALOR NOMINAL % 

PFL 117.837.070,00 26,17 

PMDB 90.113.590,00 20,01 

PSDB 86.788.352,00 19,28 

PPB 63.561.709,00 14,12 

PT 23.623.250,00 5,25 

PTB 23.322.188,00 5,18 

PDT 12.422.257,00 2,76 

PSB 10.914.000,00 2,42 

PL 7.004.286,00 1,56 

PPS 5.37.393,00 1,20 

PC DO B 5.014.232,00 1,11 

PSD 2.755.000,00 0,61 

PMN 663.998,00 0,15 

PRONA 490.000,00 0,11 

TOTAL 450.257.325,00 100,00 

Fonte: Base de Dados do Prodasem 

  

Tabela nº. 2 - Tabulação e Análise da Execução das Emendas Individuais Referentes a 

2000, por Partido Político 

PARTIDO VALOR NOMINAL % 

PFL 104.410.902,00 24,41 

PMDB 108.653.732,00 25,30 

PSDB 100.471.952,00 23,04 

PPB 41.923.822,00 9,80 

PT 22.459.538,00 5,24 

PTB 19.599.601,00 4,57 

PDT 11.133.279,00 2,60 

PSB 6.567.076,00 1,53 

PPS 5.387.276,00 1,26 

PL 3.783.997,00 0,88 
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PC DO B 2.132.647,00 0,50 

PSD 799.999,00 0,19 

PV 499.206.00 0,12 

PSL 490.000,00 0,11 

PMN 400.000,00 0,09 

TOTAL 428.713.027,00 100,00 

Fonte: Base de Dados do Prodasem 

 

Tabela nº. 3 - Tabulação e Análise da Execução das Emendas Individuais Referentes a 

2001, por Partido Político 

PARTIDO VALOR NOMINAL % 

PFL 134.290.568,00 24,05 

PMDB 129.328.568,00 23,16 

PSDB 121.620.609,00 21,78 

PPB 48.857.472,00 8,75 

PT 39.891.317,00 7,14 

PTB 28.895.327,00 5,18 

PPS 14.156.596,00 2,54 

PSB 13.288.343,00 2,38 

PDT 12.566.726,00 2,25 

PL 11.152.140,00 2,00 

PC DO B 3.454.086,00 0,62 

PV 828.710,00 0,15 

PSL 2.672.537,00 0,47 

PST 6.702.800,00 1,17 

PTN 1.668.000,00 0,29 

TOTAL          569.373.799,00 100,00 

Fonte: Base de Dados do Prodasem 
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Tabela nº. 4 - Tabulação e Análise da Execução das Emendas Individuais Referentes a 

2002, por Partido Político 

PARTIDO VALOR NOMINAL % 

PMDB 101.065.372,00 20,66 

PSDB 93.843.358,00 19,19 

PFL 81.180.642,00 16,60 

PT 53.931.050,00 11,03 

PPB 49.777.127,00 10,18 

PTB 32.289.369,00 6,60 

PDT 19.805.886,00 4,05 

PL 16.354.844,00 3,34 

PSB 15.922.864,00 3,26 

PPS 15.634.220,00 3,20 

PC DO B 8.237.886,00 1,68 

PV 1.048.000,00 0,21 

PHS 1.175.000,00 0,24 

PSDC 528.000,00 0,11 

PSL 2.969.301,00 0,60 

PST 3.342.000,00 0,67 

PTN 593.559,00 0,12 

TOTAL 497.698.478,00 100,00 

Fonte: Base de dados do Prodasem 

4.1 Execução das Emendas Individuais – Primeiro Mandato do Governo Lula 

(2003 a 2006) 

 

O critério adotado para a identificação de emendas, semelhante ao do 

Governo de Fernando Henrique Cardoso, é o de que somente serão objeto de registro para 

estudo valores de emendas individuais cuja identificação de gasto esteja devidamente 

nominada, ou seja, aquelas dotações nas quais o Parlamentar fez questão de identificar o 

destinatário e o usuário da emenda. 
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Tabela nº. 5 - Tabulação e Análise da Execução das Emendas Individuais Referentes a 

