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Projeto de Lei Complementar nº 229/2009: a nova Lei de Finanças Públicas 

 

Leandro Freitas Couto 
Luis Carlos G. de Magalhães 

 

1. Introdução 

 

O PLS n.º 229, de 2009, denominado Nova Lei de Finanças, integra a Agenda 15 do Executivo 

Federal. Esse Projeto trata das normas gerais sobre planejamento, orçamento, fundos, controle 

e avaliação na administração pública. Revoga a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que ainda 

disciplina a elaboração do orçamento federal. 

 

O Projeto de Lei nº 229, de origem do Senado Federal, foi aprovado naquela Casa na forma de 

substitutivo apresentado pelo senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) na Comissão de Assuntos 

Econômicos. Posteriormente, foi enviado em 21 de julho de 2016 para apreciação pela Câmara 

Federal. Nesta Casa Legislativa foi renomeado como PLP nº 295, de 2016. O presidente da 

Câmara determinou a instalação de uma Comissão Especial para análise do PLP. Entretanto, até 

o momento de elaboração desta Nota, essa Comissão não estava ainda em funcionamento, 

inclusive não havendo indicações de membros por parte dos partidos. 

 

O objetivo desta Nota é apresentar uma descrição dos principais dispositivos do PLP nº 295, 

assim como uma análise inicial dessa proposição legislativa, com ênfase nos dispositivos do PLP 

que tratam das funções de planejamento e de avaliação das políticas públicas financiadas com 

recursos da União. São ainda apresentadas, de forma sintética, as alterações do processo 

orçamentário propostas no referido projeto de lei de complementar.1  

 

A nota está organizada da seguinte forma. A próxima seção, de caráter descritivo, apresenta os 

principais dispositivos que constam do PLP nº 229. Por sua vez, a seção seguinte apresenta uma 

análise preliminar das prováveis implicações dos dispositivos elencados, no que concerne ao 

planejamento e à avaliação da ação governamental. Finalmente, à guisa de conclusão, a última 

seção apresenta sugestões de alterações da redação original do projeto. 

 

2. Principais dispositivos do PLP  

                                                           
1 Ressalte-se, no entanto, que em razão da complexidade das alterações propostas pelo projeto, esta 
matéria exige uma análise aprofundada. 
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2.1.  Abrangência dos dispositivos do PLP 

 

O projeto dispõe sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização 

da lei do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e de suas 

alterações; estabelece normas de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da 

administração pública; bem como condições para a instituição e o funcionamento de fundos 

públicos (art. 1º). Ressalte-se que as disposições do PLP valem para a União, inclusive empresas 

estatais não dependentes, estados, Distrito Federal e municípios (art. 1º, §1º). 

 

2.2. Função Planejamento 

 

Conforme o PLP, o planejamento da administração pública é uma atividade permanente e orientado 

para resultados, cujo foco deve estar no desenvolvimento econômico e social ambientalmente 

sustentável. O texto define que o planejamento compreenderá a elaboração de estudos, planos 

setoriais, diagnósticos e avaliações da situação existente; a formulação das estratégias, dos objetivos 

e das prioridades nacionais de longo e médio prazos; a definição das diretrizes, dos objetivos e das 

metas da administração pública; o estabelecimento de programas, com os respectivos indicadores, 

para o enfrentamento de desafios e o atendimento de demandas da sociedade; a quantificação dos 

índices de referência; o acompanhamento da execução dos programas; e a avaliação e a divulgação 

dos resultados obtidos (art. 4º). O PLP prevê ainda que serão criados mecanismos para a participação 

social no processo de planejamento. 

 

De acordo com a proposta, caberá ao Executivo federal instituir metodologias, normas e 

procedimentos que orientem a pré-avaliação, a revisão independente, a seleção, a 

implementação, o ajuste, a operação e a avaliação das iniciativas e dos projetos de investimento 

que sejam financiados por recursos públicos federais. 

 

2.3. O Plano Plurianual (PPA) 

 

Uma inovação importante do PLP nº 295 é que o envio do PPA ao Congresso Nacional será 

antecipado de 31 de agosto para 30 de abril do primeiro ano de mandato presidencial, e a sua 

elaboração será embasada no plano de governo do candidato eleito presidente da República 

(art. 6º, art. 9º, §1º). Além disso, passará a ser vedada a alteração do PPA pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) ou pela Lei Orçamentária Anual (LOA), como atualmente é possível. 
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O PPA terá um diagnóstico regionalizado da situação socioeconômica, incluindo, no caso da 

União, a análise de cenários macroeconômicos. Deverá, ainda, constar um demonstrativo, para 

cada programa, de seus objetivos e indicadores.  É prevista a elaboração de um Anexo de Política 

Fiscal que estabelecerá os objetivos de longo prazo da estratégia fiscal, com cenário fiscal 

prospectivo para um período de dez exercícios financeiros, e um anexo de política fiscal para o 

período do Plano (art. 7º). 

