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1.Pontos principais da live do Prof. 
Conti

1. Principais problemas suscitados pelo Prof. José Mauricio Conti na 
live do dia 23/04:

- Eficácia e segurança jurídica
- Coordenação federativa
- Cooperação entre os poderes
- Coordenação setorial
- Implantação de novas técnicas (governança, gestão por resultados 
etc)
- Modernização da administração pública



Parte I - Panorama do Orçamento Público 
no Brasil

2. Considerações adicionais sobre problemas do 
Estado brasileiro como um todo, que se refletem 
na gestão das finanças públicas:

- Fragmentação institucional extrema;
- Atores com poder de veto em profusão e
- Hipertrofia burocrática.



Parte I - Panorama do Orçamento Público 
no Brasil

LRF. Art. 50 (…)

§ 2o  A edição de normas gerais para consolidação 
das contas públicas caberá ao órgão central de 
contabilidade da União, enquanto não implantado 
o conselho de que trata o art. 67.



Parte I - Panorama do Orçamento Público 
no Brasil

LRF.   Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por 
representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a:

I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação;

II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da 
gestão fiscal;

III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta Lei Complementar, 
normas e padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao controle social;

 IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos.

§ 1º O conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de 
desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta Lei Complementar.

§ 2º Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho.



Parte I - Panorama do Orçamento Público 
no Brasil
O que seria o Conselho de Gestão Fiscal (CGF)?

- Múltiplos formatos (cf. debate sobre a Instituição Fiscal Independente)
- Vantagens: diálogo, democratização, harmonia entre os Poderes;
- Desvantagem principal: possível morosidade do processo decisório 
- Formato “ideal”: competências consultivas, propositivas, não vinculantes. 
CGF como “think tank” institucional e autor de análises de impacto 
orçamentário-financeiro.



Parte I - Panorama do Orçamento Público 
no Brasil

LRF.   Art. 48.  (…) § 2º  A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, 
orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema 
estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os 
quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso 
público. (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016, que 
estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e 
medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal)

Cf. Lima, 2017



Parte I - Panorama do Orçamento Público 
no Brasil

LRF. Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia 
trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, 
das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, 
e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. 
(...)
§ 2oº O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, 
até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação 
receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, 
exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da 
dívida mobiliária.

Cf. Lima, 2017



Parte I - Panorama do Orçamento Público 
no Brasil (cont.)

3. Conexão entre atores burocráticos domésticos e organizações 
globais, públicas e privadas, que ditam tendências e boas práticas 
eventualmente aplicadas no país sem a participação do Poder 
Legislativo (administrativização e globalização do direito financeiro).

Em momentos de crise, muda-se a LRF, nunca a Lei 4320/64.

Solução (?): democratização, diálogo, solidariedade no esforço fiscal e 
governança na esfera estadual (sem romantização).



Parte II – Novos caminhos: algumas propostas 
concretas para o sistema orçamentário estadual 

 Tópicos:

 1. Do experimentalismo institucional orçamentário na esfera 
estadual:  as vantagens da competência legis lat iva 
concorrente;

2. Implantação do Conselho de Governança Fiscal ou 
congênere

 3. Fortalecimento do orçamento participativo;

 4. Aperfeiçoamento do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO);

 5. Acompanhamento do “novíssimo” Siaf paranaense;



1. Do experimentalismo institucional 
orçamentário na esfera estadual: as vantagens da 
competência legislativa concorrente

 - Direito financeiro e orçamento público: matérias sujeitas à 
competência legislativa concorrente (art. 24, I e II, da CRFB8);

 - Constitucionalismo estadual e os princípios da simetria e do 
federalismo no STF

 - Poder constituinte originário vs. poder constituinte derivado 
decorrente: o alcance do art. 25 da CRFB88 (“ Art. 25. Os Estados 
organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta Constituição.”);



1. Do experimentalismo institucional 
orçamentário na esfera estadual: as vantagens da 
competência legislativa concorrente

 Limites ao poder constituinte decorrente:

 - Princípios constitucionais sensíveis – art. 34, VII, da CRFB88 (Mendes e 
Branco, 2015);

 - Limites formais, circunstanciais, temporais e materiais ao poder de 
reforma (ADI 486, rel. min. Celso de Mello, DJ 10/11/06);

 - Regras específicas para as Constituições estaduais (art. 75, p. ex)

 - Regras de repartição de competências (ADI 4629, rel. min. Alexandre de 
Moraes, DJ 03/10/09)