2003, por Partido Político 

PARTIDO VALOR NOMINAL % 

PSDB 30.404.087,00 19,32 

PFL 28.935.671,00 18,39 

PMDB 27.081.430,00 17,21 

PPB 21.492.396,00 13,66 

PT 19.305.796,00 12,27 

PTB 8.559.891,00 5,44 

PSB 7.089.171,00 4,51 

PDT 4.814.014,00 3,06 

PL 3.936.948,00 2,50 

PC DO B 2.881.115,00 1,83 

PPS 2.861.286,00 1.82 

PHS 343.828,00 0,22 

PSL 367.831,00 0,23 

PST 800.000,00 0,50 

S PART 79.968,00 0,05 

TOTAL 158.973.432,00 100,00 

Fonte: Base de Dados do Prodasem 

 

Tabela nº. 6 - Tabulação e Análise da Execução das Emendas Individuais Referentes a 

2004, por Partido Político 

PARTIDO VALOR NOMINAL % 

PMDB 104.232.000,00 17,38 

PT 134.803.000,00 22,48 

PTB 45.452.955,00 7,58 

PSDB 71.397.733,00 11,90 

PFL 68.584.000,00 11,44 

PL 46.036.000,00 7,68 

PP 51.010.000,00 8,51 

PSB 30.814.105,00 5,14 

PC DO B 17.932.000,00 2,99 
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PDT 12.700.000,00 2,12 

PSC  6.915.000,00 1,15 

PV 5.868.000,00 0,98 

PRONA 3.234.000,00 0,55 

PPS 756.000,00 0,13 

TOTAL 599.734.793,00 100,00 

Fonte: Base de Dados do Prodasem 

 

Tabela nº. 7 - Tabulação e Análise da Execução das Emendas Individuais Referentes a 

2005, por Partido Político 

PARTIDO VALOR NOMINAL % 

PMDB 100.688.000,00 13,97 

PT 174.735.000,00 24,24 

PTB 53.883.000,00 7,48 

PSDB 61.343.000,00 8,51 

PFL 72.241.000,00 10,02 

PL 54.341.000,00 7,54 

PSB 29.472.000,00 4,09 

PC DO B 21.263.000,00 2,95 

PV 7.082.000,00 0,98 

PRONA 500.000,00 0,67 

PPS 34.082.000,00 4,73 

PDT 16.492.000,00 2,29 

PP 84.168.000,00 11,68 

PSC 10.510.000,00 1,46 

TOTAL 720.800.000,00 100,00 

Fonte: Base de Dados do Prodasem 
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Tabela nº. 8 - Tabulação e Análise da Execução das Emendas Individuais Referentes a 

2006, por Partido Político 

PARTIDO VALOR NOMINAL % 

PMDB 99.271.000,00 19,2 

PT 137.332.000,00 26,5 

PTB 27.814.500,00 5,4 

PSDB 71.877.000,00 13,9 

PFL 62.682.000,00 12,1 

PL 40.867.000,00 7,9 

PSB 31.682.000,00 6,1 

PV 5.755.000,00 1,1 

PRONA 1.051.000,00 0,20 

PPS 7.739.000,00 1,5 

PSC 7.811.000,00 1,5 

PDT 14.439.000,00 2,8 

PSOL 7.194.000,00 1,4 

PP 42.682.000,00 8,2 

TOTAL 518.196.500,00 100,00 

Fonte: Base de Dados do Prodasem



CONCLUSÃO 

 

Em linhas gerais, o período de 1999 a 2006 deve ser considerado quanto a dois núcleos 

de poder partidário. O primeiro diz respeito ao Governo do PSDB, que teve como Presidente o Sociólogo 

Fernando Henrique Cardoso e tinha sua base de sustentação política integrada por PFL, PL, PMDB, PPB, 

PDS, PSDB e PTB, oposição feita por PT, PC DO B, PDT, PMN, PPS, PRONA, PSB, PSD, PSTU. 

O segundo, do Governo do Partido dos Trabalhadores, PT, que têm como o Metalúrgico 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja base de sustentação política é composta por PT, PP, PC do B, 

PTB e PMDB, e principais opositores PFL, PHS, PPS E PSDB. Destaca-se que PMDB, PTB e PPB são 

partidos presentes na base de sustentação governamental de ambos os períodos. 

De acordo com os critérios adotados - valor de emenda liquidada e emenda apresentada 

pelo parlamentar ser igual ao valor final aprovado na Lei Orçamentária Anual (LOA) -, observa-se 

execução total de R$ 1,93 bilhão, de 1999 a 2002, e R$ 2,0 bilhão, de 2003 a 2006, ou seja, diferença de 

valores de apenas R$ 102 milhões.  