 

O Anexo de Política Fiscal ainda apresentará projeções que indiquem como a estratégia de longo prazo 

está consistente com os princípios da gestão fiscal responsável e, para o período do plano, deve conter 

especificação dos valores agregados previstos para as receitas, as despesas, os resultados primário e 

nominal, as dívidas e o patrimônio líquido para o período do plano plurianual (art. 7º). 

 

2.4. Processo Orçamentário: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)  

 

O PLP nº 229 prevê que a LDO fixará a previsão de receitas primárias a ser usada durante toda a 

tramitação do projeto de LOA no Legislativo (art. 12, §1º). 

 

Outra inovação introduzida pelo PLP nº 295 é que o Executivo definirá no Anexo de Metas Fiscais 

– previsto pelo art. 4º, §2º da Lei de Responsabilidade Fiscal e que acompanha a LDO – o espaço 

fiscal para a inclusão de novos projetos de investimentos plurianuais em cada um dos quatro 

anos subsequentes à LDO. O governo deverá projetar todas as suas obrigações já contratadas 

ou esperadas para os anos seguintes, a partir da meta fiscal definida, determinando o espaço 

fiscal para novos projetos. Dessa forma, a inclusão de novos projetos de investimento no 

orçamento exigirá que os projetos anteriormente aprovados tenham sido adequadamente 

contemplados, além de serem indicados na LDO (art. 12, §2º). 

 

Ainda, o PLP altera a data de envio do PLDO ao Legislativo de 15 para 30 de abril do exercício 

financeiro anterior àquele a que a lei de diretrizes orçamentárias se refere, exceto se as constituições 

estaduais ou a Lei Orgânica do DF e as municipais definirem prazo diverso (art. 13, parágrafo único). 

 

2.5. Processo Orçamentário: a Lei Orçamentaria Anual (LOA) 

 

O PLP dispõe que o projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro seguinte deverá ser 

remetido ao Poder Legislativo até 31 de agosto para a União; 15 de setembro, para os estados 

e o Distrito Federal; e 30 de setembro, para os municípios (art. 17). 
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O projeto ainda prevê que a estimativa das receitas primárias que constará do projeto de lei 

orçamentária encaminhado ao Poder Legislativo será igual à estimativa constante da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. Na prática, veda a reestimativa de receitas pelo Legislativo, salvo erros 

ou omissões. Na hipótese de a LDO não estar aprovada até o final do primeiro período 

legislativo, a estimativa das receitas que constará no PLOA será igual à que tiver constado do 

projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Dispõe também que os resultados de reestimativas 

de receitas, ainda que resultados de erros e omissões verificados no PLOA, só poderão ser 

apropriados na reserva de contingência (art. 22) 

 

Em relação a novos projetos de investimento, o PLP nº 229 prevê que eles poderão ser 

incluídos na lei orçamentária até o somatório do valor que seu desembolso financeiro não 

ultrapasse, em cada exercício financeiro, o montante anual de novos projetos de 

investimento (art. 26), definido pelo espaço fiscal considerado a partir da contabilização dos 

investimentos plurianuais já em execução. 

 

Adicionalmente, o PLP atualiza e consolida os conceitos relativos aos procedimentos de 

execução da despesa, assim como suas etapas (empenho, liquidação e pagamento), bem como 

as formas de pagamento. Estabelece ainda procedimentos mais restritivos à União, aos estados 

e municípios quanto à inscrição de despesas em restos a pagar, exigindo-se que, em cada 

exercício financeiro, a inscrição seja limitada à disponibilidade de caixa verificada por vinculação 

de recursos (arts. 35 a 38 e art. 45). 

 

O PLP prevê o financiamento público de empresas privadas contratadas pelo setor público 

(mediante pagamento antecipado, sem liquidação da despesa) desde que a contraparte privada 

ofereça garantia real ou bancária (art. 39). Dessa forma, o Tesouro Nacional poderia antecipar 

pagamentos referentes a determinado projeto contratado pelo setor público. 

