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1 – Apresentação 

 
No início do exercício de 2011 o Governador do Estado da Bahia assinou o 

Decreto nº. 12.583, de 09 de fevereiro de 2011, estabelecendo procedimentos 

específicos sobre a execução orçamentária e financeira no âmbito da 

Administração Direta, suas autarquias, fundos, fundações e empresas estatais 

dependentes para o exercício de 2011. Alguns dias antes, a União anunciou o 

corte no orçamento de 2011 no montante de 50 bilhões de reais. Tais medidas 

refletem a preocupação dos governos em manter as contas públicas sob controle 

depois de sofrerem os efeitos da crise financeira de 2008 e as conseqüências 

impostas pelo ano eleitoral de 2010 quando invariavelmente acontece um aumento 

dos gastos públicos. 

Também se encontra inserido no contexto, a evidência, no caso do Estado 

da Bahia, que o atual modelo de programação orçamentária e financeira tem 

gerado conseqüências indesejáveis à administração pública. Este fato tem 

despertado interesse e preocupação na administração dos recursos públicos. 

Portanto, é muito importante encontrar meios e instrumentos que possam conduzir 

a proposição de um novo modelo de programação orçamentária e financeira de 

modo a minimizar os efeitos negativos que se observa do modelo atual. 

A presente proposta de intervenção organizacional, portanto pretende 

apresentar alternativas viáveis para a concepção do novo modelo de programação 

orçamentária e financeira com reflexos positivos na execução do orçamento 

estadual. Efetivamente, não se tratará de uma medida isolada e sim de um 

conjunto de medidas com o propósito de alcançar o objetivo. 

A programação e execução orçamentária e financeira contam com 

importantes ferramentas de tecnologia da informação (TI). Entretanto, há de 

ressaltar as limitações impostas no controle mais efetivo da execução 

orçamentária e financeira em virtude das deficiências do Sicof – Sistema de 

Informações Contábeis e Financeiras1.  

                                                
1 SICOF – Implantado em janeiro de 1997, utiliza plataforma na rede SEFAZ, descentralizado na 
Sede e outros órgãos do Estado.  Linguagem de Programação Natural II, Banco de Dados Adabas 
e ambiente operacional MVS, ESA. 
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Não há como planejar e executar um orçamento da dimensão do Estado da 

Bahia2 sem contar com estas ferramentas que atuam no registro das ações, planos, 

dados e produzem informações importantes.  A informação segura e confiável é 

um fator decisivo na gestão orçamentária e por ser um recurso importante e 

indispensável tanto interna como externamente, que seja tratado com extremo 

cuidado e zelo. Para ser útil a informação deve ser oportuna, coesa e confiável. 

Dessa forma, a proposta abordará aspectos operacionais, estruturais, legais 

e, sobretudo intervenções nos sistemas de TI envolvidos com o problema 

abordado. 

O alinhamento entre a programação orçamentária e a programação 

financeira torna-se necessário no Estado, pois este descompasso entre as duas 

programações acarreta constantes pedidos de alterações no orçamento, indicadores 

de baixa execução orçamentária, constantes pedidos de antecipação de cotas do 

cronograma mensal de desembolso financeiro e principalmente os atrasos3 

constantes nas liberações de recursos financeiros. 

Efetivamente não há como se falar em propor mecanismos ou instrumentos 

que levem ao desejado alinhamento entre a programação orçamentária e a 

programação financeira sem abordar a necessidade da unificação dos dois atuais 

sistemas corporativos que possibilitam o planejamento e a execução do orçamento 

enfatizando assim, alterações e modernização dos instrumentos da área de TI. 

Portanto, a pesquisa se alinha com os elementos que atuam no planejamento 

e na execução orçamentária e financeira estudando os reflexos do atual modelo, 

suas vantagens e desvantagens, com forte envolvimento na concepção de novos 

mecanismos na área de TI.   

                                                
2 O orçamento do Estado da Bahia, fixou a despesa e previu a receitas nos seguintes valores: 2010 
– R$ 23.275.223.228,00; 2009 – R$ 22.480.184.349,00; 2008 – R$ 19.030.710.407,00; 2007 – R$ 
17.275.257.199,00; 2006 – R$ 16.425.949.340,94. (fonte: SICOF - Gerencial) 
3 O Decreto Estadual nº. 8.019/2001, estabelece que: “As despesas de valor inferior ou igual a R$ 
5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) serão pagas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, inclusive 
com a liquidação de seus respectivos empenhos” 
A Lei Estadual nº. 9.433/2005, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes do Estado da 
Bahia determina que:  
Art. 150 - Para fins de atualização monetária dos débitos da Administração, serão observados os 
seguintes prazos de vencimento da obrigação contratual, contados da data de apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, ou outro documento de cobrança: 
I - para obras e serviços, até 08 (oito) dias úteis; 
II - para compras e fornecimentos, até 08 (oito) dias úteis. 
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Atuando na área de orçamento e finanças públicas, a reflexão sobre o tema 

proposto nos remete ao fato de que antes de planejar, existem no governo as 

condições políticas que norteiam as estratégias a serem adotadas. Tendo os 

conceitos pertinentes ao tema já internalizados e sedimentados no desempenho de 

nossas funções, com a capacidade de aprofundamento e obtenção de novas 

respostas ao tema definido, esperamos contribuir com novos processos de 

trabalho, para atendimento as diretrizes legais exigidas.  

Segundo os registros históricos4 da Secretaria de Planejamento – Seplan, o 

ano de 1955 pode ser considerado um marco para a atividade de planejamento no 

Estado da Bahia, com a criação do primeiro órgão, a Comissão de Planejamento 

Econômico – CPE, voltado para desenvolver esta função. A partir de então, o 

planejamento desenvolve-se passando por diversas modificações estruturais. 

O poder executivo cria em 1966, o Sistema Estadual de Planejamento – 

SEP, por entender que aliada ao planejamento seria possível desenvolver melhor a 

nova modalidade como técnica administrativa da aceleração de processo social, 

cultural, científico e tecnológico, atendendo ao desenvolvimento econômico do 

Estado. Este órgão estabelece normas e orientações para a Programação e o 

Orçamento, criando as unidades das Assessorias Setoriais de Programação e 

Orçamento – Aspos. Estas assessorias consolidavam as propostas encaminhadas 

pelas unidades orçamentárias de cada secretaria destinando-as a CPE para 

elaborar a proposta geral de orçamento-programa, com base no Plano de Governo. 

Com o objetivo de coordenar as funções de planejamento, programação e 

orçamento, organização, estatística, ciência e tecnologia, cria-se em 1971, a 

Secretaria do Planejamento Ciência e Tecnologia – Seplantec, passando a ser um 

órgão central do SEP. 

A Lei n° 8.631, de 12 de junho de 2003, alterou a denominação desta 

Secretaria para Secretaria do Planejamento – Seplan e o Decreto n°. 8.414, de 02 

de janeiro de 2003, dispôs sobre as atribuições do Secretário Extraordinário para 

Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, que desenvolve as atividades 

relacionadas ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

                                                
4 Consultas realizadas no sítio da Seplan: http://www.seplan.ba.gov.br/ e em registros internos da 
Secretaria de Planejamento. 
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Por intermédio da Lei n° 8.897, de 17 de dezembro de 2003, foi criada, de 

forma efetiva, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ficando excluída da 

finalidade e competência da Seplan, no exercício das funções relacionadas à 

ciência e tecnologia. 

Ato contínuo, o Regimento da Seplantec, cria a Superintendência de 

Orçamento Público – SPO com a atribuição de elaborar e gerenciar planos e 

orçamentos públicos, para a implementação das políticas de desenvolvimento do 

Estado e o objetivo de “coordenar, supervisionar, orientar e consolidar a 

programação orçamentária governamental” (Seplan, 2003). 

Também compete a SPO: gerir as atividades de programação e informações 

orçamentárias; articular-se com outras superintendências a fim de certificarem-se 

de todos os cuidados e ações, necessários para a elaboração dos instrumentos de 

planejamento e orçamento do Estado; sistematizar as informações gerenciais 

referentes a receitas e despesas e analisar, compatibilizar e consolidar as propostas 

orçamentárias. 

Até o período de 1986, a programação, elaboração, acompanhamento e 

execução do orçamento eram extremamente limitadas e restritas em função da 

escassez de recursos tecnológicos adequados.  

A partir de 1993, cada secretaria ou órgão, particularmente as Assessorias 

de Planejamento – Asplan passam a dispor de instrumentos facilitadores de amplo 

conhecimento e por conseqüência da operacionalização do Programa de Trabalho 

detalhamento. O sistema computacional em rede, ligado a Companhia de 

Processamento de Dados da Bahia – Prodeb, permitiu descentralizar as Asplan a 

tarefa de registro dos dados no sistema fornecidos pelas unidades executoras da 

Administração Direta e as entidades da Administração Indireta, incluídas as 

empresas, bem como assessoramento dos órgãos e secretarias visando cumprir as 

exigências necessárias à elaboração das propostas de orçamento e programa e 

geração dos dados e informações necessárias ao acompanhamento e avaliação das 

ações governamentais. 

Em 1996, observou-se a necessidade de um novo sistema de elaboração do 

orçamento, pois o anterior não acompanhava mais a velocidade das demandas, 
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bem como das informações. Era imprescindível mudar com urgência os 

procedimentos, sem descuidar da qualidade dos dados.  

O que se esperava com a criação de um novo sistema era encontrar os meios 

necessários para aperfeiçoar a aplicação dos recursos públicos e alcançar melhores 

resultados e assim, utilizar melhor os recursos disponíveis. 

Muda-se então, o foco de direcionamento para elaboração orçamentária com 

a nova postura de gestão do conhecimento, através da tecnologia da informação. 

Assim, em 1998, foi introduzido no Sistema Estadual de Planejamento o Sistema 

Informatizado de Planejamento – Siplan, instituído através do Decreto nº 7.479, 

de dezembro de 1998, tendo como principal objetivo auxiliar a Seplan e unidades, 

no planejamento do Estado, disponibilizando informações gerenciais por 

Secretarias, além de inter-relacionar informações com outros sistemas do Estado. 

Conforme disposições do Decreto nº. 7.921, de 02 de abril de 2001, a 

Diretoria do Tesouro, na estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda, é 

responsável pela gestão financeira dos recursos públicos e pela execução 

orçamentária de parte importante do orçamento do Estado da Bahia, assim como o 

pagamento de tributos federais, pagamento do principal e acessório da dívida 

pública, que envolve soma relevante de recursos orçamentários, além de manter 

controles importantes como: o acompanhamento da realização de metas fiscais 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, monitoramento da regularidade fiscal 

do Estado da Bahia junto a órgãos federais, além do estabelecimento e 

acompanhamento das metas previstas no Programa de Apoio à Reestruturação e 

ao ajuste Fiscal de Estados5 junto a Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

Dentre as funções da Diretoria do Tesouro destaca-se a administração dos 

recursos financeiros através do gerenciamento do Sistema de Caixa Único do 

                                                
5 O Programa de Ajuste Fiscal, assinado pelos governadores dos 25 Estados que refinanciaram 
suas dívidas (Amapá e Tocantins não o fizeram), apresenta metas anuais para um triênio, 
considerando a evolução das finanças estaduais, os indicadores macro-econômicos para o novo 
período e a política fiscal adotada pelos governos estaduais. A cada ano é avaliado o cumprimento 
das metas e compromissos do exercício anterior. Também anualmente poderá ser realizada a 
atualização de metas para um novo triênio. Estes procedimentos deverão ser observados enquanto 
perdurar o contrato de refinanciamento. (fonte: http://www.stn.fazenda.gov.br). 
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Estado6, que mantém estreita relação com outra importante atividade – a 

programação financeira. 

A Programação Financeira compreende um conjunto de atividades com o 

objetivo de ajustar o ritmo de execução do orçamento ao fluxo provável de 

recursos financeiros, ou seja, ajustar a execução da previsão orçamentária com a 

realização das receitas (Reis, 2010). 

Como toda atividade da administração pública, a administração financeira 

tem uma forte vinculação legal. Dentre os instrumentos mais importantes, 

destacam-se as Leis nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

A Lei nº. 4.320/64 estatui normas gerais de direito financeiro para 

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

Municípios e do Distrito Federal e se constitui um marco importante na 

normalização do direito financeiro no Brasil. 