Já quando se observam os dispêndios liquidados, em favor da base de sustentação do 

Governo Federal, têm-se, de 1999 a 2002, R$ 388,6 milhões, R$ 377,3 milhões, R$ 472,5 milhões e R$ 

373,2 milhões, respectivamente, com valor médio de R$ 402,9 milhões no período. 

De 2003 a 2006, constataram-se R$95,37 milhões, R$ 413,8 milhões, R$ 540,6 milhões 

e R$ 401,9 milhões, respectivamente, com valor médio de R$ 362,9 milhões. Conclui-se, assim, que, no 

segundo mandato do Governo Fernando Henrique Cardoso, os partidos da base de sustentação obtiveram 

maiores valores de emendas individuais liberados do que no primeiro mandato do Governo Luis Inácio 

Lula da Silva. 

Em relação aos dispêndios liquidados em favor dos partidos de oposição, o período de 

1999 a 2002 apresenta os seguintes valores: R$ 61,6 milhões, R$ 51,4 milhões, R$ 83,3 milhões, R$ 

124,4 milhões, respectivamente, com valor médio de R$ 65,1 milhões. 

Os valores liquidados em favor dos partidos de oposição, de 2002 a 2003, apresentam-

se desta forma: R$ 63,5 milhões, R$ 185,9 milhões, R$ 180,2 milhões e R$ 156,2 milhões, 

respectivamente, com valor médio de R$ 146,5 milhões.  

Pelos valores obtidos, pode-se deduzir que o Governo Fernando Henrique Cardoso 

destinou em média 85% dos recursos para os Partidos da Base e 15% os de Oposição. Já o Partido dos 

Trabalhadores destinou em média 73% dos recursos para os Partidos da Base e 27% para os de Oposição. 
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Pela análise dos valores, o Governo Lula melhor contemplou os Partidos não-aliados, 

ou seja, infere-se ter havido preocupação política com o atendimento a esses partidos, de forma a permitir 

melhores resultados nos pleitos de interesse do Governo Federal ao Poder Legislativo, ou seja, o apoio 

nas votações, em especial nas de quorum qualificado. 

Pelos valores apurados de 1999 a 2002, por sua vez, percebe-se que o Governo 

Fernando Henrique Cardoso privilegiou o atendimento a sua base, em detrimento do atendimento aos 

Partidos políticos, possivelmente devido a sua ampla maioria, o que, necessariamente, lhe assegurava a 

prerrogativa estratégica de atender ou não. 

Com relação aos valores apurados de 2003 a 2006, pode-se depreender que o Presidente 

Lula optou por atender melhor aos Partidos da Oposição, de forma a permitir melhor articulação e 

desenvolvimento estratégico dos resultados decorrentes das propostas políticas submetidas ao 

Parlamento, em especial daquelas dependentes de quorum qualificado. 

Com referência ao Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB e ao Partido dos 

Trabalhadores - PT, pode-se proceder a algumas conclusões importantes: a participação média percentual 

de utilização de recursos destinados ao Partido dos Trabalhadores – PT, de 1999 a 2002 (sob o comando 

do PSDB), foi de 6,48%. A participação média percentual de utilização de recursos de recursos 

destinados ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, de 2002 a 2006 (sob o comando do PT), 

foi de 13,18%. 

Este Trabalho permitiu inferir acentuada diferença entre o tratamento dado ao 

atendimento das emendas dos partidos de oposição, de 1999 a 2006. O Partido dos Trabalhadores - PT 

superou o Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no que respeita ao atendimento às pretensões 

dos partidos de oposição. 

Ressalta-se, além disso, a importância do PMDB no processo de relacionamento entre o 

Poder Executivo e o Legislativo, juntamente com o PP e o PTB. Esses Partidos Políticos, presentes tanto 

no período de estudo do segundo mandato do Governo Fernando Henrique Cardoso, quanto no primeiro 

mandato do Governo Lula, atuam direta e expressivamente na consolidação da base governista, em ambos 

os Governos. 

