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Qualidade do Gasto Público
• A melhoria da alocação, eficácia e
eficiência das políticas públicas passa,
necessariamente, pelo aumento da
capacidade de execução do
planejamento governamental.
• Por que existe o hiato entre o
planejamento e a execução
orçamentária?
• O que o PLS 229/2009 ataca e não
consegue abranger?
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Motivos para os problemas de
gestão no setor público
1) “Cobertor curto”
2) Processo político de tramitação do orçamento
e compatibilização com as metas fiscais
3) Permissividade na definição de prioridade
(onde tudo é prioritário, nada é prioritário)
4) “Instituições” (regras do jogo) do serviço
público (8.666, 8.112 etc)

5) Coordenação entre órgãos e poderes.
6) Capacidade gerencial de alguns órgãos
executores “chaves”
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Motivo 1: “Cobertor Curto” e a
constituição de 88
Despesa executada por função,
Setor público consolidado (2010), % total

* inclui a função Essencial à Justiça

Fonte: Maciel (2013)
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Motivo 2: Processo de tramitação do
orçamento e as metas fiscais
 Tendência de ampliação do orçamento no
congresso para que os parlamentares
garantam suas emendas
 Processo se dá por meio da ampliação das
estimativas de receitas (não redução das
demais dotações)
 Após aprovado, decreto de programação
financeira reestimativa as receita e realiza
limitação de empenho e pagamentos (art. 8
e 9 da LRF).
Orçamento passa a ser meramente uma
peça autorizativa

Introd. a Parte III
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Decreto de Programação Financeira:
Limite de empenho (Anexo I)
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Decreto de Programação Financeira:
Limite de pagamento (Anexo II)
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Motivo 3: Permissividade na definição
de prioridade
 Após contingenciamento, os ministérios detêm
o poder de decisão sobre o que será executado.
Observa-se, muitas vezes, o inicio de vários
projetos sem que se tenha limites de empenho/
pagamento para o ano inteiro, na esperança de
barganhas futuras.
Muitos ministérios lançam programas ambiciosos
e inconsistentes mesmo no horizonte temporal
mais longo.
Necessidade de estimativas e melhor definição
do espaço fiscal de médio prazo.

Incertezas sobre a disponibilidade que os
órgãos terão limita sua capacidade de
planejamento.
Introd. a Parte III
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Motivo 4: Problemas nas “Instituições”
do serviço público (8.666, 8.112 etc)
Desvalorização das áreas “meios” do
governo (carência de RH de qualidade).
Formas de responsabilização do servidor
cria incentivos a "ficar parado".
Rigidez das regras de licitação faz com que
processo de compras, além de lento, não
chegue, necessariamente, ao que é melhor
para o Estado.
Insuficiência de mecanismos de gestão,
com clara orientação a resultados.
8.666 tem foco em pagar pelo custo dos
materiais e etapas, não pela obra como um
todo realizada.
Introd. a Parte III
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Motivo 4: Problemas nas “Instituições”
do serviço público (8.666, 8.112 etc)
 Orçamento incremental cria incentivos perversos à
qualidade do gasto
Parte significativa da execução se concentra nos
últimos meses do ano, principalmente nos últimos
dias. Perde-se qualidade do processo licitatório ou
na definição de prioridades
 Cria-se o orçamento paralelo dos “restos a pagar”
 Como os limites de pagamentos são alocados
para as despesas do exercício e aos “restos a
pagar”, há sempre postergação ou cancelamentos
da execução orçamentária
 O que ocasiona sobrepreço nos processos
licitatórios pelo fator “risco governo”
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Motivo 5: Coordenação entre órgãos
e poderes
Setor publico é formado por diversos órgãos
que, muitas vezes, têm interesses conflitantes.
É necessário articulação dos vários agentes
envolvidos antes do inicio dos programas.

No processo decisório, é natural que cada
órgão abra mão de algum ponto para se chegar
a um consenso.
Após inicio do programa, não há mais tempo
para discussões e paralizações (risco governo)
Evitar excessos de normas com características
particulares (não generalistas).
Evitar instabilidade de normas e critérios.
Introd. a Parte III
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Motivo 6: Capacidade gerencial de
alguns órgãos executores “chaves”
No Brasil, há excesso de vinculações orçamentárias,
porém a área de infraestrutura dispõe de
pouquíssimas.
Órgãos responsáveis pela infraestrutura, pela
característica discricionária das despesas, sofrem
maior volatilidade no recebimento dos créditos e
perdem capacidade de planejamento (PAC minimiza
esse problema).
Órgãos executores de infraestrutura carecem de
carreiras estruturadas ou atrativas para captar os
melhores profissionais.
Um dos maiores problemas da execução das obras
de infraestrutura é a ausência de projetos.
Bons projetos poupam bilhões de reais durante a
execução das obras.
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O Relatório do PLS 229 endereçou
medidas aos seguintes problemas:
 Irrealismo do planejamento e sua desarticulação com o
processo orçamentário
 Baixa qualidade do gasto público
 Irrealismo orçamentário pela superestimativa de receitas
ou subestimativa de despesas obrigatórias
 Gestão fiscal “curto-prazista”

 Gestão financeira na “boca do caixa” e acúmulo de
restos a pagar
 Falta de procedimentos de transparência pelos gestores
 Melhoria nos mecanismos de avalição das políticas
 Falta de convergência aos padrões internacionais
Introd. a Parte III
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Informações ou sugestões:
pjmaciel@senado.gov.br
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