 - Linhas mestras do processo legislativo federal (ADI 3.225, rel. min. Cezar 
Peluso, DJ 26/10/07)



1. Do experimentalismo institucional 
orçamentário na esfera estadual: as vantagens da 
competência legislativa concorrente

 ADI 3.225, rel. min. Cezar Peluso, 26/10/07:

 “Ora, a exigência constante do art. 112, § 2º, da Constituição fluminense consagra mera restrição material à atividade do legislador estadual, que com ela se vê impedido de conceder gratuidade sem proceder à necessária indicação da fonte de custeio. É assente a 
jurisprudência da Corte no sentido de que as regras do processo legislativo federal que devem [ser] reproduzidas no âmbito estadual são apenas as de cunho substantivo, coisa que se não reconhece ao dispositivo atacado. 

 (…)

 A exigência de indicação de fonte de custeio para autorizar gratuidade na fruição de serviços públicos em nada impede que estes sejam prestados graciosamente, donde não agride nenhum direito fundamental do cidadão. A medida reveste-se, aliás, de providencial austeridade, 
uma vez que se preordena a garantir a gestão responsável da coisa pública, o equilíbrio na equação econômico-financeira informadora dos contratos administrativos e, em última análise, a própria viabilidade e continuidade dos serviços públicos  e das gratuidades concedidas.”

  



1. Do experimentalismo institucional 
orçamentário na esfera estadual: as vantagens da 
competência legislativa concorrente

 CONSTITUCIONAL. DIREITO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 59/2011 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALTERAÇÃO DOS PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS. OFENSA AOS ARTS. 165 E 166 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS. AUSÊNCIA DE NORMAS GERAIS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ESTADOS (ART. 24, § 3º, CF). IMPROCEDÊNCIA. 1. O 
legislador constituinte deixou a cargo da lei complementar a regulamentação sobre “o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual” (CF, art. 165, § 9º). No plano federal, enquanto não editadas as normas gerais, aplica-se o disposto no art. 35, § 2º, incisos I, II e III, do ADCT. 2. O art. 35, § 2º, I, do ADCT dispõe que a lei do plano plurianual tem vigência até “o final do 
primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente”, com início no segundo ano de mandato. Assim, no ano em que for editado o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser compatível com o plano então vigente (CF, art. 166, § 4º). 3. No caso da Emenda Constitucional 59/2011 do Estado do Rio Grande do Sul, o legislador estadual manteve a mesma sistemática aplicada à União, embora com prazos próprios de tramitação das leis orçamentárias. 
Respeito ao Princípio da Simetria. 4. Além disso, no tocante à distribuição de competências, a Constituição Federal instituiu um “condomínio legislativo” entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da CF. 5. Competência legislativa plena dos Estados-Membros quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). 6. Ação Direta julgada 
improcedente. (ADI 4629, rel.   Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJ 03-10-2019) 



2. Seria possível a criação de um Conselho de Gestão 
Fiscal na Constituição Estadual?

 - Sim. Fundamento básico: omissão da União.
 - Limites: competências típicas de ente maior, como normas 

de consolidação de contas públicas. O ideal seria restringir 
o Conselho estadual ao  processo orçamentário,  à 
realização de estudos temáticos e a análises de impacto 
orçamentário e financeiro de proposições legislativas, 
como recomenda a OCDE. 

 - Risco principal: ofensa à separação de Poderes.



3. Fortalecimento do orçamento participativo (ou 
melhor: da participação cidadã no processo 
orçamentário)
 - Origem do orçamento participativo (OP): Porto Alegre, 1989

 - Características gerais do OP clássico: participação popular em assembléias regionais e/ou temáticas

 - Benefícios da participação popular no orçamento:

“Os defensores da abertura do governo costumam afirmar rapidamente que a transparência e a participação em políticas e 
processos públicos inevitavelmente trazem uma série de benefícios importantes, incluindo resultados de desenvolvimento a 
longo prazo. Infelizmente, é difícil provar tais alegações, embora as evidências de impacto estejam se acumulando 
lentamente. A pesquisa estatística, por exemplo, encontrou evidências de que governos com finanças públicas mais 
transparentes são caracterizados por melhor desempenho fiscal, menores custos de empréstimos soberanos e níveis mais 
baixos de corrupção.” (Khagram, De Renzio, and Fung, 2013)



3. Fortalecimento do orçamento participativo (ou 
melhor: da participação cidadã no processo 
orçamentário)

 - Orçamento participativo digital (OPD):