 

Dispõe sobre transferência de recursos públicos para pessoas físicas, entidades privadas sem 

fins lucrativos, entidade privadas com fins lucrativos ou a União, estados e municípios, que ficam 

condicionadas à existência de autorização legal específica (art. 41). 

 

Condiciona a inscrição de restos a pagar à disponibilidade de saldo financeiro – para a respectiva 

despesa – ao final do exercício financeiro, com a ressalva que o dispositivo não autoriza a quebra 

de contratos e direitos dos credores (art. 46). 
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O PLP prevê também que, a cada quatro anos, será avaliada a manutenção dos recursos 

financeiros nos fundos públicos (art. 56). 

 

2.6. A Contabilidade do Setor Público  

 

O PLP nº 295 normatiza a contabilidade aplicada ao setor público. Estabelece que as normas 

específicas editadas pelo órgão central de contabilidade do Poder Executivo Federal devem ser 

observadas por todos os entes da Federação. Paralelamente, dispõe que os entes da Federação 

buscarão a convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais de 

contabilidade aplicada ao setor público. Prevê, ainda, que as normas específicas editadas pelo 

órgão central de contabilidade do Poder Executivo Federal deverão ser ratificadas por conselho 

de gestão fiscal, cuja criação prevista na LRF está pendente (arts. 58 a 64). 

 

2.7. Órgãos de Controle do Setor Público  

 

O PLP define que os órgãos de controle terão como princípio, além da busca pela legalidade e 

legitimidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade. Estabelece ainda a 

cooperação entre os diversos órgãos de controle interno e externo, além da troca de 

informações com o Ministério Público e outros órgãos de fiscalização tributária e administrativa. 

Dispõe também que a comissão responsável do Legislativo, que detenha a atribuição de exercer 

a fiscalização e controle do Executivo, realize audiência pública com o Tribunal de Contas do 

ente da Federação correspondente para que esse relate as atividades por ele desempenhadas 

em até 60 dias após o encerramento de cada semestre (arts. 64 a 74). 

 

2.8. Sistema de Informações de Custo do Setor Público 

 

O PLP dispõe que o sistema de apuração de custos, estabelecido pelo art. 50, §3º da Lei 

Complementar nº 101/2000, deverá possibilitar a geração periódica de informações de 

custos, de forma a aperfeiçoar a gestão pública. As informações de custos no setor público 

terão como objetivos mensurar, controlar e avaliar os objetos de custos definidos de 

acordo com a relevância no processo de tomada de decisões; permitir a comparabilidade 

entre os objetos de custos afins; acompanhar a evolução dos custos, referenciada em base 

histórica; apoiar as funções de planejamento e orçamento; apoiar as gestões 

orçamentária, financeira e patrimonial, dando suporte ao processo de tomada de 
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decisões; orientar a melhoria do gasto e a qualidade dos serviços públicos; e subsidiar a 

avaliação das políticas públicas (art. 75). 

 

2.9. O Processo de Avaliação das Políticas Públicas e Programas 

 

O PLP nº 229 determina que o Executivo federal estabelecerá mecanismos que orientem o 

monitoramento e a avaliação de políticas públicas e a articulação destas com o ciclo 

orçamentário, buscando a convergência entre a União, estados, Distrito Federal e municípios. O 

monitoramento e a avaliação terão como objetivo aperfeiçoar as políticas públicas, avaliando a 

sua eficiência, eficácia e efetividade e conterão indicadores qualitativos e quantitativos, de 

forma a permitir a mensuração do desempenho consoante os propósitos e os resultados da 

política pública implementada. Prevê, ainda, que o monitoramento e avaliação poderão ser 

feitas com a participação de especialistas e instituição com experiência e conhecimento na área 

de políticas públicas (arts. 65 a 69). 

 

Prevê no seu art. 65 que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial dos entes da Federação em relação aos aspectos de legalidade, legitimidade, 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade e também da aplicação de subvenções e das 

renúncias de receitas será exercida pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo. 

 

Outra previsão do PLP é a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº. 

101) de forma a ampliar o prazo de exigibilidades de metas de resultado primário e nominal 

constantes no Anexo de Metas Fiscais. Atualmente, a exigência diz respeito apenas ao o 

exercício a que se refere a lei e aos dois exercícios subsequentes. A nova redação fixa metas 

para o exercício a que se refere a lei e para os quatro exercícios subsequentes (art. 77). 