Em junho de 1996, por determinação do Decreto nº. 6.131, foi instituído o 

Sistema de Informações Contábeis e Financeiras - Sicof, entrando em operação no 

ano seguinte. O Sicof objetivou prover o Estado da Bahia de uma ferramenta 

capaz de controlar e acompanhar a execução orçamentária e financeira, e efetuar o 

controle patrimonial e contábil. 

O Sicof reuniu os dados contábeis e financeiros de todos os órgãos da 

administração direta e indireta em um único banco de dados com vistas a agilizar 

o controle e a manutenção da integridade dos mesmos. A partir da implementação 

do sistema o Estado passou a automatizar o processo de execução orçamentária da 

receita e da despesa pública assegurando a consistência e confiabilidade dos 

registros de atos e fatos contábeis, agilizando o processamento de dados e as 

informações necessárias para os diversos níveis decisórios. 

Também foi possível a partir do Sicof a transmissão automática de 

documentos para a rede bancária, possibilitando maior segurança no processo de 

pagamento assim como a geração de relatórios úteis para a elaboração de 

                                                
6 Sistema de Caixa Único – SCU do Estado da Bahia instituído pela Lei nº 3.737/1979. Tem como 
objetivo a centralização das contas, a maximizar recursos disponíveis, ter uma visão única de toda 
a disponibilidade financeira; manter o controle financeiro. 
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balanços, balancetes e demonstrativos legais e gerenciais necessários à prestação 

de contas do Governador. 

Definido no último planejamento estratégico da Secretaria da Fazenda, sua 

missão é: “Prover e administrar os recursos financeiros para viabilizar as 

políticas públicas do Estado e orientar o cidadão quanto à importância do 

pagamento dos tributos e do controle da aplicação dos recursos públicos”.7 (Grifo 

nosso). 

Portanto, o projeto visa contribuir para o cumprimento da missão da 

Secretaria da Fazenda e do Planejamento, pois, administrar bem significa planejar 

ações, organizar atividades, dirigir e controlar os recursos que devem ser bem 

distribuídos, na hora certa, para o destinatário correto para que venha contribuir 

com bons resultados, sejam financeiros ou operacionais. 

O ciclo ou processo orçamentário pode ser definido como um processo 

contínuo, dinâmico e flexível, através do qual se elabora, aprova, executa, 

controla e avalia as ações de governo nos aspectos físicos e financeiro. 

Corresponde, portanto ao período de tempo em que se processam as atividades 

típicas do orçamento público. 

Administrar os recursos financeiros diz respeito específico à área 

administrativa financeira do Estado, a qual a Diretoria do Tesouro faz parte. 

A Lei nº. 4.320/64, no seu art. 48, na interpretação de Heraldo da Costa 

Reis, a programação financeira tem por objetivo: 

a) Garantir a liberação de recursos financeiros necessários, às unidades 

orçamentárias, tempestivamente, para que estas possam executar os 

programas orçamentários de sua competência; 

b) Gerir o caixa de modo a manter o equilíbrio entre a despesa (liberação de 

recursos) e a receita, mantendo o fluxo de caixa satisfatório a prevenir a 

insuficiência de caixa. 

Esta proposta pretende contribuir com subsídios para o encaminhamento de 

possíveis meios de intervenção pública, com o intuito de garantir a 

sustentabilidade de tais investimentos ao término dos incentivos fiscais e 

                                                
7 Missão estratégica da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – www.sefaz.ba.gov.br  
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financeiros, bem como orientar o ingresso de novos investimentos no Estado, 

tendo como pressuposto básico a utilização das disponibilidades financeiras para 

fortalecimento do alinhamento das programações orçamentárias e financeiras. 

Os incentivos fiscais tornaram-se, nas últimas décadas, importantes 

instrumentos de política econômica para viabilizar investimentos em determinadas 

áreas que necessitam de aportes de capital para geração de emprego e renda. 

Transformando-se em uma arma relevante na chamada guerra fiscal no Brasil, os 

incentivos fiscais têm desafiado as administrações públicas regionais em 

desenvolver mecanismos que garantam a continuidade dos investimentos quando 

do término desses incentivos fiscais. O impacto da renúncia de receita beneficiem 

pecuniariamente o contribuinte, impedindo, reduzindo ou de qualquer forma 

prejudicando o potencial arrecadatório de tributos. 

O Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia – 

Fiplan BA é a ferramenta que permitirá essa nova prática e será desenhado como 

o novo sistema corporativo que será utilizado para elaboração do orçamento e da 

execução orçamentária e financeira do Estado. O Projeto Fiplan BA irá substituir 

os sistemas atuais de planejamento e finanças, tendo como objetivo a implantação 

de um sistema unificado de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade no 

Estado da Bahia, a partir da customização, pois foi desenvolvido por técnicos da 

área de planejamento do Estado do Mato Grosso. O novo sistema funcionará 

numa arquitetura tecnológica mais moderna, alinhada aos padrões atualmente 

praticados pelo Estado. 

A equipe responsável pela customização do sistema foi efetivamente 

viabilizada no curso 2009 e fundamentou-se na formalização do termo de Cessão 

do sistema pelo Governo do Estado do Mato Grosso para o Governo do Estado da 

Bahia, o que ocorreu em 14 de maio de 2009. Na seqüência, definiu-se a 

sistemática do projeto e as equipes responsáveis por sua customização e 

implantação, determinadas pelo Decreto nº. 11.655, de 07 de agosto de 2009, e 

pelas Portarias da Sefaz nº. 315, de 28 de agosto de 2009 e Seplan nº. 133, de 03 

de setembro de 2009. 
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Efetivamente haverá necessidade de mudanças na legislação estadual, 

alterações nas práticas de elaboração do quadro de cotas e mais adiante mudanças 

nas práticas e padrões de trabalho no desenvolvimento da execução orçamentária. 

Há também de se vislumbrar outros aspectos que porventura não serão 

abordados neste trabalho, mas que durante a implantação das medidas propostas 

venham se mostrar imprescindíveis sua adoção de modo que se alcance o objetivo 

principal. 

Com a adoção das medidas, conquistas importantes poderão ser alcançadas: 

a) Dar credibilidade à execução orçamentária; 

b) Fornecer mecanismos a Secretaria do Planejamento e Fazenda para impor 

os limites quando necessários a execução de despesas; 

c) Melhorar a relação entre o Estado e seus credores; 

d) Promover a racionalização dos preços cobrados ao Estado pelos credores; 

e) Demonstrar de forma clara e transparente as unidades orçamentárias os 

limites financeiros do Estado; 

f) Contribuir, em médio prazo, para que a elaboração da lei orçamentária 

seja realizada com dados mais reais; 

g) Diminuir a pressão sobre o Tesouro Estadual para liberação de cotas 

orçamentárias; 

h) Contribuir para diminuição da ocorrência das despesas de exercícios 

anteriores (DEA); 

i) Contribuir para diminuição da ocorrência dos restos a pagar (RP). 

Portanto, o projeto de intervenção objetiva oferecer alternativas a partir do 

estudo que contribuirá para definição de um modelo sistêmico de elaboração da 

programação orçamentária e financeira para o Estado da Bahia. 

Através deste projeto serão definidos quais os procedimentos necessários 

para implantação efetiva e exitosa do Plano de Trabalho Anual - PTA, como 

ferramenta capaz de alinhar a Programação Orçamentária, definida no 

planejamento de suas despesas que compõem a Lei Orçamentária Anual – LOA 

com o planejamento financeiro definido a partir da programação mensal de 
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desembolso financeiro e em função do efetivo ingresso de receitas nos cofres 

públicos, funcionalidade existente no novo sistema integrado de planejamento e 

finanças Fiplan BA. 

Mudar um sistema de planejamento é tarefa complexa, visto que existem 

muitas variáveis em jogo, além de alterar práticas por muitos anos utilizadas 

dificultadas e pela amplitude da dimensão territorial e administrativa do Estado da 

Bahia.  

As mudanças demandam estudo, discussão, reflexão, testes práticos, 

capacidade de alterar caminhos e estratégias inicialmente postas. Depois disso, há 

que se pensar nos processos de trabalhos que correspondam e sejam apropriados 

ao novo, que corporifiquem e dêem visão ao processo transformador. 

Posteriormente deve-se pensar na organização institucional mais adequada ao 

funcionamento da novidade e que dinamize as mudanças.  

O trabalho se iniciou com a prospecção de material com registro do 

histórico das realizações das execuções orçamentárias e o comportamento do 

fluxo de caixa em cada período. Nesse sentido, o acervo de registros da Diretoria 

do Tesouro serviu de base para comparações dos balanços orçamentários que 

permitiu obter dados comparativos referentes às receitas esperadas, receitas 

realizadas, liberação de recursos financeiros, ocorrência de despesas de exercícios 

anteriores e restos a pagar em cada ano. 

Noutra linha de pesquisa, procurou-se contextualizar cada exercício 

financeiro na situação econômica da época, de modo a mitigar os efeitos 

restritivos ou expansionistas das receitas e/ou gastos.  

A pesquisa acerca da legislação estadual e federal pertinentes ao assunto 

levou a concluir que para a implantação da solução proposta não há necessidade 

de alterações nesse item. 

Foi promovida pesquisa junto a outros Estados da Federação e no Governo 

Federal acerca da forma de execução orçamentária e financeira. O trabalho foi 

desenvolvido em etapas: 

1ª Etapa - Diagnóstica 

1º. Levantamento e análise da literatura corrente sobre o tema onde foram 

analisadas as bases teóricas e princípios que nortearam as análises e 
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definições e marcos teóricos que foram observados durante as análises e 

formulação da proposta; 

2º. Pesquisa a alguns Estados da Federação como se desenvolve e se pratica 

a programação financeira por meio de contatos e solicitações de 

informações a grupos de gestores financeiros dos quais a Bahia faz parte 

para obtenção parâmetros de boas práticas que contribuíram com a 

proposta; 

3º. Pesquisa e levantamento de todo o normativo legal existente no Estado 

da Bahia, em outros Estados da federação e da União que identificou os 

pressupostos legais que contemplem possíveis mudanças na execução da 

programação financeira; 

4º. Pesquisa e levantamento de normas internas pertinentes à execução 

orçamentária junto à Secretaria da Fazenda e Secretaria de Planejamento 

que identificou pressupostos legais que contemplem as mudanças no 

processo da execução orçamentária; 

5º. Definição, com base em pesquisas, das atribuições e competências de 

cada área envolvida para identificação de atuação dos envolvidos na 

gestão administrativa financeira para definir com clareza as 

responsabilidades e limites de cada envolvido no processo; 

6º. Levantamento dos métodos de elaboração da programação financeira 

para identificar possíveis falhas e desvios praticados atualmente; 

7º. Levantamento de registros históricos de dados realizados como fluxos de 

caixa, programações de liberações de cotas orçamentárias, Leis 

Orçamentárias, Balanços Patrimoniais e relatórios da execução 

orçamentária nos últimos anos para efetuar os estudos comparativos e 

estatísticos; 

8º. Elaboração dos estudos comparativos que possibilitaram extrair 

conclusões e evidencias dos pressupostos e hipóteses que fundamentaram 

o trabalho; 

9º. Contextualização da situação econômica em cada período, visando 

identificar a influência do ambiente externo na programação financeira; 
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10º. Elaboração do diagnóstico da situação atual; 

11º. Pesquisa junto aos dirigentes e especialistas da Secretaria da Fazenda, 

por meio de entrevistas e questionários; 

12º. Elaboração da proposta inicial de intervenção organizacional para 

solução do problema; 

13º. Estudo e elaboração do quadro de riscos e eventuais entraves que 

deverão ser encontrados para cotejar possíveis riscos e propor ações 

preventivas; 

14º. Elaboração da proposta definitiva de intervenção organizacional para 

solução do problema. 

2ª Etapa – Elaboração da Proposta 

1º. Análise dos trabalhos desenvolvidos nas áreas de planejamento e 

orçamento e execução financeira; 

2º. Concordância na convergência metodológica e finalística dos dois 

trabalhos para a conclusão de uma única proposta; 

3º. Trabalhos de elaboração da proposta definitiva; 

4º. Conclusão e apresentação da proposta.   

