
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE 



 

 

 

• Seleção de programas elencados no Plano Plurianual; 

• Verificação de ações prioritárias; 

• Identificação, no orçamento, dos créditos previstos para o 

programa escolhido; 

• Etapas da despesa Orçamentária; 

• Acompanhamento da execução. 

 

AGENDA DO SEMINÁRIO 



 

 

 

• A execução orçamentária se dá em relação a um planejamento prévio; 

• Por que planejar? 

 

INTRODUÇÃO 

Os recursos são escassos! 

Habitação e 
Mobilidade 

Saúde , 
educação e 
segurança 

Infraestrutura 
e saneamento 

As demandas são 

muitas! 



 

 

 

Instrumentos de planejamento, no âmbito da PBH: 

INTRODUÇÃO 

LOA LDO PPAG 
BH Metas / 
Projetos 

Estratégicos 

Planos 
Setoriais 

Plano 
Diretor 

Agenda 
2030 

ODS/ONU 
(Decreto 

17.135/19) 

Instrumentos de Gestão da PBH Normas de âmbito nacional 



 

 

 

PPAG x LOA: 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual 

estabelecerá, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal para as 

despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada. 

 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias 

compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as 

despesas de capital para o exercício financeiro 

subseqüente, orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual, disporá sobre as alterações 

na legislação tributária e estabelecerá a política 

de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento. 

 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal (...); 

II - o orçamento de investimento (...); 

III - o orçamento da seguridade social(...). 

 

(Fonte: CF/88, art. 165) 

 
Base para a definição das 

metas físicas! 

Fonte: Manual Técnico de Orçamento 2017 



 

 

 

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA 

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Orientações para Elaboração do Plano Plurianual 2016-2019 

(http://www.planejamento.gov.br/servicos/central-de-conteudos/publicacoes/orientacoes_elaboracao_ppa_2016_2019.pdf/view) 

http://www.planejamento.gov.br/servicos/central-de-conteudos/publicacoes/orientacoes_elaboracao_ppa_2016_2019.pdf/view
http://www.planejamento.gov.br/servicos/central-de-conteudos/publicacoes/orientacoes_elaboracao_ppa_2016_2019.pdf/view
http://www.planejamento.gov.br/servicos/central-de-conteudos/publicacoes/orientacoes_elaboracao_ppa_2016_2019.pdf/view
http://www.planejamento.gov.br/servicos/central-de-conteudos/publicacoes/orientacoes_elaboracao_ppa_2016_2019.pdf/view
http://www.planejamento.gov.br/servicos/central-de-conteudos/publicacoes/orientacoes_elaboracao_ppa_2016_2019.pdf/view


 

 

 

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA 

Fonte: Manual Técnico de Orçamento 2017 

•PROGRAMA: É o instrumento de 
organização da ação governamental 
visando à concretização dos 
objetivos pretendidos, sendo 
mensurado por indicadores 
estabelecidos no plano plurianual. 

Programas 

• ATIVIDADE: conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto ou serviço necessário 
à manutenção da ação de Governo. Ex: manter 
um hospital 

• PROJETO: conjunto de operações, limitadas no 
tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento 
da ação de governo. Ex: construir um hospital 

• OPERAÇÕES ESPECIAIS 

Ações 
• utilizados especialmente 

para identificar a localização 
física da ação orçamentária, 
não podendo haver, por 
conseguinte, alteração de 
sua finalidade, do produto e 
das metas estabelecidas. 

Subtítulo 



PRIORIDADES ESTABELECIDAS NO PPAG 2019-2021 

Fonte: 

 PPAG 2019-2021 



 

 

 

• 10 Áreas de Resultado 

• 1 Eixo Administrativo - Programas: 

1 – Atuação Legislativa da CMBH; 

26 – Gestão Previdenciária Municipal; 

89 – Sentenças Judiciais; 

91 – Gestão da Dívida Pública Contratada; 

999 – Reserva de Contingência. 

• Projetos estratégicos: sintetizam as prioridades de cada política pública e terão 

acompanhamento intensivo; 

• Projetos transformadores: são um subconjunto dos estratégicos e indicam ações 

que promovem uma verdadeira transformação da cidade e demandam monitoramento 

superintenso para serem bem-sucedidos. 

DETALHAMENTO DO PPAG 



 

 

 

CARTEIRA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS – PPAG 2018-2021 



 

 

 

• Todos os Projetos Estratégicos foram vinculados aos ODS! 

• Indicadores pactuados no Contrato de Metas 2017 foram inseridos como 

indicadores de Programas no PPAG 2018-2021 

RELAÇÃO ENTRE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ODS 

https://prefeitura.pbh.gov.br/pro

jetosestrategicos 

https://prefeitura.pbh.gov.br/projetosestrategicos
https://prefeitura.pbh.gov.br/projetosestrategicos


 

 

 

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o 

Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. 

 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por 

base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 

I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 

II - a importância exata a pagar; 

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 

II - a nota de empenho; 

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 

 

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. 

ETAPAS DA EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA 

Consumo da dotação 

(autorização) orçamentária 

Serviço efetivamente 

prestado ou mercadoria 

efetivamente entregue 

Etapas sucessivas! 



 

 

 

ETAPAS DA EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA 

Fixação 

Empenho 

Liquidação 

Pagamento 



 

 

 

ACOMPANHANDO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

pbh.gov.br >>>Transparência>>>Contas Públicas 



ACOMPANHANDO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

pbh.gov.br >>>Transparência>>>Contas Públicas >>>PPAG 



TÍTULO 



 

 

 

Intervalo de tempo 

Custo do programa 

O que e 

quanto será 

entregue 

Função e programa 

Quem vai fazer 

(unidade orçamentária) 



 

 

 

TÍTULO 



 

 

 

ACOMPANHANDO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



 

 

 

Acompanhando a execução orçamentária 



 

 

 

Quanto ainda pode ser gasto, mediante disponibilidade de recursos? 

 = Valor do crédito – valor gasto (empenhado) = 1.596k – 907k = 689k 

Aparentemente, grande parte do que 

será feito nos 2 quadrimestres seguintes 

já foi contratado! 



 

 

 



 

 

 

IDENTIFICAÇÃO, NO ORÇAMENTO, DOS CRÉDITOS PREVISTOS PARA 
O PROGRAMA ESCOLHIDO 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Faz sentido ter 

orçamento/execução física 

sem orçamento/execução 

financeira? 

Possibilidade de gerar o 

arquivo em Excel, PDF, 

etc.. 

Faz sentido ter execução física 

sem execução financeira? 
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