3. Comentários e primeiras análises  

 

O objetivo explícito do PLP é aprimorar a gestão pública de forma a elaborar e executar 

orçamentos equilibrados e realizáveis, procurando aproximar os orçamentos da real capacidade 

financeira dos entes da Federação. Nesse sentido, o PLP procura promover a responsabilização 

dos agentes públicos pelas despesas públicas, assim como aprimorar os instrumentos de 

controle e de contabilidade pública de forma a adequá-los à situação financeira e patrimonial 

de cada ente federativo.  
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Do ponto de vista do conteúdo, especificamente nas áreas de planejamento, orçamento e 

avaliação, o PLP aprovado no Senado apresenta lacunas e sobreposições relevantes que devem 

ser reconsideradas na versão final do projeto a ser apreciado pela Câmara Federal. A linha geral, 

no entanto, é clara: diminuir a importância do plano plurianual como instrumento de 

planejamento de médio prazo e fortalecer os elementos da política fiscal. 

 

Destaca-se, de um lado, uma concepção limitada do processo de planejamento governamental, 

pois a definição do planejamento do setor público do PLP não incorpora o processo de 

orçamentação ou de definição alocativa dos recursos públicos. Ou seja, o PLP não apresenta 

dispositivos que criem vinculação entre o processo de planejamento e o orçamento. Desta 

forma, o planejamento da administração pública ficará fragilizado. De outro lado, o PLP entra 

em detalhes desnecessários, como a definição de conceitos que já estão plenamente 

considerados nas leis que instituem os planos plurianuais de cada período. 

 

Além disso, há proposta de alteração da data de envio do Plano Plurianual ao Congresso 

Nacional para o dia 30 de abril do primeiro ano do mandato presidencial. Embora essa novidade 

do PLP nº 295 traga o benefício de produzir maior alinhamento com o PLDO – cujo prazo de 

entrega também foi alterado para a mesma data –, pode fragilizar ainda mais o Plano como 

orientador das peças orçamentárias. Isso em razão da escassa viabilidade de o Executivo 

construir um plano consistente em menos de quatro meses de trabalho efetivo. 

 

Não se trata, pois, apenas de uma definição de prazos, mas uma discussão mais ampla a 

respeito das funções de planejamento às quais se pode e se pretende atribuir ao PPA. Nessa 

linha, o papel do Plano como instrumento para o fortalecimento da participação social no 

planejamento estaria comprometido. Da mesma forma, para além da regionalização das 

diretrizes, objetivos e metas, exigidos na Constituição, a vertente territorial do 

planejamento, que inclui a cooperação federativa a partir do PPA, também seria dificultada. 

Ademais, a própria elaboração de programas e a identificação de projetos de investimentos 

plurianuais prioritários exige, por si só, um amplo esforço de envolvimento de diversos 

atores governamentais, em um processo cuja governança é complexa e que, com a redução 

de prazo, seria ainda mais complicado. 

 

A aplicação dos dispositivos da lei em análise para estados e municípios ainda tende a ser mais 

grave, dadas as conhecidas limitações e capacidades estatais dos entes subnacionais. De outra 

parte, se perde a oportunidade do experimentalismo e a inspiração de experiências exitosas 
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que, em alguns casos, diante da morosidade do governo federal, são oferecidos por estados e 

municípios. Vale lembrar a implementação do orçamento participativo no Brasil, que se iniciou 

na escala municipal, ou a gestão estratégica de projetos prioritários em articulação com o PPA, 

como experiência exitosa de planejamento na escala estadual. 

 

Ademais, deve-se ressaltar a contradição desse dispositivo do PLP com outras iniciativas 

legislativas do Poder Executivo, como o projeto de Lei de Governança Pública (PL 9163/2017) 

e o Decreto 9.203/2017, que institui, entre outros, a Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento, com horizontes de 12 anos, a ser revisto a cada quatro anos, 

acompanhando a elaboração do PPA. Além de tornar o exercício de construção do Plano 

Plurianual ainda mais complexo, inviabilizando sua entrega em 30 de abril, também vai de 

encontro a outro dispositivo proposto no PLS 229/2009, a saber, um anexo de política fiscal 

com projeções de 10 anos que demonstrem a viabilidade de uma gestão fiscal responsável. 

Entende-se, nesse caso, que o PLP 295 deveria trazer alguns instrumentos previstos no PL 

9163/2017 que pretendem regulamentar o planejamento do desenvolvimento nacional 

equilibrado disposto no art. 174 da Constituição Federal. 