O projeto será apresentado abordando inicialmente as questões de natureza 

teórica sobre o tema, a base legal e as experiências de outros Estados, que serviu 

de base para a aplicação das inovações na área de planejamento orçamentário e 

financeiro no Estado da Bahia. Depois, será apresentado um breve histórico sobre 

a evolução dos processos tecnológicos envolvidos na gestão financeira e 

diagnosticando o problema estudado, serão evidenciados os pontos relevantes e 

importantes que requerem reflexões. 

Diagnosticando o problema segue-se relatando à sistemática de elaboração 

das programações orçamentárias e financeiras, contextualizada na prática e 

vivência no Estado da Bahia, apresenta-se análise de dados colhidos durante a 1ª 

etapa do trabalho que culminará na demonstração do real problema a ser tratado. 

Será abordado o marco teórico que serviu de base para consubstanciar a 

proposta apresentada e posteriormente será exposta à solução idealizada. 
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Por fim, serão tecidas as considerações finais, com ênfase para os aspectos 

positivos através da unificação das duas programações, com as propostas de 

mudanças a serem introduzidas, as dificuldades evidenciadas e as sugestões 

objetivando a melhoria do processo de gestão financeira no Estado. 

Ao concluir este trabalho cabe ressaltar que o seu objetivo maior é o 

exercício analítico com proposições práticas de um tema diretamente vinculado a 

nossa área de atuação, não pretendendo, em nenhum momento, esgotar todas as 

questões, nem propor conclusões definitivas sobre o tema.  

 

2 - Diagnóstico 

2.1 – Contexto do Problema 
O Planejamento é uma função administrativa que compreende a formulação 

sistemática de um conjunto de decisões integradas. No setor público, o 

planejamento expressa os propósitos do Governo, condicionando os meios para 

alcançá-los. Compreende a definição ou estabelecimento de objetivos; 

levantamentos conjunturais e de séries históricas; estabelecimento de previsões e 

de diretrizes básicas para o futuro; investigação e exame dos conjuntos de 

medidas possíveis; avaliação dos diferentes cursos de ação; seleção de um curso 

ou cursos de ação; formulação dos planos derivados ou setoriais; ordenação dos 

recursos materiais e humanos; estabelecimento de medidas de tempo, quantidade 

e qualidade; e localização espacial de atividades. Planejar é, logicamente, o 

requisito primário mais elementar da administração e consiste na ordenação 

sistemática da conduta para a consecução de determinados propósitos. Se não 

houver um mínimo razoável de deliberação que as oriente, as ações não merecem 

o qualitativo de administrativas. O processo de programar é parte necessária da 

função administrativa (Albuquerque, 2002). 

O Orçamento no setor público se apresenta como o instrumento que o 

administrador dispõe para equacionar o futuro em termos realísticos, como um 

curso de ação, ou um programa operacional, constituindo-se em ferramenta de 

ligação entre os sistemas de planejamento e finanças, tornando possível à 

implantação dos planos de governo, porque os coloca em função dos recursos 
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financeiros disponíveis, permitindo que o planejador trabalhe a partir de uma 

perspectiva real com base na disponibilidade dos recursos financeiros. 

Os instrumentos legais do planejamento orçamentário de Governo de 

médios e curtos prazos foram instituídos pela Constituição Federal de 1988, em 

seu art. 165 e pela Constituição Estadual de 1989, em seu art. 159 e objetivam 

fortalecer a integração entre as funções de planejamento e orçamento, 

determinando compatibilidade entre os três instrumentos legais básicos: Plano 

Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária 

Anual – LOA (Manual Técnico de Orçamento – MTO – SOF – Ministério do 

Planejamento, 2010) . 

Adicionalmente, a Lei complementar N° 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, a qual estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, explicita na seção que trata da 

execução orçamentária e do cumprimento das metas, através do seu artigo 8°, que 

até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos que dispuser a Lei de 

Diretrizes Orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá a Programação 

Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, através do Cronograma 

Financeiro. 

O Plano Plurianual – PPA exibe a proposta de investimento do governo, 

fixada para um período de quatro anos. Esta proposta reúne os programas, ações e 

metas da Administração Pública, incorporando as diretrizes do plano estratégico 

do Estado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO prioriza as ações do 

Governo e orienta sobre a elaboração da LOA para o exercício subseqüente, além 

de dispor sobre alterações na legislação tributária e estabelecer a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A LOA materializa o 

processo de planejamento, definido no PPA e priorizado na LDO, estabelecendo, 

pelo período de um ano, a programação governamental que será realizada, em 

função dos recursos disponíveis para materialização das políticas públicas, em 

conformidade com o Cronograma Financeiro.  

Adequar o ritmo de pagamentos ao ritmo dos ingressos de recursos 

financeiros no caixa é problema que se apresenta aos administradores de qualquer 

organização, no setor público ou no setor privado. Trata-se de tarefa que exige 
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planejamento, implicando a prospecção quanto à expectativa de recebimento dos 

créditos e das receitas da entidade, assim como dos compromissos a serem pagos 

em cada época, com o objetivo de se prever, com a maior exatidão possível, os 

fluxos de entradas e saídas de recursos no caixa, sem o que é impossível realizar 

um bom gerenciamento das finanças (FEIJÓ, 2008).  

O Cronograma Financeiro representa a programação mensal de desembolso 

financeiro decorrente da publicação da LOA, ele é um dos instrumentos de 

planejamento de curto prazo que tem por objetivo ordenar a execução da 

Programação Orçamentária e Financeira da Administração Pública Estadual em 

determinado exercício, equilibrando a cronologia dos gastos públicos (despesa) ao 

longo do ano, com o ingresso efetivo de recursos (receita). 

Segundo Feijó (2008), a Programação Financeira compreende um conjunto 

de procedimentos com o objetivo de ajustar o ritmo de execução do orçamento ao 

fluxo provável de recursos financeiros, assegurando a execução dos programas 

anuais de trabalho, com base nas diretrizes e regras estabelecidas pela legislação 

vigente. 

Para o desempenho satisfatório da administração financeira governamental, 

torna-se necessário que os dois instrumentos de planejamento: Programação 

Orçamentária Anual (definida na LOA) e a Programação Mensal de Desembolso 

Financeiro (definida no Cronograma Financeiro) estejam alinhadas e convergentes 

(FEIJÓ, 2008). 

A LRF atribuiu grande importância ao orçamento, de modo que trata da sua 

elaboração e da sua execução, influenciando todo o processo de gestão dos 

recursos públicos. Dessa forma, o orçamento deixa de ser uma peça elaborada 

para atender à legislação para ser um instrumento de gestão governamental. O 

princípio do equilíbrio orçamentário tem destaque. Esse princípio implícito na 

ordem constitucional vigente ganha força. A execução orçamentária deve ser 

acompanhada periodicamente, durante sua ocorrência, com o intuito de que sejam 

adotadas providências para que seja mantido o equilíbrio, sendo necessário 

proceder à limitação de empenho quando a despesa se apresenta maior do que a 

receita com o propósito de reduzir os gastos para que haja o reequilíbrio das 

contas. 
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Esse equilíbrio pode ser comparado com as metas apresentadas nos anexos 

específicos da LDO, onde são apresentados valores para o exercício a que se 

propõe e para os dois seguintes, além do que foi realizado no exercício anterior, 

metas essas a serem buscadas e atingidas pela administração. A LRF exige que as 

receitas sejam desdobradas em metas bimestrais de arrecadação, visando, desta 

forma, uma maior aproximação com a realidade. 

A LRF determina, em seu artigo 8º, que até trinta dias após a publicação dos 

orçamentos, nos termos em que dispuser a LDO, o Poder Executivo estabelecerá a 

programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 

Estabelece que, no mesmo prazo de 30 dias, após a publicação as receitas 

previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de 

arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de 

combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para 

cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos 

tributários passíveis de cobrança administrativa. 

Assim, depois da aprovação pela Assembléia Legislativa do Estado e a 

sanção do Governador à Lei Orçamentária Anual – LOA, o poder Executivo está 

autorizado a efetuar os gastos nela previstos. Por meio da assinatura e publicação 

de decreto, o Chefe do Executivo estabelece em até trinta dias, depois da sanção, a 

programação financeira e o cronograma de desembolso mensal por órgãos, 

observadas as metas de resultados fiscais previstas na LDO. 

A LOA prevê receitas e fixa despesas. Trata-se da autorização para que o 

executivo execute o orçamento. A execução orçamentária compreende diversas 

ações com vistas a realizar somente as despesas públicas nelas previstas e que seja 

seguido pelos três estágios da execução das despesas determinadas na Lei nº 

4.320/64: empenho, liquidação e pagamento. O empenho da despesa cria a 

obrigação, a liquidação o direito líquido e certo do credor e o pagamento é a 

finalização do processo. 

No Estado da Bahia a Seplan através da Superintendência do Orçamento 

Público, elabora e publica no Cronograma Financeiro de Desembolso e o quadro 

de cotas mensais, que representa o teto de liberação para empenho de cada 
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unidade orçamentária. Durante o processo de construção do quadro de cotas a 

Secretaria da Fazenda é ouvida. 

Aos órgãos setoriais – Unidades Orçamentárias compete à consolidação das 

propostas de programação financeira dos seus órgãos vinculados – Unidades 

Gestoras – UG as quais cabe a execução da despesa. 

A administração dos recursos financeiros envolve a programação mensal de 

desembolso obedecendo à programação do quadro de cotas previamente fixado. A 

programação financeira tem destacada importância na administração e controle do 

fluxo de caixa. O fluxo de caixa objetiva compatibilizar o fluxo de saídas com o 

fluxo de receitas, de modo a manter o equilíbrio financeiro. 

A formulação da programação financeira está sujeita a incertezas e 

dificuldades. Existe sempre a possibilidade e perspectiva de ocorrer o 

desequilíbrio entre receitas e despesas. Essa possibilidade impõe cautela na 

programação de liberação de recursos em virtude da real possibilidade da 

frustração das previsões de arrecadação. 

Por esta razão, a Lei nº 4.320/64, instituiu um mecanismo de prevenção e 

impôs a elaboração do quadro de cotas trimestrais como referencia para a 

execução orçamentária de cada órgão. A LRF consolidou o entendimento de que a 

prevenção dos riscos fiscais deve ocorrer em dois momentos distintos: anterior a 

assunção de compromissos pelo ente público e outro, no momento do pagamento, 

etapa final da execução da despesa. 

Para realizar as ações necessárias à Gestão de Planejamento e Finanças, hoje 

estão estruturados vários processos interdependentes, realizados pelas diversas 

unidades, cuja normatização está a cargo das denominadas secretarias sistêmicas: 

Secretaria da Administração – Saeb, Secretaria da Fazenda – Sefaz e Secretaria do 

Planejamento – Seplan. 

Com o passar do tempo, novos conceitos foram sendo incorporados aos 

processos, exigindo freqüentes alterações nos sistemas, tornando a sua 

manutenção mais complexa, além de passarem a não atender satisfatoriamente às 

demandas requeridas. Em paralelo, novas tecnologias foram surgindo, mas 

deixaram de ser incorporadas aos sistemas, que foram se tornando defasados em 

relação às exigências da administração estadual. 
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A fim de permitir a evolução da Gestão de Planejamento e Finanças do 

Estado, decidiu-se pela reavaliação profunda desses processos de negócio, para o 

que foi realizado o Projeto de Redesenho dos Processos da Área Financeira – 

RAF, cujas diretrizes básicas foram à ênfase no planejamento, o registro 

tempestivo, a integração entre os processos, a seqüência lógica das atividades, a 

responsabilização direta do executor/autorizador, a instituição dos indicadores de 

desempenho e a retroalimentação automática. 

O uso do novo sistema, com seus módulos plenamente integrados 

possibilitarão à administração estadual dar um salto de melhoria significativa na 

gestão dos seus recursos, como previsão mais ajustada das receitas, o controle 

melhor qualificado sobre as despesas e agilidade para eventuais alterações no 

planejado, garantindo a manutenção das contas públicas do Estado da Bahia 

dentro dos limites legais previstos e com a transparência exigida pela sociedade, 

definida previamente nas programações orçamentária e financeira. 