 “Formato inovador de gestão pública orçamentária envolvendo a participação popular e 
o uso da internet, cujos principais objetivos são: a) incluir segmentos pouco 
participativos; b) reduzir os custos da participação política; e c) ampliar o acesso 
dos cidadãos às informações e aos processos decisórios (Coleman & Sampaio, 2016). 
As principais vantagens de realizar um OPD estariam em seu menor custo, na 
conveniência para participar, nos resultados agregados para os gestores, na 
apresentação de informação interativa e clara e na possibilidade de existir um ponto 
central de informação (Luehrs & Heaven, 2013).” (Iasulaitis et al, 2019)



3. Fortalecimento do orçamento participativo (ou 
melhor: da participação cidadã no processo 
orçamentário)

 “(…) há diferentes modelos de orçamento participativo, distintos formatos de participação 
e de democracia defendidos e, assim, o que cada modelo prioriza: se os fins redistributivos, 
a partilha de poder, a modernização da gestão pública, a incorporação das inovações do 
mercado à política, os aspectos comunicativos, a legitimação de governos e políticos ou o 
ativismo e a participação digital. Isso explica porque determinada experiência faz uso de 
algumas ferramentas e de outras não, insere a população em determinados ciclos das 
políticas públicas e em outros não.

 Concluímos, portanto, que não convém associar o potencial das novas tecnologias com a 
revitalização das instituições e práticas democráticas, pois as ferramentas não são causa da 
mudança política, mas fonte potencializadora, (…) Assim, os modelos de participação que 
sustentam a lógica do uso importam mais do que as ferramentas em si.” (Iasulaitis et al, 
2019)



3. Fortalecimento do orçamento participativo (ou 
melhor: da participação cidadã no processo 
orçamentário)

 - Base jurídica

1. Constituição de 1988

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, ... atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os 
seguintes preceitos:

XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal.



3. Fortalecimento do orçamento participativo (ou 
melhor: da participação cidadã no processo 
orçamentário)

 - Base jurídica

2. Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001):

 Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:
(...)

III – planejamento municipal, em especial:
(...)

f) gestão orçamentária participativa;



3. Fortalecimento do orçamento participativo (ou 
melhor: da participação cidadã no processo 
orçamentário)

 - Base jurídica

2. Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001):

 Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de 
que trata a alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a 
realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as 
propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do 
orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação 
pela Câmara Municipal.



3. Fortalecimento do orçamento participativo (ou 
melhor: da participação cidadã no processo 
orçamentário)

 - Base jurídica

3.Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 48 (…)

§ 1o   A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 
156, de 2016)

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela 
Lei Complementar nº 131, de 2009).



3. Fortalecimento do orçamento participativo (ou 
melhor: da participação cidadã no processo 
orçamentário)

 - Situação do Estado do Paraná

 PPA 2020/23: “Num processo em que se busca o aprimoramento, a participação social e a transparência, foi realizada 
Consulta Pública (www.planejaparana.sepl.pr.gov.br) das propostas contidas no Plano de Governo, entre os meses de maio 
e junho de 2019 e realizadas, presencialmente, seis Audiências Públicas nos municípios de Curitiba, Ponta Grossa, 
Apucarana, Umuarama, Cascavel e Guarapuava, tendo sido transmitidas ao vivo no Facebook, permitindo ao cidadão que 
não pôde estar presente, acompanhar as audiências e contribuir com sugestões ou comentários pelo site Planeja Paraná.”

 S.m.j., o processo da LDO e da LOA não contemplam disposições semelhantes.



4. Aperfeiçoamento do Plano Plurianual (PPA) e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

 PPA e LDO: “tem a função precípua de estabelecer os objetivos, as 
diretrizes e as metas da administração pública para o período 
equivalente a [mas não coincidente com] um mandato, nos termos do 
artigo 165 da Constituição, e fazer essa ligação entre os orçamentos e os 
instrumentos de planejamento voltados ao desenvolvimento nacional e 
regional (Constituição, 174), viabilizando o alcance dos objetivos 
fundamentais da nossa República Federativa e da efetiva implantação dos 
direitos sociais. O PPA é o principal instrumento constitucional voltado a 
resultados, estabelecendo os fins (no sentido de alterações desejadas na 
realidade), e a lei orçamentária estabelecendo os meios (despesas 
necessárias), cabendo à LDO estabelecer o vínculo entre elas.” (Conti, 
2020) 



4. Aperfeiçoamento do Plano Plurianual (PPA) e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

 Aperfeiçoamentos possíveis:

 1. Reativação do natimorto art. 3º da LRF?

 “Art. 3º O projeto de lei do plano plurianual de cada ente abrangerá os respectivos Poderes e será devolvido para sanção 
até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa.

