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DIAGNÓSTICO: MARCO LEGAL INEFICAZ

 PPA inadequado como instrumento indutor da 
alocação do gasto público no médio prazo.

 LOA irrealista com despesas além do espaço fiscal.

 Má priorização dos gastos públicos.

 Baixa qualidade dos investimentos públicos. 

 Acúmulo de restos a pagar (ou a executar).

 Legislação “permanente” em leis anuais.

 Falta de convergência aos padrões internacionais.



PLANO PLURIANUAL (PPA)

 Altera os prazos de envio e apreciação do PPA para 

torná-los iguais aos da LDO (encaminhamento até 

30/4 e aprovação até 17/7). Revisão: encaminhamento 

até 31/8 e apreciação até 15/11.

 Plano Plurianual simplificado, baseado nas propostas 

registradas perante a Justiça Eleitoral pelo candidato 

eleito; permanece de caráter indicativo.

 Exige que o PPA da União tenha anexo de política 

fiscal, explicitando os objetivos de longo prazo da 

estratégia fiscal (10 anos), bem como cenário fiscal 

prospectivo (4 anos).



PROJETOS DE INVESTIMENTOS

 Instituição de metodologias, normas e procedimentos, 

a serem seguidos por todos os entes, para a avaliação 

dos projetos de investimentos financiados com 

recursos públicos. Revisão: excluir estados e 

municípios; retomar a ideia de banco de projetos 

(requisito para inclusão na LOA, mas sem obrigação 

de que seja financiado); exceções nas leis do PPA; 

acesso público ao sistema.

 Os projetos plurianuais deverão ser executados nos 

exercícios subsequentes até sua conclusão, exceto se 

houver impedimento de ordem técnica. Revisão: caso 

tenha sido iniciada a execução física, executa até a 

conclusão de pelo menos uma etapa com 

funcionalidade plena; impedimento econômico e legal.



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

(LDO)

 A LDO conterá previsão de todas as receitas, sendo  

que a estimativa das primárias constará do projeto de 

LOA e da LOA aprovada. Revisão: receitas agregadas 

por itens, distinguindo financeiras das primárias.

 Aprimora o anexo de metas fiscais (transformado em 

verdadeiro cenário fiscal de médio prazo), que:

 será estendido de dois para quatro exercícios 
subsequentes; 

 explicitará com maior detalhe as receitas e as 
despesas decorrentes das obrigações já contratadas
para os exercícios subsequentes (baseline); e

 identificará o espaço fiscal disponível para novos 
investimentos em cada um dos exercícios.



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

 Anexo discriminará o cronograma de desembolso de 

cada projeto plurianual e a Mensagem destacará 

aqueles a serem iniciados no exercício. Revisão: 

cronograma desnecessário.

 Montante de projetos plurianuais aprovados deve ser 

compatível com o espaço fiscal futuro reservado para 

novos investimentos. Revisão: estabelecer limites 

plurianuais agregados para as despesas primárias no 

PPA ou na LDO.

 Eventual acréscimo nas receitas identificado pelo 

Legislativo durante apreciação será alocado na 

reserva de contingência e incorporado à LOA por 

crédito adicional.



RESTOS A PAGAR E FUNDOS PÚBLICOS

 Restringe a inscrição em RAP (disponibilidade 

financeira por vinculação para todos os exercícios) e 

obriga o cancelamento (exceto de fato gerador já 

ocorrido) daqueles não pagos em três (correntes) ou 

seis meses (capital, com exceção de operações de 

crédito e obras plurianuais). Revisão: disponibilidade 

agregada e cancelamento após doze meses (exceto 

licitações internacionais).

 Define o que constitui fundo público, o conteúdo

mínimo da lei que o instituir e a avaliação periódica (4

anos). Revisão: disciplinar melhor o processo de

avaliação periódica sobre a conveniência de manter,

aperfeiçoar ou extinguir os fundos.



PLURIANUALIDADE

 Necessidade de se alterar a Constituição para 

que projetos plurianuais sejam aprovados uma 

única vez pelo Legislativo e a despesa 

correspondente seja autorizada pelo custo total 

do projeto.

 Regras infraconstitucionais podem no máximo 

priorizar a inclusão, nos orçamentos subsequentes, 

de dotação compatível com o cronograma de 

execução financeira da obra.

 Diminuir obras inacabadas.

 Assegurar controle fiscal no médio prazo com um 

cenário fiscal de médio prazo bem implementado.



PRIORIZAÇÃO DO GASTO

 Falta de um quadro das despesas de médio prazo 

(QDMP, ou MTEF em inglês), elaborado anualmente, 

que aloque as despesas de forma agregada (por 

programa, órgão ou função), com visão de médio prazo 

em conformidade com cenário fiscal pré-definido.

 Hoje, não há efetividade na priorização, nem 

avaliação se a priorização foi cumprida. Limites 

“aleatórios”.

 Não institui de imediato um QDMP, por dificuldades 

conceituais e divergências operacionais, mas traz 

elementos básicos de um QDMP e nenhum dispositivo 

que impeça a sua implementação no futuro.



QUESTÕES DE GESTÃO

 Explicitar na LRF o objetivo da política fiscal.

 Definir limite para a dívida da União e quais 
procedimentos adotar caso seja atingido.

 Efetivar a “Regra de Ouro” (fiscal + seguridade).

 Analisar os riscos fiscais no médio prazo.

 Melhorar os critérios para a renúncia de receitas.

 Reduzir o limite prudencial das despesas com 
pessoal.

 Rever despesas indexadas e desvincular receitas.

 Centralizar a gestão orçamentária no MF.

 Regulamentar o Conselho de Gestão Fiscal.
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