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Modelo orçamentário

Plano Plurianual

Lei de Diretrizes 

Orçamentárias

Lei Orçamentária Anual



Plano Plurianual

Com vigência de quatro anos, 

tem como função estabelecer 

as diretrizes, objetivos e metas 

de médio prazo da 

administração pública



O Congresso e as metas

Temos trabalhado para fazer com 

que as leis orçamentárias estejam 

de acordo com as metas de 

desenvolvimento humano, 

definidas pela ONU, para a 

redução das desigualdades de 

toda ordem. 



Metas do milênio

Cumprimos:

Combate à fome e à miséria, 

Redução da mortalidade infantil 

Cooperação internacional para o 

desenvolvimento



Metas do Milênio

Falta avançar: 

Universalização do ensino básico

Igualdade entre os sexos

Saúde materna

Combate à aids e à malária 

 Sustentabilidade ambiental
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Educação de qualidade como caminho 

para a cidadania e o desenvolvimento 

social e econômico

Alcançar a igualdade de gênero e 

empoderar todas as mulheres e meninas

Garantir educação inclusiva, equitativa e 

de qualidade
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Inclusão social e redução de 

desigualdades, com melhor distribuição 

das oportunidades e do acesso a bens 

e serviços públicos de qualidade

 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em 

todos os lugares

 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, 

melhorar a nutrição

 Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água
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 Ampliação da produtividade e da competitividade da economia, 
com fundamentos macroeconômicos sólidos, sustentabilidade e 

ênfase nos investimentos públicos e privados, especialmente em 
infraestrutura

 Promover crescimento econômico inclusivo e 

sustentável

 Promover a industrialização inclusiva

 Garantir acesso à energia barata e sustentável

 Assegurar padrões de consumo e produção 

sustentáveis

 Promover o uso sustentável das florestas

 Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos
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Fortalecimento das instituições públicas, 

com participação e controle social, 
transparência e qualidade de gestão

- Tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes

- promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para o desenvolvimento sustentável

 Tomar medidas urgentes para combater a 

mudança do clima



Avaliação pelo Senado

Desde 2014, comissões temáticas do

Senado avaliam políticas públicas de

acordo com suas áreas de atuação

Além de observar economicidade,

eficácia, eficiência e efetividade, Senado

faz recomendações de aprimoramento

 Mais informações: 

 http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-

de-estudos/outras-publicacoes/referencial-para-avaliacao-de-

politicas-publicas-no-senado-federal-2015/RefPPub-2015

http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/referencial-para-avaliacao-de-politicas-publicas-no-senado-federal-2015/RefPPub-2015


Muito Obrigada!