O propósito de identificar os resultados da execução orçamentária de 1999 a 2002 e 

2003 a 2006 foi atendido, contribuindo diretamente para o entendimento do modelo de interpretação 

acerca do comportamento da execução das emendas individuais, principalmente, no tocante ao 

relacionamento base e oposição. Questiona-se até que ponto as premissas basilares e técnicas da peça 

orçamentária são efetivamente concretizadas. 
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Pela análise desenvolvida, utilizada dentro de critério piloto, o de utilizar apenas os 

valores de emendas individuais com destinação nominada e localizada, conclui-se acerca da efetiva 

prerrogativa de que dispõe o Poder Executivo para liberar ou não as verbas orçamentárias, de suma 

importância para o parlamentar. Este depende delas e fica, por seu partido político, refém de atos e 

expedientes presidenciais, tais como os Decretos de Contingenciamento e de Programação Financeira. 

Ademais, o fato de o Congresso Nacional dispor da prerrogativa de emendar o 

Orçamento nada mais implica que a construção de um cenário de possibilidade de execução de projetos 

distritais, visto que o Poder Executivo controla a execução, podendo alterar os recursos que parlamentares 

querem levar às suas bases pelos votos de que necessitam para aprovar sua agenda legislativa. 

O Orçamento aprovado pelo Poder Legislativo reflete um momento e um plano, que 

necessariamente terão sua execução orçamentária e financeira dependente da ação do Poder Executivo; 

nesse momento, ocorrerá correlação política entre Poder Executivo, Legislativo, Base de Sustentação e 

Oposição. 
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Anexo A - Quadro 1      

EXECUÇÃO DAS EMENDASINDIVIDUAIS EM 1999 PORPARTIDO 

Partido Valor %     

PFL 117.837.070,00 26,17     

PMDB 90.113.590,00 20,01     

PSDB 86.788.352,00 19,28     

PPB 63.561.709,00 14,12     

PT 23.623.250,00 5,25     

PTB 23.322.188,00 5,18     

PDT 12.422.257,00 2,76     

PSB 10.914.000,00 2,42     

PL 7.004.286,00 1,56     

PPS 5.37.393,00 1,2     

PC DO B 5.014.232,00 1,11     

PSD 2.755.000,00 0,61     

PMN 663.998,00 0,15     

PRONA 490.000,00 0,11     

Total 450.257.325,00 100%     

Base Gov.      388.627.195,00 86%     

Oposição 61.630.130,00 14%     

 

Anexo C - Quadro 2     

EXECUÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS EM 2000 POR PARTIDO 

Partido Valor %    

PMDB 108.653.732,00 25,3    

PFL 104.410.902,00 24,41    

PSDB 100.471.952,00 23,4    

PPB 41.923.822,00 9,8    

PT 22.459.538,00 5,24    

PTB 19.599.601,00 4,57    

PDT 11.133.279,00 2,6    

PSB 6.567.076,00 1,53    

PPS 5.387.276,00 1,26    

PL 3.783.997,00 0,88    

PC DO B 2.132.647,00 0,5    

PSD 799.999,00 0,19    

PV     499.206.00 0,12    

PSL 490.000,00 0,11    

PMN 400.000,00 0,09    

Total 428.713.027,00 100%    

Base Governo 377.267.463,80 88%    

Oposição 51.445.563,20 12%    
 

    

 

  %    
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  1,53    
  1,26    
 

Anexo E - Quadro 3      

EXECUÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS EM 2001 POR PARTIDO  

Partido Valor %     

PFL 134.290.568,00 24,05     

PMDB 129.328.568,00 23,16     

PSDB 121.620.609,00 21,78     

PPB 48.857.472,00 8,75     

PT 39.891.317,00 7,14     

PTB 28.895.327,00 5,18     

PPS 14.156.596,00 2,54     

PSB 13.288.343,00 2,38     

PDT 12.566.726,00 2,25     

PL 11.152.140,00 2     

PC DO B  3.454.086,00 0,62     

PV 828.710,00 0,15     

Total 569.373.799,00 100%     

Base Governo 472.580.253,20 83%     

Oposição 96.793.545,80 17%     
 
       

       
 

Anexo G - Quadro 4     

      

EXECUÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS EM 2002 POR PARTIDO 

      