A redefinição dos processos de planejamento orçamentário e financeiro 

deverá contribuir para o atendimento das diretrizes legais exigidas pelo Estado. 

 

2.2 - Análise dos Dados 
A construção do novo sistema que irá integrar as ações de planejamento 

e finanças, bem como facilitar o acompanhamento das informações sobre a 

execução dos projetos e seus resultados é um passo decisivo para lançar um 

sistema unificado de planejamento e finanças, que é uma parceria entre 

as secretarias do Planejamento – Seplan e Fazenda – Sefaz, permitindo um 

planejamento flexível, contínuo, descentralizado, detalhado e fiel às 

prioridades do governo, visando facilitar o monitoramento, avaliação, gestão e 

controle das receitas públicas. 

A partir desta análise crítica, pretende-se avaliar os ganhos da gestão 

pública através da proposta de adequação dos métodos e procedimentos atuais 

de elaboração do Orçamento Anual e Programação Financeira, onde os 

mesmos serão elaborados com os dados do Plano de Trabalho Anual - PTA, 

funcionalidade responsável pela elaboração da Programação Orçamentária e 

Financeira, de forma sincronizada com a provisão do orçamento para as 
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Unidades Gestoras de acordo com a previsão da disponibilidade financeira das 

receitas.  

Esta adequação dos métodos e procedimentos atuais visa à obtenção de 

programações mais consistentes e objetivas, quanto ao seu escopo e resultados 

esperados, alinhados com as Políticas Públicas em que estão inseridos, e que 

contemple informações e mecanismos de controle suficientes para a sua 

avaliação, sob os aspectos da eficiência, eficácia e efetividade dos produtos e 

serviços deles resultantes. 

O Plano de Trabalho Anual – PTA inclui desde o lançamento das 

propostas das ações orçamentárias, a geração de relatórios e anexos que 

compõem o Projeto de Lei do Orçamento Anual, a incorporação de emendas 

aprovadas até a emissão final da LOA e dados que compõem o Cronograma 

Financeiro Mensal de Desembolso.  

Ele é um instrumento gerencial de programação que define as 

prioridades de Governo em todos os níveis gerenciais e custos necessários ao 

atendimento das metas governamentais e conseqüente avaliação do gasto 

público. 

Este plano de trabalho visa apresentar propostas para contribuir para o 

aperfeiçoamento do processo de Planejamento Governamental do Estado da 

Bahia, a partir de novas práticas de trabalho e implantação de um novo 

sistema unificado de planejamento e finanças que permitirá o maior controle e 

gestão orçamentário-financeira, bem como a transparência na execução deste 

processo, com a elaboração e aplicação de um instrumento responsável pela 

construção do orçamento público já alinhado com a previsão mensal de 

disponibilidade financeira das receitas públicas anuais, que comporá o 

Orçamento Anual – LOA e o Cronograma Financeiro. 

O Cronograma Financeiro representando a programação mensal de 

desembolso financeiro decorrente da publicação da LOA, em atendimento aos 

parâmetros definidos neste instrumento, possibilitará um melhor ordenamento 

dos gastos públicos, contando ainda com um sistema unificado para dar 

suporte aos instrumentos de planejamento – PPA, LDO e LOA, implantando o 
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fluxo de elaboração, controle, execução e contabilização do orçamento para 

possibilitar a gestão das execuções orçamentárias, financeiras e patrimoniais. 

Essas medidas darão maior credibilidade às programações orçamentárias 

constantes da LOA e sua execução, impondo os limites quando necessários a 

execução de despesas; demonstrando de forma clara e transparente os limites 

financeiros do Estado e contribuindo para que a elaboração da LOA seja 

realizada com dados mais reais. 

 

2.3 - Definição do Problema 
O planejamento procura através de estudos possibilitar que formuladores 

e implementadores sejam capazes de, objetivamente, tomar decisões de 

melhor qualidade, maximizando a eficiência na realização do gasto público 

nas diversas atividades, objeto da intervenção do Estado, identificando e 

superando pontos de estrangulamento e assegurando o êxito dos programas. 

A falta de previsão e execução das despesas orçamentárias de forma 

mais aderente às limitações das receitas públicas, durante o planejamento 

orçamentário na administração financeira governamental influência 

decisivamente na gestão do gasto público. 

A programação financeira deve ser orientadora da execução da despesa 

orçamentária, refletindo as reais necessidades orçamentárias e transcorrendo 

de acordo com a realização da receita. Ela compreende um conjunto de 

atividades que objetiva alinhar o andamento da execução do orçamento ao 

fluxo financeiro provável de recursos decorrentes dos ingressos das receitas. 

Isso não ocorre atualmente o que traz reflexos danosos na execução da 

despesa orçamentária, tendo em vista que o descolamento entre o orçamento e 

a realidade traz reflexos danosos ao controle do fluxo financeiro do Tesouro 

Estadual. Efetivamente o reflexo mais imediato desse fato são os recorrentes 

atrasos nos pagamentos das despesas 

A legislação estadual determina prazos para pagamentos das despesas 

liquidadas. A lei Estadual nº. 9.433, de 1º de março de 2005, que dispõe sobre 

as licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, 
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alienações e locações no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia, estabelece 

no artigo 6º.: 

Art. 6º - No pagamento das obrigações relativas 

ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e 

prestação de serviços, para cada fonte diferenciada de 

recursos a unidade da Administração Pública Estadual 

obedecerá à estrita ordem cronológica das datas de sua 

exigibilidade. 

§ 2º - Qualquer pagamento fora da ordem de que 

trata o caput deste artigo, somente poderá ocorrer quando 

presentes relevantes razões de interesse público e 

mediante prévia justificativa da autoridade competente, 

devidamente publicada.  

§ 3º - Os créditos a que se refere este artigo terão 

seus valores corrigidos pelos critérios previstos no ato 

convocatório, e que lhes preservem o valor. 

§ 4º - A correção de que trata o parágrafo 

anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal, 

correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que 

atenderam aos créditos a que se referem. 

§ 5º - Observado o disposto no caput deste 

artigo, os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de 

até 8 (oito) dias úteis, contados da apresentação da 

fatura.(Grifo nosso). 

Como demonstrado, na Bahia a liberação das cotas previstas no Quadro 

de Cotas Mensais - QCM, ferramenta responsável pela disponibilização de 

cotas financeiras é o último estágio antes da liberação do recurso financeiro. A 

execução financeira e as exigibilidades de recursos são, portanto conseqüência 

da liberação das cotas de QCM. 

Esta prática traz conseqüências danosas à execução orçamentária, 

interferindo no fluxo financeiro do Tesouro Estadual. 
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Como já enfatizado, o reflexo mais imediato desse fato é o constante 

atraso no pagamento das despesas liquidadas. Em alguns casos, estes atrasos 

geram multas e acréscimos, incrementando ao orçamento, já insuficiente, 

despesas desnecessárias.  Entretanto, não se pode acreditar que todos os 

atrasos nos pagamentos são reflexos desse descompasso. 

De uma análise superficial, pode-se concluir que a solução é muito 

simples. Basta que a programação financeira siga rigorosamente a liberação 

das cotas para empenhos de acordo com as previsões de realização das 

receitas. Entretanto, não é fácil como aparenta ser. Há outros aspectos que 

interferem no processo, exigindo análises mais complexas para soluções.  

Observa-se que a não liberação das cotas de QCM nem sempre é fato 

limitador para que a unidade comprometa o recurso financeiro, deixando de 

executar a despesa. Com a justificativa de que a despesa é imprescindível para 

o funcionamento do órgão, ou de que se trata de prioridade de Governo, estes 

órgãos normalmente continuam a gastar sem a garantia de liberação do 

recurso. 

O problema é muito mais complexo e a solução não depende de uma 

iniciativa isolada da Secretaria da Fazenda. Há necessidade de envolvimento 

de todas as unidades orçamentárias e gestoras, desde o momento da 

elaboração da lei orçamentária. 

A discordância entre o quadro de cotas e a realidade financeira é muito 

evidente. Estes fatos causam problemas, além dos abordados anteriormente, 

com danosas conseqüências financeiras para o estado: descrédito pelos 

credores; incremento no preço cobrado pelos serviços e fornecimento de bens 

ao Estado; pagamento de multas, acréscimos moratórios e indenizações a 

credores por descumprimento dos prazos contratuais, etc. Acarretando 

importantes distorções nas relações entre o Estado e credores (prestadores de 

serviços e fornecedores de bens). 

Os problemas afetam diretamente a administração estadual na execução 

de projetos, obras e programas sociais, atribuindo a Secretaria da Fazenda o 

ônus pela baixa execução orçamentária, atingindo também o gestor público 

que é responsável pela concretização dos planos e projetos previstos no Plano 
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Plurianual (PPA) e programados na LOA para realização das metas do 

governo. 

Por sua vez, as empresas que fornecem bens e serviços ao Estado 

quando não recebem tempestivamente a contrapartida financeira dos contratos 

firmados, desencadeiam uma crescente cascata de conseqüências indesejáveis 

para com seus fornecedores, empregados e parceiros, causando principalmente 

o desequilíbrio financeiro nas suas relações. 

Como conseqüência secundária, a programação financeira perde total 

credibilidade na medida em que a liberação da autorização para que a unidade 

gestora possa fazer o empenho da despesa, não se traduz em garantia do 

cumprimento da liberação do recurso financeiro de forma tempestiva. 

Há outro impacto a ser considerando pela sua relevância. A LRF 

estabelece que na LDO e LOA devam ser fixadas metas fiscais a serem 

cumpridas no exercício. 

Como durante todo o exercício, a Diretoria do Tesouro é pressionada 

pelas unidades orçamentárias e gestoras a liberar cotas de QCM para que estas 

formalizem os empenhos de despesas, em alguns casos já executadas, no 

último trimestre do ano há inevitavelmente restrições nas liberações de QCM 

tendo em vista a necessidade do cumprimento das metas fiscais. 

Nesse contexto destacam-se duas ocorrências, cujas definições tornam-

se necessárias conhecer para melhor compreeensão. Tratam-se dos restos a 

pagar – RP e das despesas de exercícios anteriores – DEA. Ambas definidas 

pela Lei nº 4.320/64 nos artigos 36 e 37: 

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas 

empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro 

distinguindo-se as processadas das não processadas. 

 Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta 

de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido 

liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no 

último ano de vigência do crédito. 

 Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para 

as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, 
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com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham 

processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com 

prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após 

o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos 

à conta de dotação específica consignada no orçamento, 

discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a 

ordem cronológica. 

Na tentativa de ajustar a execução financeira à realização da receita, a 

Secretaria da Fazenda restringe a liberação do QCM, principalmente nos 

meses próximos ao final do exercício. Mesmo assim, as unidades gestoras 

continuam a executar despesas sem a formalização do empenho. Como as 

despesas ocorreram de fato, o pagamento é “empurrado” para o próximo 

exercício, aparecendo sob forma de despesas de exercícios anteriores – DEA. 

A DEA causa problemas na execução orçamentária e financeira. São 

despesas de um exercício cujo empenho e pagamento recairá no exercício 

seguinte, consumindo o orçamento do exercício seguinte distorcendo 

completamente a execução orçamentária do ano. 

Quando há liberação de QCM, muitas vezes não há liberação da cota 

financeira correspondente. Neste caso aparece a figura dos restos a pagar – 

RP. 

O RP deve existir quando não há tempo hábil para efetuar o pagamento, 

entretanto ressalte-se que ocorreu o fato gerador da despesa. São os chamados 

RP – processados, pois o bem foi entregue ou o serviço prestado com a 

emissão da nota fiscal e a devida liquidação. Existe outra possibilidade onde o 

serviço ainda não foi totalmente prestado e desse modo não houve a 

liquidação da despesa tampouco a emissão da nota fiscal, neste caso ocorre o 

RP não processado. 

Há despesas onde fatalmente serão pagas no exercício seguinte na forma 

de RP, como por exemplo as despesas relativas ao consumo de energia, água e 

esgoto e telefone. Despesas que ocorrem no mês de dezembro e somente são 

apuradas pelos prestadores dos serviços no mês de janeiro (exercício 

seguinte). 
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Como se pode deduzir, a ocorrência de RP deve-se a falta de pagamento. 

