
Plano Plurianual - PPA

Constituição Federal:
Art. 165 – Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I – o Plano Plurianual;
II – as Diretrizes Orçamentárias;
III – os Orçamentos Anuais.
§ 1º - A lei que instituir o PPA estabelecerá, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivo e metas da administração
pública federal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.



O PLANEJAMENTO COMO PRESSUPOSTO DA 
GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL (LRF)

§1º do Art. 1º da LRF:

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e transparente,
em que se previnem riscos e corrigem desvios
capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas...



O PLANEJAMENTO COMO PRESSUPOSTO DA GESTÃO 
FISCAL RESPONSÁVEL (LRF)

� A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
Federal nº 101, de 04 de maio de 2000) legitima a
responsabilização e impossibilita a dissociação dos
instrumentos de planejamento.

� Art. 5º – O projeto de Lei Orçamentária anual,
elaborado de forma compatível com o PPA, com a LDO e
com as normas desta Lei complementar:



� O PPA dá maior transparência às ações, propiciando o
acompanhamento e avaliação dos programas, maior
eficiência dos gastos públicos, maior visibilidade à atuação
das Secretarias, além de combater a duplicação de
esforços.

� O PPA, LDO e LOA – precisam manter estreita sintonia.

Plano Plurianual - PPA



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA -LDO

� É o elo entre o PPA e a LOA

� Estabelece as prioridades e metas da Administração
Pública para o exercício a que se refere

�Define as regras para a elaboração e execução do
Orçamento



� ART. 165, § 2º, CF: A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá
as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo
as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente,
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as
alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA -LDO



IMPORTÂNCIA DA LDO APÓS VIGÊNCIA DA LRF

Com a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias passou a ter mais relevância. A LRF estabeleceu que a LDO
deverá dispor sobre:
� 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.
� Demais condições e exigências para a transferências de recursos a

entidade públicas e privadas.



� É a materialização das prioridades e metas de governo 
estabelecidas no PPA e na LDO

� É o orçamento em sentido estrito

� ESTIMA a Receita e a FIXA a Despesa de determinado ente 
da Federação para um exercício financeiro

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

Art. 167. São vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluídos
na lei orçamentária anual;

II - a realização de despesas ou a assunção de
obrigações diretas que excedamos créditos
orçamentários ou adicionais;



IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo
ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da
arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158
e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços
públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento
do ensino e para realização de atividades da
administração tributária, como determinado,
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a
prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem
como o disposto no § 4º deste artigo;



VI - a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para
outro, sem prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos
ilimitados;
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CICLO OU PROCESSO ORÇAMENTÁRIO