Partido Valor %    

PMDB 101.065.372,00 20,66    

PSDB 93.843.358,00 19,19    

PFL 81.180.642,00 16,6    

PT 53.931.050,00 11,03    

PPB 49.777.127,00 10,18    

PTB 32.289.369,00 6,6    

PDT 19.805.886,00 4,05    

PL 16.354.844,00 3,34    

PSB 15.922.864,00 3,26    

PPS 15.634.220,00 3,2    

PC DO B 8.237.886,00 1,68    

PV 1.048.000,00 0,21    

PHS 1.175.000,00 0,24    

PSDC 528.000,00 0,11    

PSL 2.969.301,00 0,6    

PST 3.342.000,00 0,67    

PTN 593.559,00 0,12    

Total 497.698.478,00 100%    

Base Governo 373.273.858,50 75%    

Oposição 124.424.619,50 25%    
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Anexo I - Quadro 5     

      

EXECUÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAISEM 

2003 POR PARTIDO 

UAIS EM 2003 POR 

PARTIDO 

      

Partido Valor %    

PSDB R$ 30.404.087,00 19,32    

PFL R$ 28.935.671,00 18,39    

PMDB R$ 27.081.430,00 17,21    

PPB R$ 21.492.396,00 13,66    

PT R$ 19.305.796,00 12,27    

PTB R$ 8.559.891,00 5,44    

PSB R$ 7.089.171,00 4,51    

PDT R$ 4.814.014,00 3,06    

PL R$ 3.936.948,00 2,5    

PC DO B R$ 2.881.115,00 1,83    

PPS R$ 2.861.286,00 1,82    

PHS R$ 343.828,00 0,22    

PSL R$ 367.831,00 0,23    

PST R$ 800.000,00 0,5    

S/PARTIDO R$ 79.968,00 0,05    

Total 158.953.432,00 100%    

Base Governo 95.372.059,20 60%    

Oposição 63.581.372,80 40%    

      
 

      

      

Anexo L - Quadro 6     

      

EXECUÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS 2M 2004 POR PARTIDO 

Partido Valor %    

PT 134.803.000,00 22,48    

PMDB 104.232.000,00 17,38    

PSDB 71.397.733,00 11,9    

PFL 68.584.000,00 11,44    

PP 51.010.000,00 8,51    

PL 46.036.000,00 7,68    

PTB 45.452.955,00 7,58    

PSB 30.814.105,00 5,14    

PC DO B 17.932.000,00 2,99    

PDT 12.700.000,00 2,12    

PSC 6.915.000,00 1,15    

PV 5.868.000,00 0,98    

PRONA 3.232.000,00 0,54    

PPS 756.000,00 0,13    

Total 599.734.793,00 100%    

Base Governo 413.817.007,00 69%    

Oposição 185.917,70 31%    
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Anexo N - Quadro 7     

      

EXECUÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS EM 2005 POR PARTIDO 

Partido Valor %    

PT 174.735.000,00 0,24    

PMDB 100.688.000,00 0,14    

PP 84.168.000,00 0,12    

PFL 72.241.000,00 0,1    

PSDB 61.343.000,00 0,09    

PL 54.341.000,00 0,08    

PTB 53.883.000,00 0,07    

PPS 34.082.000,00 0,05    

PSB 29.472.000,00 0,04    

PC DO B 21.263.000,00 0,03    

PDT 16.492.000,00 0,02    

PSC 10.510.000,00 0,01    

PV 7.082.000,00 0,01    

PRONA 5.000.000,00 0    

Total 720.800.000,00 100%    

Base Governo 540.600.000,00 75%    

Oposição 180.200.000,00 25%    

      

 

Anexo P - Quadro 8    

     

EXECUÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS EM 2006 POR 

PARTIDO 

Partido Valor %   

PT R$ 137.332.000,00 23,08%   

PMDB R$ 99.271.000,00 16,66%   

PSDB R$ 71.877.000,00 12,07%   

PFL R$ 62.197.000,00 10,45%   

PP R$ 42.682.000,00 7,17%   

PL R$ 40.867.000,00 6,95%   

PSB R$ 31.682.000,00 5,32%   

PTB R$ 27.814.500,00 9,24%   

PDT R$ 14.439.000,00 0,63%   

PSC R$ 7.811.000,00 0,87%   

PPS R$ 7.739.000,00 2,60%   

PSOL R$ 7.194.000,00 1,21%   

PV 5.755.000,00 0,97%   

PRONA 1.051.000,00 0,18%   

Total R$ 558.196.500,00 100,00%   

Base Gov. 401.901.480,00 72%   

Oposição 156.295.020,00 28%   
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Anexo R - Quadro 9      

