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EMENTA

Apresentação, de forma introdutiva, sobre o funcionamento do planejamento e
orçamento aplicados ao setor público, identificando o que é orçamento público,
qual o seu papel na gestão pública; Análise do sistema brasileiro de planejamento e
orçamento, com a busca da compreensão dos conceitos e finalidades das peças
orçamentárias: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei
Orçamentária Anual (LOA).
Entendimento das classificações orçamentárias das receitas e despesas e sistemas de
informações orçamentárias; Elaboração da proposta orçamentária pelo Poder
Executivo; Reflexão sobre os modelos de orçamentos; Análise da apreciação
legislativa da proposta orçamentária e do processo de execução do orçamento;
Análise do perfil das despesas; Entendimento da gênese, evolução e desafios para o
aperfeiçoamento do orçamento público.

JUSTIFICATIVA

O curso proposto tem singular relevância pois permite não somente avaliar a
qualidade do planejamento orçamentário do seu órgão ou governo, como
também intervir, como cidadão ou como agente público, na elaboração e
implementação do orçamento público, transpondo, assim, os conhecimentos
adquiridos para além de sua realidade profissional.
OBJETIVO GERAL

Deverá o aluno ao finalizar o curso ter entendido como funciona o orçamento
público no país, identificar as peças orçamentárias, ser capaz de discutir
relação entre políticas públicas e orçamento, classificar orçamentariamente
as receitas e despesas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao finalizar o curso, deverá o aluno ser capaz de:
Discutir relação entre políticas públicas e orçamento;
Analisar a função, o conteúdo e a composição do Plano Plurianual e da Lei
de Diretrizes Orçamentárias e mostrar o seu processo de elaboração,
apreciação legislativa e execução;
Compreender os conceitos de receitas e despesas públicas;
Identificar as classificações das receitas e despesas sob diversos critérios,
reconhecendo o significado dos códigos utilizados na programação
orçamentária;
Discutir a preparação da proposta orçamentária pelo Poder Executivo;
Discutir as etapas de execução da despesa; e da execução do orçamento;
Analisar os desafios que se colocam hoje ao aperfeiçoamento da gestão dos
recursos públicos em nosso país.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução ao planejamento e ao orçamento público:
- O papel do orçamento na gestão pública;
- O que é orçamento público?
- Funções econômicas do Estado;
- Sistema brasileiro de planejamento e orçamento;
- Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
- Legislação pertinente (Constituição Federal, Lei Federal 4.320/1964, Lei de
Responsabilidade Fiscal, Códigos de Administração Financeira, outras
normas).

Classificações orçamentárias das receitas e despesas e sistemas de
informações orçamentárias:
- Receitas Públicas;
- Despesas Públicas;
- Particularidades inerentes ao estudo da despesa pública sob o enfoque
orçamentário (Regime de adiantamentos, Restos a pagar, Despesas de
Exercícios Anteriores, Anulação de operações orçamentárias);
- Regime orçamentário x patrimonial;
- Sistemas de informações orçamentárias.
Elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual:
- Elaboração da proposta orçamentária pelo Poder Executivo;
- Orçamento participativo;
- Orçamento-programa;
- Orçamento base zero;
- Apreciação legislativa da proposta orçamentária;
- Créditos adicionais e alterações da Lei Orçamentária Anual;
- Processo de Execução do orçamento (cronograma de desembolso e
programação financeira, licitação, empenho, liquidação e pagamento);
- Execução de despesas por convênios e contratos;
- Analisando o perfil das despesas;
Orçamento como processo evolutivo:
- Gênese e evolução do orçamento público;
- Evolução do orçamento público no Brasil;
- O modelo atual de planejamento e orçamento;
- Desafios para o aperfeiçoamento do orçamento público.

METODOLOGIA

Aula expositiva-dialogada, com apresentação do conteúdo em slides ou
material impresso, com resolução de exercícios de fixação.
RECURSOS DIDÁTICOS

Computador; data-show; quadro branco; material impresso.

AVALIAÇÃO

A avaliação será composta de 20% de participação, incluindo as atividades
em sala e 80% de prova escrita.
ENTREGA DE CERTIFICADO

Aproveitamento e Participação; sendo que para aproveitamento média final
igual ou maior que 7,00, e para participação frequência igual ou superior a
70%.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Bezerra Filho, João Eudes. Orçamento Aplicado ao Setor Público: abordagem
simples e objetiva. São Paulo: Atlas, 2013.
Santos, Rita de Cássia. Plano Plurianual e Orçamento Público. UFSC;
[Brasília]:CAPES: UAB, 2010.
Brasil. Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.
Brasil. Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar 101, de 4 de maio de
2000.
PROFESSOR/INSTRUTOR

Romildo de Almeida Muniz
Contador pela UFF
Especialista em Gestão da Administração Pública pela UFF
Mestrando em Ciências Contábeis aplicada ao Setor Público pela FUCAPE
Business School
Gerente de Controle Contábil e Financeiro da UNIRIO