Entretanto, o elevado valor registrado nos balanços de restos a pagar pode 

indicar falhas na programação financeira, ou seja, falta de pagamento devido 

simplesmente às restrições financeiras. 

Tais restrições decorrem de ocorrências durante a execução 

orçamentária. É relevante registrar a importância e a imposição legal do 

pagamento das despesas de caráter obrigatório, como: transferências 

constitucionais aos municípios por repartição da receita, despesas com pessoal 

e encargos sociais e o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida 

pública. Tais despesas consomem grande parte das disponibilidades 

orçamentárias. 

Por outro lado, as diversas vinculações das receitas públicas não 

permitem margem de manobra que garantam a totalidade da execução de 

outras despesas de custeio. 

A ocorrência de DEA, apesar de naturais em alguns casos, também pode 

caracterizar sintomas de falhas na programação financeira e orçamentária. 

No quadro abaixo, dados dos balanços do Estado da Bahia de 2005 a 

2010, tem-se registrados valores elevados de RP’s e DEA’s: 

Ano  
 Restos a Pagar  

 Soma RP   DEA   Soma  
 Processado   Não Processado  

       

2005      410.222.281,68            5.137.306,33  
     

415.359.588,01               349.502,12  
               

415.709.090,13  

2006           
8.917.807,31       301.893.389,61  

    
310.811.196,92       366.579.474,39  

               
677.390.671,31  

2007      303.328.953,89       115.326.737,52  
     

418.655.691,41       316.669.214,30  
               

735.324.905,71  

2008      610.387.367,14       145.994.009,81  
     

756.381.376,95       210.107.481,57  
               

966.488.858,52  

2009      302.839.079,12       112.376.569,01  
     

415.215.648,13       410.195.125,82  
               

825.410.773,95  

2010      507.277.737,99       248.778.724,67  
     

756.056.462,66       695.769.197,59  
            

1.451.825.660,25  

2011                               
-                                 -   

                              
-        505.670.417,32  

               
505.670.417,32  

FONTE: SICOF - VALORES CORRENTES - R$ 1,00 – ATUALIZADO ATÉ 31/05/2011 

Publicado o decreto estabelecendo a programação financeira e o 

cronograma de execução mensal de desembolso, inicia-se a execução 

orçamentária. 
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Para que as unidades gestoras iniciem de fato a execução orçamentária é 

necessário que a Secretaria da Fazenda proceda às liberações dos valores 

previstos no quadro de cotas. 

Atualmente a programação das cotas de QCM, no início do exercício 

migra através de integração do Sistema Informatizado de Planejamento - 

Siplan, responsável pela construção da programação orçamentária, para o 

Sistema de Informações Contábeis e Financeiras - Sicof, este último 

responsável pela execução orçamentária de todo o Estado e os 

correspondentes registros contábeis. 

O cronograma previsto no QCM define de forma clara as cotas a serem 

disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda para cada unidade orçamentária 

que distribuirá para as suas unidades gestoras. Essas cotas estão segregadas 

em três grupos: projetos, atividade finalística e manutenção. 

A Diretoria do Tesouro é a responsável pela liberação e controle das 

cotas de QCM para empenho da despesa e dos recursos financeiros para 

satisfação de obrigações contraídas durante a execução orçamentária. 

Existem dois momentos distintos na execução financeira. No primeiro 

momento há a liberação da cota autorizativa para que os órgãos se 

comprometam financeiramente, é o momento da liberação do QCM. Em outro 

momento posterior deverá ser liberado o recurso financeiro de fato.  

O controle se dá em dois níveis: o orçamentário e o financeiro. No nível 

orçamentário o controle ocorre mediante a liberação das cotas de QCM, que 

dará condições de cada unidade orçamentária iniciem suas ações que venham 

a gerar as futuras obrigações financeiras. No nível financeiro, observa-se uma 

diferença de procedimentos entre o Estado da Bahia e o governo federal. 

Enquanto o governo federal estabelece o montante que cada órgão pode dispor 

para posterior liberação efetiva do recurso, na Bahia não ocorre esta 

“autorização”. Após a liberação da cota de QCM, o órgão efetuando e 

empenho e liquidando a despesa, cria-se de imediato a necessidade de 

liberação do recurso financeiro. 

A liberação de recursos exige diversos controles que são efetuados de 

modo a garantir o equilíbrio e saúde do caixa estadual. É de extrema 
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importância o gerenciamento do fluxo de caixa que se fundamenta nas 

previsões de receitas e das despesas associadas ao período mensal, cotejando 

os valores previstos das despesas associadas às datas de ocorrência da 

realização das receitas.  

Para que ocorra efetividade na programação financeira, é desejável que 

haja um sincronismo muito próximo entre a execução da despesa com a 

realização da receita orçamentária. Essa efetividade se traduz de forma a 

evidenciar a capacidade que o Estado, tempestivamente, faça face às despesas. 

Nem sempre isso acontece na forma desejável, por diversos motivos: do 

lado da receita podem ocorrer: influências do ambiente externo na arrecadação 

tributária, nas transferências constitucionais e voluntárias, na realização das 

operações de crédito e por fim no desempenho da economia, frustrando as 

previsões orçamentárias, visto que a LOA é elaborada no ano anterior, 

mantendo uma distância temporal relevante entre a previsão das receitas e sua 

realização. Também podem ocorrem despesas inesperadas e desconhecidas da 

programação de desembolso. 

Através do PTA a formulação da programação financeira deverá ter 

como meta a aproximação da realização da receita, restringindo quando 

necessário à realização da despesa, em função de fatos que comprometam a 

arrecadação, deve ser limitadora da execução da despesa orçamentária, 

refletindo as reais necessidades financeiras e transcorrendo de acordo com a 

realização da receita. 

Historicamente os orçamentos estaduais na Bahia são deficitários. É 

comum se identificar a superavaliação da receita e a subavaliação das 

despesas. Dessa forma, o orçamento não consegue cobrir todas as 

necessidades orçamentárias exigidas pelas unidades. Provas desse fato são os 

constantes pedidos de suplementação orçamentária e antecipação da liberação 

do QCM alocados em meses vindouros que anualmente ocorrem. Ou seja, o 

orçamento aprovado não é suficiente para atender todas as demandas da 

administração. 

Dados do Sicof permitem concluir que mais de 80% das 

disponibilidades cobrem apenas as despesas com a folha de pessoal e o 
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pagamento da dívida. Assim, resta então muito pouco para atender ao custeio 

e a manutenção dos órgãos e ainda financiar os projetos (obras, investimentos 

e inversões financeiras). 

Diante desse quadro, a Secretaria da Fazenda, durante todo o exercício, é 

pressionada a liberar e antecipar as cotas de QCM, sem ter condições de fazer 

a ponderação necessária quanto aos aspectos das disponibilidades financeiras. 

A obrigatoriedade imposta pela realidade requer da Secretaria da Fazenda 

proceder à retenção das cotas de QCM, sendo muitas vezes responsabilizada 

pela possível interrupção das atividades e manutenção dos órgãos. 

Diante desse quadro de pressões, muitas vezes a Secretaria da Fazenda 

sucumbe às argumentações e libera cotas de QCM além das possibilidades 

financeiras. 

Além desses pontos abordados, algumas fontes de recursos têm 

vinculações constitucionais e legais, restringindo sobremaneira o 

gerenciamento das disponibilidades financeiras. 

3 - Marco Técnico 

Em seminário promovido pela Escola de Administração para este curso de 

especialização, o Professor Domingos Poubel de Castro, na sua conferência8 foi 

enfático na seguinte afirmação: “Não há orçamento sem a realização da receita”. 

Tal afirmação, além da simplicidade, carrega uma grande verdade muitas 

vezes ignorada pelos gestores que executam os orçamentos públicos. 

O orçamento é uma mera peça de ficção, evidentemente abstraindo-se o 

aspecto formal e legal da lei que o aprova. Na verdade, o orçamento prevê as 

receitas e fixa as despesas.  

Abstraindo-se da realidade, supondo-se que nenhum centavo das receitas 

previstas em um determinado orçamento não se realize, fica claro que não se 

poderá executar o orçamento. 

                                                
8Seminário realizado em 12 de setembro de 2010 na Universidade Corporativa do Serviço Público 
– Unidade Fazenda em Salvador. 
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O orçamento visto como autorização do cidadão para que o governo gaste 

os recursos públicos da forma nele especificado, não autoriza o gestor público a 

gastar sem a devida provisão. Provisão esta, garantida pela realização da receita. 

Se não houver receita, não haverá orçamento. Este é o princípio da 

responsabilidade fiscal amplamente consagrado nas administrações públicas no 

mundo desenvolvido e ratificado no Brasil pela LRF. 

Em 1967, já sob as normas da Lei nº 4.320/64, foi editado o Decreto nº 200, 

que dispõe sobre a organização da Administração Federal e estabelece diretrizes 

para a Reforma Administrativa, estabelece nos artigos 17 e 18: 

Art. 17. Para ajustar o ritmo de execução do 

orçamento-programa ao fluxo provável de recursos, o 

Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o 

Ministério da Fazenda elaborarão, em conjunto, a 

programação financeira de desembolso, de modo a assegurar a 

liberação automática e oportuna dos recursos necessários à 

execução dos programas anuais de trabalho.  

 Art. 18. Toda atividade deverá ajustar-se à 

programação governamental e ao orçamento-programa e os 

compromissos financeiros só poderão ser assumidos em 

consonância com a programação financeira de desembolso. 

A importância desse Decreto na Administração Financeira do Brasil é 

unanimidade entre estudiosos do assunto (Reis, 2003). A União, dessa forma, se 

acercou de instrumentos legais impositivos para garantir efetividade e validade da 

sua programação financeira, dando ao Tesouro Nacional instrumentos legais para 

restringir as liberações conforme as circunstâncias. 

Caso não seja possível elaborar e aprovar uma Lei Orçamentária que atenda 

as reais necessidades, deverão ser criados mecanismos institucionais de modo a 

estabelecer uma conduta consensuada com bases legais que seja imposta a todos o 

seu cumprimento, deixando a Secretaria da Fazenda exercer seu papel de gestor 

dos recursos financeiros. 

A prática da execução orçamentária no Estado da Bahia reforça a idéia de 

que tendo cota prevista no orçamento, é direto e dever do órgão executar o 

orçamento sem a necessidade de garantir se há ou não a previsão da 



 
 

 

33

disponibilidade financeira. Também existe a crença de que quem tem mais cotas 

orçamentárias disponíveis tem mais poder e prestígio no governo. 

Quando se aproxima o final do exercício há uma “corrida” generalizada para 

empenhar despesas, mesmo que estas não venham a se concretizar, disseminando 

outra prática: a “poupança orçamentária”. Essa “corrida” reflete mais pressão 

junto a Diretoria do Tesouro para liberação de cotas de QCM independente da 

análise da disponibilidade financeira. 

Assim sendo, a programação torna-se mero instrumento formal sem 

nenhuma função gerencial ou impositiva de adequação da programação com as 

disponibilidades financeiras. 

Uma programação financeira ajustada proporcionará aos órgãos ter o 

estabelecimento dos seus limites de gastos com base em argumentações 

irrefutáveis e impositivamente cumpridas. Dessa forma, pode-se iniciar a 

desconstrução dessa visão de que tendo simplesmente cota orçamentária, é 

possível executar a despesa independente da programação financeira. 

As responsabilidades serão compartilhadas entre a Secretaria do 

Planejamento, responsável pela elaboração da proposta orçamentária, Secretaria 

da Fazenda, responsável pela programação financeira e liberação dos recursos e 

pelos órgãos que terão claramente definidos seus limites de gastos de forma a 

justificarem a não execução orçamentária de algum projeto ou atividade prevista 

na Lei Orçamentária. 

Os instrumentos legais existem. A obrigatoriedade de equilíbrio do 

orçamento está consagrada na Administração Pública. 

A proposta se volta então para mudanças na elaboração do modelo de 

programação financeira baseada na integração entre o planejamento, orçamento e 

execução orçamentária. Não haverá mudanças sem o envolvimento das áreas de 

planejamento e orçamento. 