   

COMPARATIVO DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUIAS EM 1999 

ENTRE A BASE FHC x OPOSIÇÃO      

Partido Valor %     

PFL 117.837.070,00 25,35     

PMDB 90.113.590,00 20,01     

PSDB 86.788.352,00 19,25     

PPB 63.561.709,00 16,12     

PTB 23.322.188,00 5,18     

Base 381.622.909,00 85,91     

       

Partido Valor %     

PT 23.623.250,00 5,75     

PDT 12.422.257,00 2,74     

PSB 10.914.000,00 2,42     

PPS 5.37.393,00 1,2     

PC DO B 5.014.232,00 1,11     

PSD 2.755.000,00 0,61     

PMN 663.998,00 0,15     

PRONA 490.000,00 0,11     

Oposição 55.882.737,00 14,09     

Oposição 55.882.737,00 14,09     

Base Governo 381.622.909,00 85,91     

 

 

Anexo T -Quadro10     

  

COMPARAÇÃO DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS EM 

2000 ENTRE A BASE FHC x OPOSIÇÃO    

Partido Valor %    

PMDB 108.653.732,00 25,3    

PFL 104.410.902,00 24,41    

PSDB 100.471.952,00 23,4    

PPB 41.923.822,00 9,8    

PTB 19.599.601,00 4,57    

PL 3.783.997,00 0,88    

Base 378.844.006,00 88,36%    

      

Partido Valor %    

PT 22.459.538,00 5,24    

PDT 11.133.279,00 2,6    

PSB 6.567.076,00 1,53    

PPS 5.387.276,00 1,26    

PC DO B 2.132.647,00 0,5    

PSD 799.999,00 0,19    

PV     499.206.00 0,12    

PSL 490.000,00 0,11    

PMN 400.000,00 0,09    

Oposição 49.369.815,00 11,64%    

Base 378.844.006,00 88,36    

Oposição 49.369.815,00 11,64%    
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Anexo V - Quadro 11     

      

COMPARATIVO DA LIBERAÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS   

EM 2001 ENTRE A BASE FHC x OPOSIÇÃO  

Partido Valor %    

PFL 134.290.568,00 24,05    

PMDB 129.328.568,00 23,16    

PSDB 121.620.609,00 21,78    

PPB 48.857.472,00 8,75    

PTB 28.895.327,00 5,18    

PL 11.152.140,00 2    

Base Governo 474.144.684,00 84,92%    

      

      

Partido Valor %    

PT 39.891.317,00 7,14    

PPS 14.156.596,00 2,54    

PSB 13.288.343,00 2,38    

PDT 12.566.726,00 2,25    

PC DO B  3.454.086,00 0,62    

PV 828.710,00 0,15    

Oposição 84.185.778,00 15,08%    

Base Governo 474.144.684,00 84,92%    

Oposição 84.185.778,00 15,08%    

 

Anexo Z - Quadro 12    

     

COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS 

EM 2002 ENTRE A BASE FHC x OPOSIÇÃO   

Partido Valor %   

PMDB 101.065.372,00 20,66   

PSDB 93.843.358,00 19,19   

PFL 81.180.642,00 16,6   

PPB 49.777.127,00 10,18   

PTB 32.289.369,00 6,6   

PL 16.354.844,00 3,34   

Base 374.510.712,00 76,57%   

     

Partido Valor %   

PT 53.931.050,00 11,03   

PDT 19.805.886,00 4,05   

PSB 15.922.864,00 3,26   

PPS 15.634.220,00 3,2   

PC DO B 8.237.886,00 1,68   

PV 1.048.000,00 0,21   

Oposição 114.579.906,00 23,43%   

Base 374.510.712,00 76,57%   

Oposição 114.579.906,00 23,43%   
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Anexo B1 - Quadro13    

 

COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS EM 2003 

ENTRE A BASE LULA x OPOSIÇÃO    

Partido Valor %   

PSDB R$ 30.404.087,00 19,32   

PFL R$ 28.935.671,00 18,39   

PDT R$ 4.814.014,00 3,06   

PPS R$ 2.861.286,00 1,82   

Oposição 67.015.058,00 38,07%   

     