 

Além disso, passaria também a constar do PPA um Anexo de Política Fiscal para os quatros anos de 

sua vigência. Da mesma forma, indica que a LDO teria um Anexo de Metas Fiscais para o ano a que 

se refere, e mais quatro exercícios financeiros. Nesse caso, a LDO passa a ter um horizonte maior 

que o Plano. Nesse ponto, propõe uma alteração na LRF, ampliando o prazo de exigibilidades de 

metas de resultado primário e nominal constantes no Anexo de Metas Fiscais que, atualmente, 

engloba apenas ao exercício a que se refere a lei e aos dois exercícios subsequentes. 

 

Nessa mesma linha, diminuindo o papel do PPA no planejamento de médio prazo do país, em 

contrapartida ao peso conferido à LDO, o PLP dá destaque aos investimentos plurianuais na LDO 

e LOA. No entanto, não faz referência ao tratamento desses investimentos no PPA. Ao mesmo 

tempo em que abre caminhos para uma plurianualidade orçamentária, não explicita a sua 

relação com o principal instrumento de planejamento de médio prazo. De outro lado, ao 

contrário do que ocorre hoje, o PLP veda a alteração do PPA pela LDO e LOA, o que está de 

acordo com o preceito constitucional e legislação infraconstitucional corrente. 

 

Vale salientar também que o PLP cria barreiras para a execução de restos a pagar, estabelecendo 

prazos limites que variam de acordo com o tipo de despesa. Despesas correntes poderiam ser 

pagas até o final de março, enquanto despesas de capital até o final de junho – exceto dos 
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investimentos plurianuais, as quais se estenderiam por até dois anos. Condiciona ainda a 

inscrição de restos a pagar à disponibilidade de saldo financeiro de recurso vinculado à 

respectiva despesa, no final do exercício financeiro, o que limita a sua realização e pode dificultar 

a implementação das políticas públicas.  

 

É fundamental considerar que, atualmente, os restos a pagar funcionam como mecanismo de 

plurianualidade orçamentária no Brasil, flexibilizando o princípio da anualidade. Isso é relevante na 

medida em que temos hoje uma média superior a três anos para execução do gasto público. Ainda 

assim, deve-se reconhecer a necessidade de mecanismos de aperfeiçoar seu funcionamento, ainda 

mais quando da introdução de novos instrumentos, como o tratamento dado pelo PLP 295 aos 

investimentos plurianuais. Sendo assim, seria recomendável estruturar proposta de escalonamento 

à aplicação de restrições à inscrição e processamento dos restos a pagar. 

 

O projeto de lei ainda altera substancialmente o processo de estimativa de receitas. A previsão 

de receitas constante na LOA deverá ser igual às receitas previstas na LDO, ou, quando essa 

ainda não tiver sido votada no momento de envio do PLOA ao Congresso, a estimativa de 

receitas constantes no PLOA deve ser igual às do PLDO, enviado em 30 de abril. Caso haja 

identificação de ampliação da receita durante a tramitação do PLOA no Congresso, os valores 

correspondentes apenas poderão ser incorporados em reserva de contingência. Esse 

procedimento engessa o exercício de previsão de receitas em que, quanto mais próximo do 

horizonte temporal a que ele faz referência, maior a probabilidade de acerto.  

 

Em contrapartida, o PLP mantém o baixo grau de transparência e não faz referência à exigibilidade 

de avaliação periódica dos recursos públicos alocados mediante “renúncias de receitas” (gastos 

tributários). Em complemento, abre margem para desvinculação de receitas de fundos públicos, de 

quatro em quatro anos, por ato discricionário do Poder Executivo. Assim, recursos não executados 

podem ser retirados dos fundos específicos e serem redirecionados para outras despesas, como 

pagamento de dívidas, sem necessitar de aprovação pelo Congresso. 

 

O PLP também traz um capítulo específico sobre avaliação de programas, no qual reúne 

diretrizes e objetivos gerais para sua realização. O projeto de lei não dialoga com a normativa 

vigente que rege os processos de avaliação de políticas públicas já instituídos, sem representar 

qualquer avanço no ciclo de planejamento. Não contribui para aumentar a incidência dos 

processos avaliativos, seja de programas ou políticas, no processo alocativo orçamentário e 

financeiro, que tampouco é discutido. Seria preciso articular o processo avaliativo com 
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mudanças na estrutura de governança do processo orçamentário que garanta maior 

responsividade e coordenação. 

