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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95/2016

 Emenda Constitucional que fixou TETO DE GASTOS da UNIÃO para um
período de 20 Exercícios Financeiros – (2017 a 2036)

 Expansão dos gastos da União nos próximos 20 anos não pode ser superior à inflação, sendo
que, a partir do 10º ano, o método de correção da despesa poderá ser alterado.

 Limite individual para: Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria
Pública.

 Exclusões do Novo Regime Fiscal para transferências constitucionais, complementação ao
Fundeb, créditos extraordinários, despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a
realização de eleições e aumento de capital de estatais não dependentes.

 Para 2017, o limite é calculado com base na despesa primária paga no exercício de 2016,
incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário,
corrigida em 7,2%. Para os exercícios posteriores, é calculado a partir do valor do limite
referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do IPCA.
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DESAFIOS PARA A GESTÃO PÚBLICA

 sociedade QUER resultados, eficiência e tempestividade; 

 descrença nas instituições públicas;

 COMBATE A FRAUDES E CORRUPÇÃO; 

 sustentabilidade, SER mais “verde”; 

 Política Fiscal imposta pela EC 95; 

 Gestor:  Fazer as escolhas “certas” e Prestar contas – Aversão  a riscos;  
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CONCEITO DE EFICIÊNCIA

 Eficiência: É medida da relação entre os

recursos efetivamente utilizados para a

realização de uma meta para um projeto,

atividade ou programa frente a padrões

estabelecidos.

 Resumindo: FAZER MAIS COM MENOS
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PROBLEMAS QUE AFETAM A QUALIDADE 

DO GASTO PÚBLICO
 Quanto às estratégias:

 Indefinição quanto à missão do órgão;

 Ausência ou deficiência de planejamento estratégico.

 Quanto à estrutura organizacional:
 Estrutura organizacional inadequada (excessiva, insuficiente ou deficiente);

 Indefinições quanto a competências e atribuições;

 Sobreposição de competências e atribuições;

 Investimento em gestão em nível baixo e incompatível com o ritmo de crescimento
contínuo das despesas.

 Quanto à gestão de pessoas
 Seleção inadequada;

 Remuneração inadequada (excessiva ou insuficiente);

 Baixo incentivo para implementação de boas práticas de gestão;

 Baixa conscientização dos servidores para a eficiência, eficácia e efetividade na
utilização correta dos recursos;

 Baixo nível de capacitação dos servidores que atuam nas áreas administrativas.



PROBLEMAS QUE AFETAM A QUALIDADE 

DO GASTO PÚBLICO
 Quanto ao emprego de tecnologia:

 Baixo nível de emprego dos modernos recursos tecnológicos para:

 apoio à execução das atividades operacionais;

 utilização de modernas metodologias para elaboração de projetos e
avaliação de resultados;

 disponibilização de informações gerenciais de apoio ao
monitoramento da execução e ao processo decisório.

 Quanto aos processos de trabalho:

 Poucas e deficientes ferramentas de apoio às atividades operacionais na
área administrativa (compras, contratos, RH, bem como gestão de bens,
débitos, créditos e riscos);

 Inexistência de mecanismos de assessoramento aos gestores, sob aspectos
jurídico, operacional e normativo;

 Processos, normas e sistemas com foco nos controles de insumos e de
conformidade e não na obtenção de resultados.



CONCEITO DE GOVERNANÇA

 governança pública - conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e
controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão,
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de
interesse da sociedade (Decreto 9.203/2017);

 A finalidade da boa governança no setor público é garantir que as suas
organizações atuem sempre conforme o interesse público (Relatório do
Acórdão TCU Nº 2.622/2015 - Plenário).



MECANISMOS DE GOVERNANÇA

 Órgãos Colegiados;

 Planejamento organizacional;

 Comitês internos; 

 Excelência de pessoal e descentralização administrativa;

 Gestão de riscos; 

 Publicação de planos, portfólios e resultados; 

 Avaliações de desempenho individual e organizacional;

 Auditoria interna; 

 Controle Externo.

(Fonte: Relatório do Acórdão TCU Nº2.622/2015) 



PARADIGMAS ATUAIS QUE PRECISAM MUDAR 

NAS CONTRATAÇÕES

- RESPONSABILIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (INCORPORAR OS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E

DA ECONOMICIDADE;

- ALOCAÇÃO DE SERVIDORES SEM QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÃO;

- FOCO NO PROCESSO E NÃO NOS RESULTADOS;

- MUDANÇAS E APERFEIÇOAMENTOS SOMENTE POR LEI;

- NÃO RECEBER FORNECEDOR, POIS PODE PARECER CORRUPÇÃO;

- SUSTENTABILIDADE ATRAPALHA A CONTRATAÇÃO;

- INDICADORES EM CONTRATAÇÃO NÃO SERVEM PARA NADA (MEDIR O TEMPO DO PROCESSO DE

CONTRATAÇÃO).



ELEMENTOS PARA UMA BOA CONTRATAÇÃO

Bom Planejamento;

Boa Especificação 

do objeto; e 

transparência 

Análise de riscos 

da contratação 

(Plano B)

Foco no resultado

Formalização dos 

atos e decisões 

sempre dentro do 

processo
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