Dessa forma, compartilhamento de responsabilidades entre as Secretarias da 

Fazenda e do Planejamento será fundamental para implantar a programação 

orçamentária e financeira que seja efetiva e cumpra os seus objetivos.  
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Esta necessidade de integração já é consenso e já se iniciou desde 2009 

quando a Bahia adquiriu o Fiplan. Este novo sistema que está sendo customizado 

para a Bahia, prescinde dessa integração. 

O novo sistema tem como premissa principal à integração dos principais 

processos envolvidos na gestão orçamentária e financeira, bem como integrações 

com outros sistemas que realizem ações que tenham reflexo no orçamento, na 

execução orçamentária e financeira e na contabilidade, destacando-se o de Gestão 

de Acesso Integrado - Sigai, Material, Patrimônio e Serviços - Simpas, Gestão de 

Recursos Humanos - SGRH, Dívida Pública - SDP, Gestão da Área Tributária - 

Sigat, Administração dos Recursos Financeiros - SARF, Apropriação de Custos 

Públicos - ACP.  

Por definição do Programa de Modernização da Secretaria da Fazenda - 

Promosefaz, seguindo o mesmo modelo adotado na área tributária, a 

Superintendência de Administração Financeira – SAF, da Sefaz, em conjunto com 

a Superintendência de Orçamento Público – SPO, da Seplan, promoveu a revisão 

dos processos chaves que compõem a estrutura de gestão e operacionalização da 

programação governamental, do orçamento, da execução orçamentária, da 

execução financeira e da contabilidade pública, envolvendo as atividades e 

procedimentos das áreas sistêmicas de planejamento e finanças. 

A necessidade do redesenho foi justificada pelo requisito de racionalização 

e alinhamento dos processos envolvidos, sem o que permaneceria a dificuldade de 

integração entre os atuais sistemas de contabilidade e de planejamento, Sicof e 

Siplan respectivamente, bem como entre eles e outros sistemas de uso corporativo 

no Poder Executivo, além da grande dificuldade de atualizá-los quanto aos novos 

conceitos de gestão pública e exigências normativas, a exemplo da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF. É do conhecimento de todos os gestores 

envolvidos com a gestão fiscal a ineficiência dos atuais sistemas quanto a suas 

integrações, fato este apontado constantemente pelo próprio Tribunal de Contas 

do Estado. 

O redesenho foi realizado em duas etapas, sendo a primeira de maio de 2000 

a junho de 2001 e a segunda de junho a dezembro de 2002, e contou com a 

participação de dirigentes e técnicos dos diversos órgãos do Poder Executivo. Tal 
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trabalho finalizou-se com um descritivo detalhado da nova estruturação dos 

processos, os diagramas de contexto e o modelo preliminar de dados do novo 

sistema informatizado a ser implantado, onde se identificou a necessidade de: 

a) Considerar todas as demandas não atendidas; 

b) Construir soluções que se aplicam a todos indistintamente; 

c) Aproveitar os conceitos de domínio público; 

d) Simplificar ao máximo as ações de execução; 

e) Manter todas as conquistas dos atuais sistemas (integrações, 

automatizações de prestação de contas, conta única, dentre outras). 

f) Facilitar a extração de dados e a confecção de informações gerenciais; 

g) Utilizar ambiente tecnológico de fácil interface com outros aplicativos. 

Esses novos processos de trabalhos também proporcionarão aos órgãos ter o 

estabelecimento dos seus limites de gastos mensalizados com base em parâmetros 

orçamentários pré-definidos no momento da elaboração do seu planejamento das 

despesas que comporão o Plano de Trabalho Anual - PTA. Dessa forma pode-se 

iniciar a desconstrução dessa visão e cultura de que tendo simplesmente cota 

orçamentária, é possível executar a despesa independente da programação 

financeira. 

É impositivo o envolvimento de todos os órgãos do Estado no processo, pois 

a implantação das medidas extrapola a gestão única da Secretaria da Fazenda. 

O orçamento deve ser mais “realista” para que a programação financeira 

possa seguir o ritmo da realização da receita. 

Saber que a programação financeira mais bem ajustada à realização da 

receita não é a garantia integral nem a solução definitiva para resolver todos os 

problemas e os efeitos causados pelo descompasso entre a execução da despesa e 

a realização da receita. Há necessariamente outras medidas a serem tomadas como 

mencionado acima.  

Além das vantagens tecnológicas que permitirá a implantação de melhores e 

mais eficientes controles, o Fiplan BA irá proporcionar a desejada integração 

entre o planejamento, orçamento e execução orçamentária com os 
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correspondentes registros contábeis baseados nas novas normas de contabilidade 

do setor público. 

O Fiplan BA tem como principal pressuposto a integração dos processos 

que se desenvolvem na gestão orçamentária e financeira além de integração com 

outros sistemas informatizados que gerenciam as áreas de recursos humanos, 

patrimônio, almoxarifado, dívida pública, arrecadação tributária, não tributária, 

gestão financeira, compras e custos.  

Associado a implantação dos Fiplan BA, as Secretarias do Planejamento e 

da Fazenda já iniciaram o processo de redesenho de seus processos com vistas a 

revisar todos os processos da área orçamentária e tributária que envolve a 

arrecadação, respectivamente. 

Do mesmo modo, a área financeira da Secretaria da Fazenda também 

iniciará o processo de redesenho de processos com o propósito de alinhar e 

racionalizar seus processos chaves com o novo sistema. 

Será revista e redesenhada9 toda a área de execução financeira do Estado 

atingindo não só a Secretaria da Fazenda como também a Secretaria de 

Planejamento e todos os órgãos executores do orçamento estadual.  

Dessa forma será possível programar a execução financeira iniciando o 

processo durante o planejamento das despesas alinhado as previsões de realização 

das receitas com a implantação do Fiplan BA que permitirá construir a nova 

metodologia e prática da execução orçamentária. 

Segundo documento da Secretaria do Tesouro Nacional – STN do 

Ministério da Fazenda, na União o processo de ajustamento se deu por meio da 

introdução de ações importantes a partir de 1999/2000: 

                                                
9 A superintendência de Administração Financeira da Sefaz desenvolve projeto de consultoria que 
viabilizará o redesenho da área financeira do Estado. Compreende a Secretaria da Fazenda e 
demais unidades responsáveis pela execução orçamentária. 
O Professor José Carlos Vaz da USP em artigo publicado na Internet, com o título: Processos de 
trabalho no setor público: gestão e redesenho, esclarece: 
A gestão os processos muitas vezes atinge o limite de sua capacidade de maximizar sua 
produtividade. Condições estruturais, novos objetivos e estratégias organizacionais, 
transformações da base tecnológica, alterações de expectativas dos clientes, mudanças legais, 
obsolescência de sistemas e equipamentos e outros motivos podem levar à identificação da 
necessidade de realizar transformações estruturais nos processos, o chamado redesenho dos 
processos 
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a) Apuração dos gastos com as despesas dos grupos "outras despesas 

correntes", "investimentos", e "inversões financeiras", dos órgãos do Poder 

Executivo com vistas ao cumprimento do Decreto de Programação Orçamentária 

e Financeira, disponibilizando as informações nas três últimas segundas-feiras de 

cada mês o que possibilitou o fornecimento de informações tempestivas sobre a 

execução da despesa às instâncias decisórias da área econômica do Governo 

Federal. 

b) Criação e implantação, em articulação com a Secretaria da Receita 

Federal, de nova rotina para liberações financeiras e pagamento das restituições de 

tributos federais com o encaminhamento de Proposta de Programação Financeira. 

c) Proposta de ações para melhoria da sistemática de apuração do 

pagamento efetivo, pois a apuração do resultado do Tesouro Nacional sob a ótica 

de pagamento efetivo permite apurar o déficit fiscal com redução substancial das 

divergências entre os resultados apresentados pelo Banco Central do Brasil - 

Bacen, Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Secretaria de Política Econômica 

- SPE. 

d) Projeção e acompanhamento dos valores de arrecadação do superávit 

financeiro dos Fundos, Autarquias e Fundações, determinado pelo inciso II do art. 

1º da Lei nº. 9.530, de 10 de dezembro de 1997, e suas alterações posteriores; 

e) Acompanhamento da arrecadação das demais receitas federais; 

f) Apuração e lançamento do superávit financeiro do Tesouro Nacional de 

1999 e exercícios anteriores, por fonte de recursos dos impostos e contribuições 

da União, com vistas à proposição de créditos suplementares10 pela Secretaria de 

Orçamento Federal; 

g) Reestimativas das despesas com pessoal e encargos sociais, em face de 

reajustes concedidos, e adoção de planos de carreiras; 

h) Elaboração de proposta de cronograma de Restituição do IRPF/2000, 

encaminhado à Secretaria da Receita Federal, visando à obtenção de 

comportamento regular das Transferências Constitucionais ao longo do exercício; 

                                                
10 São créditos orçamentários definidos na Lei nº. 4.320/64: 
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;. 
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Assim, foram adotadas diversas medidas visando ampliar o controle das 

disponibilidades financeiras das entidades do governo federal, assim como 

aperfeiçoar os procedimentos de apuração da despesa pelo critério do pagamento 

efetivo. 

Foram implementados mecanismos, de acordo com o Projeto de 

Aperfeiçoamento da Conciliação da Conta Única, para apropriação automática no 

Siafi11, dos valores lançados na Conta Única do Banco Central, identificando as 

despesas referentes à subconta do Tesouro e do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS. Como complementação dessa rotina, foi criada modalidade de 

emissão automática de Ordem Bancária - OB pelo Siaf, segundo parâmetros pré-

definidos, tais como conta-corrente, saldo, evento e tipo de OB. 

Na área de planejamento outras experiências foram identificadas no âmbito 

de outros estados. O governo de Minas Gerais, durante o II Seminário Nacional de 

Ações Compartilhadas do Pnage/Promoex12 em 2009, na apresentação “Estado 

para Resultados”, demonstrou as medidas adotadas especificamente no 

planejamento da despesa: 

a) Definição de meta de crescimento do custeio e compressão do 

investimento; 

b) Identificação, para dar tratamento diferenciado, do custeio finalístico, 

considerado bom e do custeio meio, considerado ruim; 

c) Criação de cargos certificados para gestores de resultados; 

d) Introdução de um tratamento diferenciado para “Defesa Social”; 

e) Coordenação do Governo por áreas de resultados; 

                                                
11 SIAFI – Sistema Integrado de Administração do Governo Federal é um sistema informatizado 
que processa e controla, por meio de terminais instalados em todo o território nacional, a execução 
orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos órgãos da Administração Pública Direta 
federal, das autarquias, fundações e empresas públicas federais e das sociedades de economia 
mista que estiverem contempladas no Orçamento Fiscal e/ou no Orçamento da Seguridade Social 
da União. (fonte: http://www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index.asp) 
12 Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados 
Brasileiros e do Distrito Federal – PNAGE – tem como objetivo geral melhorar a efetividade e a 
transparência institucional das administrações públicas dos Estados e do Distrito Federal, a fim de 
alcançar uma maior eficiência do gasto público. (fonte: http://www.planejamento.gov.br). 
Promoex – Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios Brasileiros é um programa que direciona investimentos e esforços às 
instituições responsáveis pelo Controle Externo da administração pública: os tribunais de Contas. 
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f) Determinação de que o contingenciamento, quando necessário, não 

atinge as áreas que pode haver redução de metas; 

g) Definição de indicadores de resultados anual; 

h) Criação na Secretaria de Planejamento de escritório com foco na gestão 

do planejamento; 

i) Transformação da estratégia principal de governo em resultados; 

j) Avaliação da aderência dos recursos à estratégia e medidas de 

atingimento de resultados; 

k) Existência de programas estruturadores, que gera maior impacto de 

resultado finalístico e programa não estruturador. 

No Estado do Ceará13 foi adotado o modelo de gestão pública por resultados 

com a implantação do Sistema de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários 

e definidas as áreas estratégicas de governo, estratégicas setoriais e prioridades. 

No Espírito Santo14 foi modernizada a gestão pública e qualidade das 

instituições. 

