MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
PROGRAMA
EMENTA: O orçamento tradicional. O orçamento como instrumento de planejamento. Fundamentos teóricos do orçamentoprograma. Classificações orçamentárias. Orçamento-programa no Brasil. A classificação funcional programática. O processo
orçamentário. A lei orçamentária. Acompanhamento e avaliação da execução orçamentária. Interação entre os sistemas
orçamentário, contábil e financeiro. Mensuração fisica das politicas públicas. Orçamento base zero.
l. IDENTIFICAÇÃO:
Disciplina: Elaboração e Análise Orçamentária
Código : CNM 1227
Nº Créditos: 04
Carga Horária: 60 horas/aula
Requisitos:
2. OFERTA
A disciplina destina-se aos alunos do Curso de Ciências Econômicas e a outros afins que tenham por objetivo o estudo
específico do orçamento público.
3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA:
O programa da disciplina Elaboração e Análise Orçamentária objetiva sistematizar um conjunto de informações direcionado à
formulação, execução, acompanhamento e avaliação do orçamento público. Deve, ainda, proporcionar uma ampla abordagem
do orçamento tradicional às modernas técnicas de planejamento através do orçamento.
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
4.l. Orçamento tradicional
a) O Estado Unitário
b) O Estado Federação
c) Conceito e função básica do orçamento
d) O orçamento nas constituições brasileiras
e) A padronização do orçamento
f) Os princípios orçamentários
4.2. Orçamento como instrumento de planejamento
a) O planejamento como instrumento estratégico da ação do governo
b) Orçamento como instrumento tático para a execução de políticas públicas
4.3. Fundamentos teóricos do orçamento
a) Conceito básico
b) Diferenciações do orçamento tradicional
c) Orçamento como instrumento de administração
4.4. Classificações orçamentárias
a) Classificação da receita
b) Classificação da despesa
c) A dívida pública
4.5. Orçamento programa no Brasil e em Santa Catarina
a) As experiências brasileiras e catarinense com o orçamento programa
b) A Lei nº 4.320/64
4.6. O processo orçamentário
a) O sistema de planejamento e orçamento
b) A lei de diretrizes orçamentária
c) O processo de elaboração do orçamento a partir do plano de ação de governo
d) A lei orçamentária
e) O processo legislativo de apreciação do orçamento
4.7. O processo de acompanhamento e avaliação
a) O sistema de acompanhamento
b) O sistema de avaliação
c) Sistema de controle interno e externo
4.8. Integração dos sistemas orçamentário, contábil e financeiro
a) Distribuição de competências
b) Alternativas de integração
4.9. Mensuração física das políticas públicas
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a) Análise de eficiência
b) Análise de eficácia
c) Análise de efetividade
d) Outras formas de mensuração
4.10. Orçamento base zero
a) Princípios do equilíbrio orçamentário.
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LEGISLAÇÃO BÁSICA
- Constituições Federativas do Brasil
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Lei de Diretrizes Orçamentárias (l989)
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