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Orçamento e Políticas Públicas: uma abordagem sistêmica DE /

A /

2.  Ementa
O curso percorre o ciclo orçamentário amplo, que compreende desde o planejamento de médio 
prazo (Plano Plurianual – PPA) até a execução financeira das ações programadas na Lei 
Orçamentária Anual – LOA, pela ótica das políticas públicas e dos fatores sistêmicos que 
impactam a agenda orçamentária, a elaboração e priorização de intervenções governamentais e a 
execução dos gastos públicos. Por meio de estudos de caso realizados em sala pelos alunos, com 
recurso ao sistema SIGA Brasil e a outras bases de dados, serão apresentados conceitos e métodos 
de análise orçamentária, com aplicação empírica a situações problemáticas da realidade brasileira.
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2.  Programa
O orçamento e a gestão de organizações e politicas públicas. Principais conceitos ciclo de 
planejamento e orçamento. As relações entre o PPA, LDO e LOA. Fases e etapas da elaboração do 
orçamento. Estrutura e funcionamento do sistema de elaboração orçamentária: aspectos legais 
da elaboração da proposta orçamentária. Noções básicas de programação da despesa. Despesas 
de capital e custeio. Classificação e detalhamento da despesa pública: grau de flexibilidade do 
gestor; Proposta orçamentária: ajuste da programação – alterações de modalidade, créditos, 
contingenciamento. Programação financeira de desembolso: diferenças entre orçamentário, 
financeiro e RAP. Sustentabilidade financeira do programa/ação. Controle e execução 
orçamentária e financeira: controle interno e externo. Transversalidade, intersetorialidade e 
coordenação das ações. Sistemas de informação e acesso a dados orçamentários do Governo 
Federal.

Responsável p/ Redação da Ementa e do Programa Chefe de Departamento Diretor de Unidade
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