Analisando a situação do Estado da Bahia, nota-se que tais experiências 

podem contribuir para a construção de estruturação de modelos de estratégias, 

acompanhamento e gestão orçamentária com reflexos no controle da execução 

financeira de modo a transformá-la em instrumento de cumprimento de metas e 

controle financeiro. Entretanto é patente a necessidade de adotarem-se medidas 

estruturantes no âmbito mais estratégico do Governo com o envolvimento da Casa 

Civil, atuando nas definições das prioridades do Governo, Secretaria da 

Administração nas definições de gestão das despesas de custeio, Secretaria de 

Planejamento, no acompanhamento da execução orçamentária e da Secretaria da 

Fazenda na gestão financeira. Fica evidente assim que medidas isoladas pouco 

podem contribuir para a adoção de soluções definitivas. 

Por outro lado, entre os gestores encontra-se pouco respaldo na 

compreensão da necessidade de mudanças na execução orçamentária e financeira. 

Prevalece o consenso de que quem tem maior cota orçamentária, tem mais poder e 
                                                
13 Material distribuído em Seminário realizado em 2005 – Brasília-DF com a participação de 
Estados sobre processo orçamentário e financeiro. 
14 Idem. 
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prestígio; que o orçamento deve ser executado integralmente independente de ser 

importante ou não a ação executada; o gestor competente é aquele que consegue 

executar sua cota orçamentária integralmente e se possível conseguir o maior 

volume possível de cotas suplementares e de que seus projetos, seu custeio é o 

mais importante de todos sem que tenha uma visão do todo. 

Portanto no atual estágio da gestão da programação e execução orçamentária 

e financeira não há de se pensar em soluções em curto prazo.   

 

4 - Prognóstico 

4.1 - Situação Pretendida 
Todos os problemas observados e relatados em parágrafos anteriores 

estariam resolvidos se os recursos financeiros fossem suficientes para atender a 

todas as demandas orçamentárias do Estado da Bahia. Evidentemente este cenário 

não existe na prática, mesmo porque as demandas serão sempre infinitas frente 

aos recursos financeiros disponíveis. 

Para minimizar os efeitos das restrições orçamentárias e financeiras e obter 

melhores resultados na execução do orçamento propõem-se medidas a seguir 

descritas. 

Propõe-se a criação de um núcleo estratégico com a função de auxiliar a 

execução orçamentária e financeira, composto por integrantes da alta 

administração envolvendo a Casa Civil e as Secretarias de Planejamento, Fazenda 

e Administração, sob a supervisão direta do Governador do Estado. 

Este núcleo ou comitê terá responsabilidades correlatas a cada área de 

atuação.  

A Casa Civil atuará na definição dos projetos e ações prioritárias do 

Governo e áreas de maior interesse. A Secretaria de Planejamento, no 

acompanhamento e gestão do orçamento e do PPA. A Secretaria da Fazenda na 

gestão Financeira, previsão de arrecadação e definição das disponibilidades de 

caixa. Por fim a Secretaria de Administração atuando na gestão de contratos, 
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gastos com pessoal e outras despesas correntes, visando sempre o melhoria da 

qualidade do gasto público. 

O núcleo da proposta se insere e somente se viabiliza com a implantação do 

Fiplan BA, que está em fase final de customização 

O método de orçamentação é aquele onde as despesas públicas são fixadas a 

partir da identificação das necessidades públicas sob a responsabilidade de certo 

nível de governo e da sua organização segundo níveis de prioridade e estruturas 

apropriadas de classificação da programação, discriminando-as de modo a dar 

ênfase aos fins, e não aos meios; indicando as ações em que o setor público 

gastará seus recursos; definindo os responsáveis pela execução e especificando os 

resultados esperados.  

O alinhamento entre o processo de orçamentação e a programação 

financeira irá contribuir para obtermos resultados positivos na aplicação dos 

recursos públicos e conseqüente êxito da administração financeira do Estado. 

Para que ocorra efetividade na programação financeira, deverá haver um 

casamento muito próximo entre a execução da despesa com a realização da receita 

orçamentária. Essa efetividade se traduzirá de forma a evidenciar o ambiente em 

que o Estado, tempestivamente execute as despesas previstas, o que nem sempre 

acontece, por diversos motivos já mencionados. 

Os processos apresentados no Fiplan BA envolvem a construção do PPA, 

LOA, Modificação Orçamentária, Receita, Execução e contabilização dos 

recursos públicos. Através do Plano de Trabalho Anual - PTA o ciclo de gestão 

dos programas governamentais será concretizado de fato com a alocação dos 

recursos que serão destinados à implementação das políticas com vistas ao 

atendimento das necessidades da sociedade.  

A adoção do PTA na construção da LOA reforça o papel dos instrumentos 

legais do planejamento orçamentário e atuação no sentido dos resultados a serem 

apresentados. Dentre as suas funções, destacam-se: 

a) Detalhar as ações governamentais (projetos, atividades, operações 

especiais) até o nível gerencial suficiente para a sua execução; 
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b) Definir parâmetros necessários ao monitoramento das ações (prazos, 

recursos e subprodutos); 

c) Definir responsáveis por todos os níveis de atuação, facilitando a 

prestação de contas e apresentação de resultados; 

d) Ampliar a integração entre as áreas técnicas e decisórias explicitando as 

estratégias e resultados esperados para todos; 

e) Oferecer condições de elaborar uma programação mais próxima das reais 

necessidades; 

f) Oferecer condições de correções de rumo (replanejamento) das ações 

governamentais, através da verificação de seu desempenho nas etapas 

intermediárias; 

g) Disponibilizar dados para a composição do Cronograma Financeiro de 

Desembolso; 

h) Gerar informações das tabelas que compõem a programação financeira 

inicial. 

Durante a elaboração do PTA, as ações governamentais que comporão a 

LOA serão detalhadas até o nível programático de execução em medidas, planos 

de ação / tarefas e memórias de cálculo. 

As medidas serão “sub-ações” constituídas por um conjunto de tarefas 

necessárias e suficientes para o alcance da meta física. Serão resultantes do 

desdobramento das ações que exigem a contribuição de outras equipes, gerando 

demandas necessárias para que a meta física seja atendida. Elas responderão 

parcialmente o que será feito e quem será o responsável. A realização das 

medidas, pela sua complexidade, exigirá a elaboração de um plano de ação com 

um conjunto de tarefas claramente estabelecidas. Nas medidas também serão 

definidas as Unidades Setoriais de Planejamento responsáveis pela programação 

da ação, as Unidades Gestoras responsáveis pela sua execução e as regiões a 

serem beneficiadas. 

As tarefas serão os procedimentos seqüenciais que compõem uma medida e 

que deverão ser conhecidas em detalhes pela equipe responsável, tornando 

possível o cálculo dos recursos humanos, materiais e financeiros. Quando são 

vistas de forma isolada não têm um sentido próprio, são interdependentes e com 
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baixo nível de complexidade. Em alguns casos, quando não realizadas, podem 

comprometer o alcance da meta física do projeto. As tarefas também responderão 

como e quando será feito e permitirão a delegação de responsabilidade para os 

demais membros das equipes, podendo ter responsáveis diferentes do responsável 

pela medida.  

A memória de cálculo será utilizada para a apuração dos custos das tarefas, 

onde serão definidos, com maior nível de detalhes, os recursos necessários para a 

sua execução. Esses recursos são fixados de acordo com a classificação da 

despesa, gerando a proposta orçamentária, através dos Quadros de Detalhamento 

da Despesa - QDD, de forma regionalizada.  

Os recursos alocados por item de despesa comporão a programação mensal 

de desembolso e serão balizados pelo limite da receita estabelecido no teto 

orçamentário, onde estas informações também estarão refletidas na elaboração do 

Cronograma Financeiro de Desembolso Mensal. 

Assim sendo, a consolidação dos valores por natureza da despesa detalhada 

na memória de cálculo através do PTA, possibilitará a “geração da despesa” anual 

que permite a composição dos demonstrativos legais da LOA, do Cronograma 

Financeiro e da Programação Financeira Inicial. 

Tais processos permitirão a apresentação dos documentos de planejamento e 

finanças em conformidade com a legislação em vigor e com a visão estratégica de 

Governo, tendo como principal característica à efetiva vinculação com a execução 

financeira e a Contabilidade, atualizando em tempo real as finanças públicas e 

integrando todo o processo de planejamento e finanças, desde a programação até a 

Contabilidade, otimizando desta maneira a gestão dos gastos públicos e 

conseqüente melhora da administração financeira.  

Com a elaboração do Plano de Trabalho Anual – PTA, espera-se a melhoria 

qualitativa das programações anuais viabilizando a aferição da eficiência, eficácia 

e efetividade, dos produtos e serviços disponibilizados à sociedade. 

É fato que existem outros fatores além do descompasso entre a execução da 

despesa e a realização da receita, ou seja, entre as exigências de recursos 

financeiros e as disponibilidades de caixa. 
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Os reflexos destes problemas se traduzem em sistemáticos atrasos nos 

pagamentos por falta de liberação dos recursos, pois, simplesmente observa-se 

que o Caixa não suporta a demanda de recursos. 

Como é imprescindível e obrigatório efetuar as transferências 

constitucionais de repartição das receitas aos municípios, pagar a folha de pessoal 

e os encargos e a amortização da dívida pública, pelas razões já mencionadas, 

ficam os credores fornecedores de bens e serviços com os pagamentos 

constantemente em atraso. 

Os fatos mencionados comprovadamente elevam substancialmente os 

preços cobrados pelas empresas quando assinam contratos com o Estado. A lógica 

é muito simples. Como constantemente ocorrem atrasos nos pagamentos, as 

empresas quando formulam seus preços, já embutem nesses os custos financeiros 

que por ventura venham a ter, em função da demora no recebimento dos 

pagamentos. 

Outro custo mais evidenciado se dá conta pelo pagamento de juros e 

acréscimos pelos atrasos nos pagamentos de contas junto a órgão públicos e 

concessionárias de serviços, assim como o pagamento de somas consideráveis aos 

empreiteiros a título de indenizações decorrentes dos atrasos além de multas e 

acréscimos de mora. 

Espera-se, portanto que adotadas as sugestões propostas, os problemas 

crônicos de atrasos nas liberações de recursos sejam frutos exclusivamente de 

sazonalidades na realização da receita e que a execução do orçamento responda 

positivamente as aspirações da sociedade e atenda ao planejamento estratégico do 

governo com o atingimento das metas previstas. 

 

4.2 - Recomendações 
Observa-se na administração estadual a fragilidade na programação 

financeira por diversos motivos, causando problemas já abordados anteriormente. 

Um dos pontos importantes que vale destacar é a falta de credibilidade dos 

órgãos do Estado na programação financeira. 
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Diante da situação vivida pelos credores do Estado em épocas de queda na 

arrecadação, a garantia da efetivação do empenho da despesa correspondente, 

deixou de ser a garantia de recebimento tempestivo. Os reflexos dessa ocorrência 

já foram abordados. 

Por outro lado à programação financeira não tem instrumentos suficientes 

para impor as unidades orçamentárias o ritmo de execução da despesa de modo a 

manter o equilíbrio do fluxo de caixa, gerando essa debilidade e falta de 

credibilidade da programação financeira. 

Todas as conseqüências já elencadas anteriormente provêm em parte do 

desequilíbrio entre as receitas e despesas, mas principalmente a falta de integração 

entre planejamento, orçamento e execução orçamentária. 

Sabe-se que a causa não é somente essa. Tem-se uma previsão orçamentária 

da receita irreal, uma previsão de despesas, apesar de se apoiar numa previsão de 

receita além da realidade, insuficiente para atender ao tamanho do Estado. 

Também é fato que as demandas sociais e de investimentos em infra-

estrutura no Estado da Bahia são grandes, produzindo muitas frustrações visto que 

os recursos financeiros e administrativos são extremamente limitados. Aliado a 

estes fatos muitas decisões governamentais extrapolam as decisões de caráter 

meramente técnico. Entretanto, é possível reduzir os efeitos do desequilíbrio entre 

receita e despesa adotando medidas de caráter administrativo e de gestão. 

Dar credibilidade à programação financeira é de suma importância para 

iniciar o processo de mudança que envolve outras medidas que podem alterar a 

prática da execução orçamentária do Estado, dotando a Administração Financeira 

de mecanismos necessários a manter o equilíbrio do caixa. 

O fluxo de caixa é um instrumento gerencial que controla e informa todas as 

movimentações financeiras (entradas e saídas financeiras) de um dado período. É 

composto dos dados obtidos dos controles de contas a pagar, contas a receber, das 

receitas tributárias, transferências da União, receitas financeiras, e todos os demais 

que representem as movimentações de recursos financeiros disponíveis. 

