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Curso de Formação Inicial para APO – 2012 

 

Eixo 4 – Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira 

Disciplina:    D 4.12 – Controle e Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira (20h) 

Professor:   Eliomar Wesley Ayres da Fonseca Rios 

Período:   11 a 13 de abril de 2011 

Horário:   das 9h às 12h e 14h às 17h       

Carga Horária:  20 horas (15 presenciais e 5 não presenciais) 

 

 

Objetivo 
 

Levar o aluno a entender o papel e o funcionamento dos sistemas de controle da 

Administração Pública Federal e as informações orçamentárias e financeiras exigidas do setor 

público pelas leis 4320/64 e 101/2000. 

 

Ementa 
 

    Ciclo do gasto público; ciclo de gestão dos recursos públicos; sistemas de administração 

pública; planejamento: conceito iniciais; processo de planejamento;vantagens do planejamento; 

orçamento público: conceito; o orçamento e as funções do estado; funções do orçamento público; 

instumentos e recursos utilizados pelo governo para intervir na economia; princípios 

orçamentários; inter-relação do planejamento/orçamento na Constituição de 1988; Lei de 

Responsabilidade Fiscal; receita pública: conceito; conceito de receita pública originária; 

conceito de receita derivada; classificação da receita orçamentária; receita extra-orçamentária; 

estágios da receita; classificação da receita quanto a origem e a fonte dos recursos; receitas 

vinculadas; despesa pública: conceito; Classificação da despesa: institucional ou por órgãos, por 

funções, classificação econômica, classificação por objeto de gasto; execução do orçamento; 

objetivos da programação orçamentária e financeira; enfoque fiscal dos orçamentos; Necessidade 

de Financiamento do Governo Central; processo de elaboração dos limites orçamentários; 

acompanhamento da execução; importâncias das metas fiscais; detalhamento do crédito 

orçamentário; créditos adicionais; estágios da despesas pública; descentralização de créditos; 

administração financeira: exercício financeiro; descentralização de recursos financeiros; 

liberação de recursos; elaboração da programação financeira; formas de execução da despesa 

pública; princípios da administração pública; conceito de licitação; princípios da licitação; 

modalidades de licitação; dispensa e inexigibilidade; transferências voluntárias : da 

formalização; plano de trabalho; restos a pagar; despesas de exercícios anteriores; diárias; 

suprimento de fundos; modelo brasileiro de controle orçamentário. 

 

Metodologia 

 

As aulas serão expositivas, mas intercaladas com leitura da bibliografia básica, exercício e 

debates sobre as dúvidas. 

 

Avaliação da Aprendizagem 

 

Trabalho e questões na prova 
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PLANO DE AULA: 

11 de abril de 2012 – quarta-feira 
 

14h00 às 15h30 
Exposição dialogada apoiada por “slides”: 

Visão macro do Ciclo de Gestão  

15h30 às 15h45 Intervalo 

15h45 às 17h00 
Exposição dialogada apoiada por “slides”: 

Visão macro do Ciclo de Gestão e o ciclo orçamentário 

12 de abril de 2012 – quinta-feira 

09h00 às 10h30 
Exposição dialogada apoiada por “slides”: 

Execução Orçamentária – formas de execução da despesa pública 

10h30 às 10h45 Intervalo 

10h45 às 12h00 
Exposição dialogada apoiada por “slides”: 

Execução Orçamentária – formas de execução da despesa pública 

12h00 às 14h00 Almoço 

14h00 às 15h30 
Exposição dialogada apoiada por “slides”: 

Programação financeira 

15h30 às 15h45 Intervalo 

15h45 às 17h00 
Exposição dialogada apoiada por “slides”: 

Programação financeira 

13 de abril de 2012 – sexta-feira  

09h00 às 10h30 
Exposição dialogada apoiada por “slides”: 

Controle da execução da despesa 

10h30 às 10h45 Intervalo 

10h45 às 12h00 
Exposição dialogada apoiada por “slides”: 

Controle da execução da despesa 

12h00 às 14h00 Almoço 

14h00 às 15h30 Trabalho em grupo sobre qualidade do gasto. 

15h30 às 15h45 Trabalho em grupo sobre qualidade do gasto. 

15h45 às 17h00 Apresentação pelos Grupos do Trabalho sobre qualidade do gasto. 

 

 

Bibliografia Básica 
 

RIOS, Eliomar Wesley Ayres da Fonseca. Apostila para o Curso de Formação – APO. Mimeo. 

2009.  

 

Bibliografia Complementar 

.....  

 

 

Docente (mini-currículo) 
 

Eliomar Wesley Ayres da Fonseca Rios, Analista de Planejamento e Orçamento e Secretário-

Adjunto de Orçamento Federal – Gestão Corporativa (Gerenciamento Estratégico e de 

Tecnologia da SOF). Formado em Ciências Contábeis pelo Universidade Centro de Ensino 

Unificado de Brasília – UNICEUB, com Pós graduação em Ciências Contábeis pela Fundação 
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Getúlio Vargas. É servidor público desde 1984 e integrante da carreira de Analista de 

Planejamento e Orçamento desde 1998, foi coordenador-geral de Fiscalização e Controle das 

secretarias de Controle Interno do Ministério da Fazenda (1995 a 1998)  e do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (1999 a 2000). Também foi coordenador-geral 

de Auditoria de Programas de Desenvolvimento e Comércio Exterior da Secretaria Federal de 

Controle (2000 a 2001) e superintendente de Administração e Finanças da ANEEL (2005 a 

2006). Na Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, foi  diretor do 

Departamento de Gerenciamento Estratégico e de Tecnologia (2007 a 2009). Atualmente é 

Secretário-adjunto de Orçamento Federal - Gestão Corporativa do Ministério do Planejamento 

desde agosto de 2009. 