Partido Valor %   

PT R$ 19.305.796,00 12,27   

PMDB R$ 27.081.430,00 17,21   

PPB R$ 21.492.396,00 13,66   

PL R$ 3.936.948,00 2,5   

PSB R$ 7.089.171,00 4,51   

PC DO B R$ 2.881.115,00 1,83   

PTB R$ 8.559.891,00 5,44   

PSB R$ 7.089.171,00 4,51   

Base Governo R$ 97.435.918,00 61,93%   

Oposição 67.051.058,00 38%   

Base Governo 97.435.918,00 61,93%   

 

Anexo D1 - Quadro 14     

     

COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS 

EM 2004 ENTRE A BASE LULA x OPOSIÇÃO 

Partido Valor %   

PMDB 104.232.000,00 17,63   

PT 134.803.000,00 22,81   

PTB 45.452.955,00 7,69   

PL 46.036.000,00 7,79   

PP 51.010.000,00 8,63   

PSB 30.814.105,00 5,21   

PC DO B 16.170.000,00 2,74   

PRONA 3.234.000,00 0,55   

Base Governo 431.752.060,00 73,05%   

     

     

Partido Valor %   

PSDB 71.397.733,00 12,08   

PFL 68.584.000,00 11,6   

PDT 12.700.000,00 2,15   

PV 5.868.000,00 0,99   

PPS 756.000,00 0,13   

Oposição 159.305.733,00 26,95%   

Base Governo 431.752.060,00 73,05%   

Oposição 159.305.733,00 29,95%   
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Anexo F1 - Quadro 15     

      

COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS  

EM 2005 ENTRE A BASE LULA x OPOSIÇÃO  

Partido Valor %    

PT 174.735.000,00 24,25    

PMDB 100.688.656,00 13,67    

PP 84.168.000,00 11,42    

PL 54.341.000,00 7,54    

PTB 53.341.000,00 7,48    

PSB 29.472.000,00 4,09    

PC DO B 21.263.000,00 2,95    

PSC 10.510.000,00 1,46    

PRONA 500.000,00 0,67    

Base Governo 529.560.656,00 73,53%    

      

Partido Valor %    

PFL 72.245.065,00 10,02    

PSDB 61.343.000,00 8,52    

PPS 34.082.000,00 4,73    

PDT 16.492.000,00 2,29    

PV 7.082.000,00 0,91    

Oposição 191.244.065,00 26,47%    

Base Governo 529.560.656,00 73,53%    

Oposição 191.244.065,00 26,47%    

      

Anexo H1 -Quadro 16     

      

 COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS 

 EM 2005 ENTRE A BASE LULA x OPOSIÇÃO 

Partido Valor %    

PT R$ 137.432.000,00 24,03%    

PMDB 99.171.000,00 17,63    

PTB R$ 55.012.500,00 9,22%    

PP R$ 42.682.000,00 7,17%    

PL R$ 41.356.000,00 6,95%    

PSB R$ 31.682.000,00 5,32%    

PSC R$ 5.162.000,00 0,87%    

PC DO B 5.010.000,00 84,00%    

PRONA R$ 1.051.000,00 0,18%    

Governo R$ 418.558.500,00 72,21%    

      

Partido Valor %    

PSDB R$ 71.877.000,00 12,56%    

PFL R$ 62.197.000,00 10,45%    

PPS R$ 15.478.000,00 2,60%    

PSOL R$ 7.194.000,00 1,21%    

PV R$ 5.755.000,00 0,97%    

Oposição R$ 162.501.000,00 27,79%    

Base Governo 418.558.500,00 72,21%    

Oposição 162.501.000,00 27,79%    
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Anexo J1 - Quadro 17      

       

COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS NO GOVERNO FHC 
       

       

1999 Valor %     

BASE GOV. 381.622.909,00 85,91%     

OPOSIÇÃO 55.882.737,00 14,09%     

       

2000 Valor %     

BASE GOV. 378.844.006,00 88,36     

OPOSIÇÃO 49.369.815,00 11,64%     

       

2001 Valor %     

BASE GOV. 474.144.684,00 84,92%     

OPOSIÇÃO 84.185.778,00 15,08%     

       

2002 Valor %     

BASE GOV. 374.510.712,00 76,57%     

OPOSIÇÃO 114.579.906,00 23,43%     

       

       

