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Objetivo
Esta disciplina visa dotar os alunos do Curso de Especialização em Gestão pública com conhecimentos
de natureza técnico-instrumental, no âmbito do funcionamento organizacional, com particular destaque
para os instrumentos de gestão do Estado, no contexto não só do financiamento da capacidade
governativa do plano, mas também da revisão das políticas de governo.

Ementa
Uma das tarefas mais importantes de um gerenciamento operacional alinhado às orientações
políticas de governo é cuidar do financiamento do plano estratégico de ações, considerando um
conjunto de instrumentos definidos em arcabouço legal normativo integrado. Um dos
instrumentos é um plano operacional, derivado do plano estratégico, com abrangência para o
mandato do gestor do executivo. O controle desse plano não deve somente retroalimentar o plano
estratégico, mas também embasar a definição dos recursos orçamentários necessários ao âmbito
público. O orçamento público, sua elaboração, aprovação e gestão, exigem conhecimentos
bastante aprofundados do ciclo orçamentário e também a implementação de um sistema de
informações que o integre às etapas financeira e contábil, do ciclo de gestão das receitas e
despesas. Por estar sustentado em arcabouço legal formado pelas leis orçamentárias, esse
instrumento está sujeito à gestão compartilhada de poderes distintos– Legislativo e Executivo – o
que faz do orçamento um instrumento de sinalização concreta

da capacidade governativa dos

órgãos públicos. Por fim, convém destacar que o embate político mencionado anteriormente deve
ser acompanhado, se necessário, por revisão das políticas públicas vigentes e ampla disseminação
de informações aos demais atores, em particular, à sociedade, para que o controle a ser exercido
por ela esteja sustentado em definições atualizadas das prioridades do governo.



Instrumentos de Gestão do Estado: PPA, LDO, LOA e LRF. Definições conceituais, lógica
de interação entre os instrumentos, visão sistêmica externa e governabilidade.






PPA: função e componentes, gestão do plano, o uso de indicadores de resultados e suportes
de sistemas informacionais.



Orçamentos públicos: evolução histórica e tendências futuras de inovação e sistemas
informacionais de apoio à gestão.



A LDO e LOA a base legal do orçamento público: princípios orçamentários, vedações
constitucionaisO orçamento no legislativo e as ementas parlamentares; o orçamento no
executivo e os contingenciamentos orçamentários; impactos na capacidade governativa e
nas políticas públicas.
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