  § 1o Integrará o projeto Anexo de Política Fiscal, em que serão estabelecidos os objetivos e metas plurianuais de política 
fiscal a serem alcançados durante o período de vigência do plano, demonstrando a compatibilidade deles com as premissas 
e objetivos das políticas econômica nacional e de desenvolvimento social.

  § 2o O projeto de que trata o caput será encaminhado ao Poder Legislativo até o dia trinta de abril do primeiro ano 
do mandato do Chefe do Poder Executivo.”



4. Aperfeiçoamento do Plano Plurianual (PPA) e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

 Aperfeiçoamentos possíveis:

 CEPR. Art. 22, CEPR. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9°, I e II, da Constituição Federal, serão 
obedecidas as seguintes normas:

 I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do Governador subseqüente, será 
encaminhado até três meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da 
sessão legislativa;  

 II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro 
e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa;

 III - o projeto de lei orçamentária do Estado será encaminhado até três meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido 
para sanção até o encerramento de sessão legislativa.



4. Aperfeiçoamento do Plano Plurianual (PPA) e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

 2. Reforço da eficácia normativa do PPA

 PPA 2020/23. Art. 9° Os procedimentos orçamentários anuais 
constituem atualizações automáticas do Plano.

 Art. 10. Para compatibilizar o PPA às atualizações previstas no art. 9º 
desta Lei, a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos 
Estruturantes - SEPL, por meio de procedimentos informatizados no 
Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – 
SIGAME, fica autorizada a: (...)



4. Aperfeiçoamento do Plano Plurianual (PPA) e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

 2. Reforço da eficácia normativa do PPA

 PPA 2020/23. Art. 10. (...)

 I - corrigir e/ou alterar o Valor Global do Programa, por meio da atualização, transferência, inclusão ou exclusão dos 
recursos previstos nas Iniciativas, no exercício em que ocorrer a modificação e seguintes, até 2023;

 II - incluir, excluir ou alterar Iniciativas orçamentárias e seus atributos;

 III - transferir os atributos da Iniciativa excluída para a Iniciativa incluída, correspondente;

 IV - incluir, excluir ou alterar órgãos e unidades orçamentárias; e

 V - incluir, excluir ou alterar Iniciativas decorrentes de aprovação de operações de crédito internas e/ou externas, 
necessárias à execução dos Programas financiados, após a assinatura do respectivo contrato, tendo como limite o valor 
do empréstimo e respectiva contrapartida.



4. Aperfeiçoamento do Plano Plurianual (PPA) e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

 2. Reforço da eficácia normativa do PPA

 PPA 2020/23 da União: . Art. 10. (...)

 Art. 21.  Fica o Poder Executivo federal autorizado a promover alterações no 
PPA 2020-2023, em ato próprio, para:

 Parágrafo único. Modificações realizadas nos termos do disposto no caput 
serão informadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização do Congresso Nacional e publicadas em sítio eletrônico oficial.



4. Aperfeiçoamento do Plano Plurianual (PPA) e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

 3. Alteração do PPA e da LDO para que contemplem o Orçamento 
Criança e Adolescente (OCA)



4. Aperfeiçoamento do Plano Plurianual (PPA) e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

 4. Reforço da eficácia normativa da LDO: regulamentação do art. 99, 
§ 1º, da CF88

 CEPR. Art. 98. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia 
administrativa e financeira.

 § 1º. O Tribunal de Justiça elaborará a proposta orçamentária do Poder 
Judiciário, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os 
demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000) 



4. Aperfeiçoamento do Plano Plurianual (PPA) e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

 Art. 17. O orçamento dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público, obedecerá aos seguintes limites 
percentuais da Receita Geral do Tesouro Estadual, excluídas as transferências do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as parcelas de 
transferências constitucionais aos municípios, as contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público – PASEP, as operações de crédito, as transferências da União e as receitas vinculadas, exceto as cotas-partes do 
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE.

 I - PODER LEGISLATIVO: 5,0%

 II - PODER JUDICIÁRIO: 9,5%

 III - MINISTÉRIO PÚBLICO: 4,1%

 Parágrafo único. Do percentual de 5,0% (cinco por cento) destinado ao Poder Legislativo, caberá ao Tribunal de Contas o 
percentual de 1,9% (um vírgula nove por cento).  