O controle de fluxo de caixa é uma grande ferramenta para lidar com 

situações de escassez de recursos, frustrações imprevistas e outros “fantasmas” 
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que rondam a administração financeira, de modo a permitir que se cumpram as 

obrigações financeiras imprescindíveis e obrigatórias. 

O fluxo de caixa tem como objetivo, segundo Feijó (2008): 

a) Avaliar se as receitas realizadas serão suficientes para cobrir os 

desembolsos futuros já identificados; 

b) Calcular os momentos ideais para garantir a provisão de recursos para 

eventuais emergências, considerando os prazos de pagamento e as 

disponibilidades; 

c) Saber se é ou não possível liberar os recursos para pagamento de todos os 

credores; 

d) Saber se é possível liberar mais ou menos cotas orçamentárias no 

decorrer do mês; 

e)  Ter certeza da necessidade ou não de realizar alguma operação de 

crédito; 

f)  Antecipar as decisões sobre como lidar com sobras ou faltas de caixa. 

Com a adoção das medidas propostas à expectativa é que parte dos 

problemas já levantados seja equacionada. Ou seja, ter o fluxo de caixa como 

instrumento gerencial e a programação financeira que atenda aos seus objetivos. 

 

4.3 - Envolvidos 
Considerando que os objetivos definidos neste trabalho devem produzir 

impacto sobre todos os principais processos do planejamento e finanças 

governamentais, será imprescindível a participação de componentes do Governo 

principalmente no nível estratégico e também no operacional. 

No nível estratégico deverá envolver os responsáveis pelas decisões de 

governo indicando as ações e projetos importantes do governo. No nível 

operacional as secretarias sistêmicas responsáveis pelo acompanhamento e gestão 

do orçamento, gestão administrativa e gestão financeira se envolverão com a base 

da execução orçamentária nas unidades gestoras e orçamentárias. 
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A proposta tem como fator decisivo para sua implantação a conclusão do 

projeto Fiplan BA. Nesse aspecto, há de se salientar o importante papel das 

Secretarias da Fazenda e Planejamento, como patrocinadoras e responsáveis pelo 

desenvolvimento do projeto e sua implantação. 

Nesse sentido, as duas secretarias devem traçar as estratégias e definições 

dos pressupostos da nova programação orçamentária e financeira e dentro da 

própria estratégia de implantação do Fiplan BA, envolver as unidades gestoras e 

orçamentárias. 

4.4 - Definição de Responsabilidades 
Como a execução orçamentária envolve todas as unidades gestoras, 

unidades orçamentárias, Secretaria de Planejamento e Secretaria da Fazenda, estes 

terão maiores responsabilidades na consecução da proposta.  

Na definição das prioridades de governos, setores indispensáveis, áreas onde 

os cortes orçamentários sejam possíveis, medidas de contensão, medidas de 

redução no custeio serão de responsabilidade do nível mais alto do governo 

envolvendo as Secretarias da Fazenda, do Planejamento, da Administração e a 

Casa Civil. 

A Casa Civil, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria da Fazenda e a 

Secretaria de Administração deverão compor o núcleo de decisões estratégicas. 

Este núcleo será responsável pelas diretrizes maiores da execução orçamentária 

devendo em última análise ser o reflexo das decisões do governo para o melhor 

desempenho orçamentário no cumprimento e realização das principais metas e 

objetivos.  

Quando da elaboração do quadro de cotas a Secretaria do Planejamento terá 

um papel importante na distribuição das cotas levando em consideração as 

observações da administração financeira da Secretaria da Fazenda. 

A própria Secretaria da Fazenda, deverá alterar seus processos de liberação 

de cotas orçamentárias, sempre com a preocupação de estabelecer o desejado 

equilíbrio no fluxo de caixa, atribuindo a um grupo específico a tarefa de estudar 

detalhadamente as possibilidades de liberação das cotas de QCM com base nas 

previsões de receitas. 
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Por sua vez, as unidades orçamentárias e gestoras deverão participar do 

processo de modo a absolver e encampar os novos procedimentos que poderão 

limitar suas liberações financeira. O papel dessas unidades é de suma importância. 

É participando e entendendo o processo que as mesmas se tornarão aliadas e não 

sabotadores da implantação das medidas. 

 

4.5 - Limitações e Recomendações 
A meta a ser atingida de imediato é reduzir os atrasos nas liberações de 

recursos adequando o fluxo de caixa do Tesouro. Mais importante que esta meta é 

conseguir que a execução orçamentária seja o instrumento para a realização dos 

objetivos de governo considerados prioritários, deixando em segundo plano 

despesas que pouco contribuem para o atingimento desses objetivos.  

Uma limitação identificada, devido sua dificuldade de implantação é adotar 

a prática de efetuar as liberações de cotas orçamentárias limitadas às previsões do 

orçamento, levando-se em consideração as limitações da receita de modo a 

cumprir com todas ou grande parte das obrigações geradas pela liberação das 

cotas de QCM. Para tanto, deverá haver a integração entre orçamento e finanças 

de forma que para toda cota orçamentária haja garantida uma correspondente cota 

financeira, fruto da priorização dos gastos públicos a partir do pacto entre as 

diversas secretarias de Estado, como um primeiro passo rumo à racionalização 

desses gastos. 

Devido à falta de instrumentos que permitam liberar as cotas de QCM no 

limite das possibilidades de pagamentos, gera outra dificuldade na implantação da 

proposta que reflete em readquirir a confiança dos órgãos na programação 

financeira. 

A falta de recursos tecnológicos que permitam a integração entre 

planejamento e execução orçamentária com a execução financeira é um fator que 

determina limitações na coordenação e obtenção de dados e informações 

necessárias, assim como o acompanhamento e análise de riscos no cumprimento 

das metas fiscais estabelecidas na LDO e LOA, previstas na LRF. Portanto, dotar 

a administração financeira da Secretaria da Fazenda de instrumentos que confiram 

maior conforto na imposição das limitações de liberação de cotas de QCM quando 
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necessária é fundamental. Isso somente será possível com a implantação do 

sistema Fiplan BA. 

Reduzir a ocorrência das despesas de exercícios anteriores por falta de 

liberação de cotas de QCM, deixando tais ocorrências para situações que 

efetivamente sejam inevitáveis; promover a redução da ocorrência dos restos a 

pagar por falta de liberação de recursos financeiros no final do exercício; criar um 

ambiente de confiança e parceria com as unidades orçamentárias e gestoras, dando 

as mesmas a transparência das decisões tomadas com as devidas fundamentações 

técnicas e legais e propor alterações na legislação estadual de modo a permitir a 

implantação das medidas, são desafios importantes a serem considerados. 

5 - Cronograma e Recursos 

A meta possível para a conclusão, publicação e disseminação da orientação 

metodológica, também aponta para janeiro de 2012, pelo que este trabalho só 

produzirá melhorias substancias para a programação anual que comporá a LOA de 

2013.  

Para a criação do núcleo estratégico não haverá custos extras, visto que já 

existe em funcionamento a Junta Orçamentária com atribuições semelhantes. 

No complemento da implantação da proposta, que corresponde ao núcleo 

indispensável e mais importante, se confunde com a implantação do sistema 

Fiplan BA cujos custos já estão definidos. 

Quanto às demais medidas caberão muito mais ações de caráter 

administrativo e de controle, que ações que importarão em custos extras que 

poderá ser equacionado com a edição de normas. 

Numa avaliação recente no projeto de implantação do Fiplan BA fixou-se 

um novo cronograma de implantação contemplando diversas observações e 

atrasos verificados no decorrer do desenvolvimento da fase de transferência de 

tecnologia. 

Já se vislumbra a necessidade de redimensionar a equipe de trabalho com o 

incremento de profissionais nas áreas de análise de processos, análise de 

requisitos e análises de implementação e líderes de homologação e processos. 
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Com a nova avaliação de implementação e adotadas as medidas requeridas 

de reforço na equipe, se fixou o seguinte cronograma de implantação: 

a) Implantação do módulo de planejamento incluindo as fases de 

customização, homologação, capacitação interna, piloto, capacitação 

externa implantação propriamente dita e a fase de acompanhamento – 

janeiro de 2012; 

b) Implantação do módulo de execução orçamentária e financeira 

incluindo as fases de customização, homologação, capacitação interna, 

piloto, capacitação externa implantação propriamente dita e a fase de 

acompanhamento – janeiro de 2013. 

O orçamento de implantação será inteiramente absorvido pelo orçamento de 

implantação do Fiplan BA que já se encontra em execução. 

Os custos totais previstos para o projeto somam R$ 21,95 milhões, 

distribuídos entre a transferência de tecnologia do sistema pela Cepromat 

(Companhia de Processamento de Dados de Mato Grosso) – R$ 1,00 milhão, 

customizações pela Prodeb – R$ 20,83 e R$ 200 mil gastos em consultoria. 

6 - Considerações Finais 

6.1 - Avaliação do Processo de Elaboração do Trabalho 
Como tratará de modificações na forma e critérios de liberação de cotas 

orçamentárias e financeiras, a proposta pode modificar relações de poder e 

práticas de todo o corpo gestor governamental envolvido com a execução 

orçamentária. 

As mudanças serão viabilizadas com a implantação do novo sistema 

integrado de planejamento, orçamento e execução orçamentária Fiplan BA.  

 

6.2 - Indicação de Prováveis Obstáculos à Implantação das 
Recomendações 

A criação do núcleo estratégico se trata de proposta de alteração de 

atribuição, ampliação de funções de estrutura que compõe a alta administração 

estadual. Nesse sentido haverá de se levar em conta o caráter discricionário do 

Governador nesta matéria.  
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Na outra parte da proposta, que depende da implantação do sistema Fiplan 

BA, os obstáculos e resistências encontradas serão aqueles naturalmente 

identificados em projetos de implantação de grandes sistemas corporativos de TI. 

Deverão se encontrar resistências de ordem tecnológicas, na infra-estrutura do 

hardware, na fase de treinamento e principalmente no aspecto cultural.  

Entretanto, é importante adotar-se medidas que ajustem o processo de modo a 

minimizar os efeitos das atuais práticas. 

A mudança acarreta normalmente resistência. A resistência à mudança, não 

é de todo mal, mas representa uma vantagem, no sentido de que somente 

modificações realmente proveitosas, e que sejam por isso, inevitáveis, serão 

adotadas evitando o esforço em adotar, e depois rejeitar um novo conceito. 

Mudanças de forças requerem alterações nas relações de poder de cada ator 

envolvido no processo. Este aspecto deverá ser considerado como fator 

importante a ser analisado e ponderado na implantação das medidas propostas. 

Portanto, é importante que toda a administração pública esteja atenta aos 

riscos e ameaças e contribua para sua implantação que certamente trará uma nova 

dinâmica e proporcionará a construção de um ambiente mais previsível, planejado 

favorável ao clima de confiança e transparência na execução do orçamento 

estadual. 

6.3 - Sugestões e Elementos de uma Estratégia de Implantação 
Os pressupostos para um novo sistema unificado de planejamento e 

finanças, indicado para implantação do redesenho dos processos orçamentários e 

financeiros no Estado devem ser atendidos com a implantação do Fiplan BA, que 

está em produção, já concluído um exercício orçamentário bem sucedido, o que 

levou a recomendação de adoção desta solução pelo Governo do Estado da Bahia. 

Ressalta-se que apenas a adoção da ferramenta não garantirá o sucesso do 

projeto, sendo que a solução identificada perpassa por: sistema informatizado; 

redesenho dos processos de trabalhos; programa de capacitação contínua para 

técnicos e usuários do sistema; implantação de núcleos de planejamento e 

finanças instituídos em todas as unidades orçamentárias do Estado, e adoção da 

prática de efetuar as liberações de cotas orçamentárias limitadas às previsões do 

orçamento levando-se em consideração as limitações da receita. 
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Por fim, pretende-se contribuir para mudar as práticas e condutas dos órgãos 

no planejamento de suas despesas e na execução orçamentária, criando um 

ambiente de confiança e parceria com as unidades orçamentárias e gestoras, dando 

as mesmas a transparência das decisões tomadas com as devidas fundamentações 

técnicas e legais.  
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