 

Da mesma forma, o PLP é silente quanto aos processos de participação social e não faz 

referência à possibilidade de cooperação federativa na avaliação dos programas, embora 

anuncie que o processo de planejamento será caracterizado pela participação da sociedade em 

todas as suas fases. 

 

A principal inovação do capítulo referente à avaliação dos programas é a abertura para 

participação de especialistas e instituições externas. Entretanto, o PLP não explicita mecanismos 

para essa participação proceder. Seria necessário determinar dispositivos para normatizar e 

coordenar essa participação. 

 

Por fim, ainda que não constituam matéria referente a planejamento e avaliação de políticas 

públicas, núcleos temáticos desta nota, cabe ressaltar como merecedores de atenção especial, 

dada sua importância para a dinâmica das finanças públicas, os dispositivos referentes à 

hipótese de pagamento antecipado, antes mesmo da liquidação da despesa (art. 39), e à 

admissibilidade de utilização de recursos de fundos públicos para outros fins diferentes daqueles 

para os quais foram criados, por ato discricionário de Poder Executivo, baseado em análise de 

conveniência, a cada quatro anos (art. 56). 

 

Também merece atenção o tratamento reservado à “renúncia de receitas” (art. 65) e à concessão 

de subsídio financeiro e creditício (art. 41). Nos dois casos, há que se considerar a oportunidade para 

estabelecimento de regras garantidoras de maior transparência fiscal e orçamentária das despesas, 

a exigência de estudos que fundamentem os propósitos que justificam a concessão dos benefícios, 

bem como o estabelecimento de procedimento de avaliações periódicas dos impactos dos 

benefícios concedidos sobre os objetivos que fundamentaram a sua concessão, sendo exigido que 

tais estudos e avaliações (devidamente acompanhados das suas metodologias) sejam 

disponibilizados em sites abertos ao acesso público. 

 

4. Sugestões de alterações ao PLP  

 

O PLP nº 295 apresenta o aspecto meritório de buscar o aprimoramento da gestão pública no sentido 

de elaborar e executar orçamentos equilibrados e realizáveis, procurando aproximar os orçamentos 
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da real capacidade financeira dos entes da Federação. Entretanto, apresenta aspectos que devem 

ser mais debatidos e aprimorados, conforme discutido no item 3 desta nota. 

 

Algumas sugestões de alteração do PLP que buscam seu aprimoramento, de aplicação mais 

direta, são listadas abaixo. Não esgotam, no entanto, todos os temas analisados nesta nota, 

cujas adequações exigiriam discussão mais sistêmica e aprofundada. 

 

• Introduzir inciso no art. 4º inserindo a orçamentação dentro do processo de planejamento; 

• Manter a data de entrega do PLDO em 30 abril para anos comuns, mas para o primeiro 

ano do mantado a entrega do PLDO acompanharia a entrega do PPA em 30 de junho; 

• Inserir inciso no art. 7º para contemplar anexo de investimentos plurianuais; 

• Substituir a referência do inciso I do art. 7º pela Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento, conforme prevista no PL de governança; 

• Excluir inciso II do art. 44; 

• Excluir art. 22; 

• Introduzir um parágrafo ao art. 5º prevendo que o Poder Executivo defina a instituição 

que coordenará a tarefa de instituição de metodologias, normas e procedimentos que 

orientarão a revisão independente, a seleção, a implementação e a avaliação das iniciativas e 

projetos de investimento; 

• Introduzir explicitamente um parágrafo único no art. 8º prevendo mecanismos 

institucionais que possibilitem a capacitação do setor público para a adoção dos procedimentos 

referentes à elaboração do Plano Plurianual de que trata o PLP pelos entes da Federação; 

• Introduzir dispositivo prevendo explicitamente a exigibilidade de avaliação periódica dos 

recursos públicos alocados mediante subsídios implícitos e explícitos concedidos pelo governo; 

• Introduzir no art. 65 um parágrafo adicional prevendo a exigibilidade de avaliação periódica 

dos recursos públicos alocados mediante “renúncias de receitas” (gastos tributários); e, 

• Introduzir parágrafo no art. 76 prevendo que o Executivo Federal designe instituição 

pública para coordenar os processos de monitoramento e avaliação previstos no caput do artigo, 

inclusive a supervisão da contratação de especialistas e instituições e a sua conformação ao 

disposto no art. 5º do projeto em comento. 

 

 

Brasília, 12 de abril de 2018 



 