BAE GOV. 1.609.122.311,00 84,11%     

OPOSIÇÃO 304.018.236,00 15,89%     

TOTAL 1.913.140.547,00 100,00%     
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Anexo M1 - Quadro 18      

        

BANCADA PARTIDÁRIA NA POSSE - CAMÂRA 

DOS DEPUTADOS   

NÚMERO DE MEMBROS EMPOSSADOS   

PRINCIPAIS PARTIDOS POLÍTICOS   

Partido 1999 2003 2007     

PC DO B 7 12 13     

PDT 25 17 23     

PFL 105 75 62     

PL 12 33 34     

PMDB 84 69 90     

PMN 2 2 3     

PPB - PP 60 43 41     

PPS 3 21 17     

PRONA 1 6 0     

PSB 17 28 28     

PSD 2 0 0     

PSDB 99 63 64     

PSTU 0 0 0     

PT 59 90 83     

PTB 31 41 21     

PV 1 6 13     

PST  1 0 0     

PSC 1 1 7     

PSOL     3     

OUTROS 3 6 11     

Total 513 513 513     

Fonte: Diário do Congresso Nacional de 13 de fevereiro de 2007.  
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Anexo B - Gráfico 1       
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Anexo D - Gráfico 2      
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Anexo F - Gráfico 3      
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 
 
 
 
       

Anexo H - Gráfico 4      
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  Anexo J - Gráfico 5      
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Anexo M - Gráfico 6      
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Anexo O - Gráfico 7       
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Anexo Q - Gráfico 8       
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 Anexo S - Gráfico 9     

      
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
      

   

Anexo U -Gráfico10     
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 Anexo X - Gráfico 11    
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
     

Anexo A1 - Gráfico 12    
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  Anexo C1 - Gráfico13    

     
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Anexo E1 - Gráfico 14    
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Anexo G1 - Gráfico 15     
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

   Anexo I1 - Gráfico 16    
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     Anexo L1 - Gráfico 17      
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Anexo N1 - Tabela 1          

          

EXECUÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS PARLAMENTARES (r$ MILHÕES DE REAIS) 

          

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

BASE GOVERNO 388,6 380,1 474,9 375,5 120,3 407,8 540,6 428,6  

OPOSIÇÃO 61,6 48,0 83,3 113,5 36,7 183,2 180,2 166,7  

TOTAL 450,2 428,1 558,2      489,0       157,0       591,0  720,8 595,3  

% BASE GOVERNO 87% 89% 85% 77% 77% 69% 75% 72%  

% OPOSIÇÃO 13% 11% 15% 23% 23% 31% 25% 28%  

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

TOTAL - FHC - LULA 1.925.500,00 1.890.300,00  
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Anexo O1 - Tabela 2          

          

EXECUÇÃO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS PARLAMENTARES POR PARTIDO POLÍTICO 

BASE GOVERNO SEGUNDO MANDADO FHC PRIMEIRO MANDATO LULA  

PARTIDO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

PC DO B          5,0  2,1 3,4 8,2 2,8 16,1 21,2 5,1  

PDT 12,4 11,1 12,5 19,8 4,8 5,2 16,4 14,3  

PFL 117,8 104,4 134,2 81,1 28,9 68,5 72,2 62,1  

PL 7,0 3,7 11,1 16,3 3,9 46,0 54,3 41,3  

PMDB 90,1 108,6 129,3 101,0 27,0 104,2 100,6 99,1  

PMN 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

PPB - PP 63,5 41,9 48,8 49,7 21,4 31,1 84,1 42,6  

PPS 5,3 5,3 14,1 15,6 2,6 0,7 34,0 15,4  

PRONA 0,4 0 0 0 0,0 3,2 0,5 1,0  

PSB 10,9 6,5 13,2 15,9 7,0 30,8 29,4 31,6  

PSD 2,7 0,7 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0  

PSDB 86,7 100,4 121,6 93,8 30,4 71,7 61,3 71,8  

PSTU 0,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0  

PT 23,6 22,4 39,8 53,9 19,3 134,8 174,7 137,4  

PTB 23,3 19,5 28,8 32,2 8,5 45,4 53,8 55,0  

PV 0,0 0,4 0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 5,7  

S-PARTIDO 0,0 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7  

PSC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 5,1  

PSOL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1  

Total     449,6      428,5      558,6      488,5      156,6      557,7      712,6      598,3   
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