5. Acompanhamento do “novíssimo” SIAF/PR

 Finalidade dos sistemas de informação (Gomes, 2015): (i) “facilitam 
a execução das operações orçamentárias, financeiras e contábeis 
necessárias à realização do gasto público”; (ii) “viabilizam a 
transparência dos gastos públicos”; (iii) “permitem o ‘enforcement’ de 
determinadas regras jurídicas” (ex. Realização de empenho nos limites 
dos créditos orçamentários); “viabilizam o exercício do controle 
interno e externo da gestão pública” (art. 46 da LDOPR/2020) 



5. Acompanhamento do “novíssimo” SIAF/PR

 LDO/PR. Art. 46. Com vista à apreciação da proposta orçamentária de 2020, ao 
acompanhamento e à fiscalização orçamentaria a que se referem o inciso II do § 1º do art. 
70 e do § 1º do art. 166 da Constituição Federal, será assegurado aos membros e órgãos 
competentes dos Poderes do Estado, inclusive ao Tribunal de Contas do Estado e ao 
Ministério Público Estadual, o acesso irrestrito para consulta aos seguintes sistemas, ou 
outros que os substituam:

 I - SIAF – Sistema Integrado da Administração Financeira;

 II - E-COP – Controle Orçamentário e Programação e;

 III - SIGAME – Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual. 



5. Acompanhamento do “novíssimo” SIAF/PR

 LRF. Art. 48. § 1º   A transparência será assegurada também mediante:               
(…)

 III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que 
atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da 
União e ao disposto no art. 48-A. 

 (...)

 § 6º  Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos autarquias, 
fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos, do ente da 
Federação devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e 
financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a 
autonomia.   



5. Acompanhamento do “novíssimo” SIAF/PR

 Ponto importante: o sistema como norma (informal ou formal)

 - Como norma informal: as funcionalidades do sistema, com seus 
limites e possibilidades, pautam a execução orçamentária e financeira;

 - Como norma formal: o próprio manual do sistema é erigido à 
condição de norma (e.g. Acórdão TCU 1688/2008 – Plenário, sobre a 
excepcionalidade do saque no uso do cartão de pagamentos do 
governo federal)



5. Acompanhamento do “novíssimo” SIAF/PR

 Exemplo de sistema como norma informal: EFEITOS DE REDES E ATUAÇÃO DE FORNECEDORES NA ADOÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS CONTÁBEIS POR MUNICÍPIOS DISTANTES (André Carlos Busanelli de Aquino, 
Fabrício Ramos Neves, 2019)

 Resumo: O artigo discute a difusão de mudanças compulsórias na gestão financeira de municípios em regiões geográficas isoladas, e apresenta os canais de transmissão preponderantes. A posição que as prefeituras 
ocupam na rede de municípios importa. A partir da abordagem institucional para redes sociais, a pesquisa usou o caso da adoção compulsória de um novo plano de contas contábeis pelos governos locais. 
Especificamente o estudo observou como a mensagem sobre a adoção compulsória chegou e foi operacionalizada em um cluster de 10 prefeituras no interior da Bahia. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
com contadores, secretários de finanças e fornecedores de softwares de contabilidade da região. As evidências indicam que assessorias terceirizadas foram os principais canais de difusão e de 
operacionalização da nova prática. Ao terceirizarem a contabilidade, as prefeituras assumiram uma postura passiva, com um entendimento limitado da reforma. A configuração da rede poderia 
potencialmente estar impedindo a circulação ampla da mensagem sobre a reforma ou a distorcendo, reduzindo assim o engajamento de prefeituras no processo de mudança.



5. Acompanhamento do “novíssimo” SIAF/PR

 SIAFI federal: surge nos anos 80 (86/87), juntamente com a criação da 
Secretaria do Tesouro Nacional e a unificação dos recursos de caixa da 
União.

 Finalidades básicas: registro, acompanhamento e controle da 
execução orçamentária, financeira e patrimonial da União e entidades 
de direito público.



5. Acompanhamento do “novíssimo” SIAF/PR

 O novíssimo SIAF/PR: fase de planejamento da solução e da 
contratação.

 Instrumentos de controle e planejamento: 

 - Art. 46 da LDO (viés de controle);

 - Termo de Cooperação 03/2019 (viés colaborativo, sob o prisma da co-
gestão, nos termos do art. 48, § 6º, da LRF)


