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Módulo 1: Conceitos fundamentais para fiscalizar o orçamento público 

 
No primeiro módulo abordaremos o amparo legal para a fiscalização, as principais leis que 
contribuem para o controle social e a importância dos dados abertos. Os participantes vão conhecer 
as principais avaliações sobre o grau de transparência (ativa e passiva) da União, Estados e 
Municípios. Também apresentaremos conceitos introdutórios essenciais para a compreensão do 
orçamento público, como classificações orçamentárias e fases da execução. 

  

Ao final da primeira semana, você terá visto: 

 
● Por que jornalistas devem entender sobre o orçamento público 
● Principais leis diretamente relacionadas ao controle social 
● Como está a transparência nos diferentes entes federativos 
● Em quais órgãos cobrar maior transparência da União, dos Estados e dos Municípios 
● Conceitos orçamentários essenciais (fases da execução e classificações) 

 
 

Módulo 2: Como fiscalizar os gastos da União 

 
No segundo módulo iremos mostrar como fiscalizar a União, incluindo os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Falaremos sobre a estrutura organizacional do Estado e sobre as três leis 
de iniciativa do Poder Executivo que constam da Constituição Federal, que são: o Plano Plurianual; 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias; e a Lei Orçamentária Anual. Também vamos navegar em sites 
que possibilitam o acompanhamento minucioso das receitas e despesas da União, como o Siga 
Brasil e o Portal da Transparência, e aprender mais sobre órgãos que podem contribuir na 
fiscalização dos gastos da União. 

 
Ao final da segunda semana, você terá visto: 

● O Orçamento da União 
● Como navegar no Portal da Transparência  
● Como navegar no Siga Brasil 
● Como entender os dados do Tesouro Transparente 



● O papel do Ministério Público na fiscalização dos gastos da União 
● O papel do Tribunal de Contas da União (TCU) na fiscalização dos gastos da União 
● O papel do Ministério Público de Contas na fiscalização dos gastos da União 

 

Módulo 3: Como fiscalizar os gastos dos estados 

No terceiro módulo vamos aprender a acompanhar receitas, despesas e indicadores dos estados. 
Entenderemos como interpretar os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal e navegaremos no 
Compara Brasil e nos Portais de Transparência dos Estados. 

 
Ao final da terceira semana, você terá visto: 

● A fiscalização com base nos dados da LRF (SICONFI) 
● Como navegar no site Compara Brasil 
● Como navegar nos Portais de Transparência dos Estados 

 
 

Módulo 4: Como fiscalizar os gastos dos municípios 

 
No quarto módulo apresentaremos os principais caminhos para a fiscalização do orçamento dos 
municípios. Veremos como encontrar dados provenientes da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
interpretar a situação fiscal dos municípios brasileiros. Também navegaremos por portais que 
facilitam o acesso a esses dados, o Compara Brasil e o Meu Município, e veremos que tipo de 
informações conseguimos encontrar nos portais de transparência municipais. 

 
 
Ao final da última semana, você terá visto: 

● A fiscalização com base nos dados da LRF (SICONFI) 
● Como navegar nos sites Compara Brasil e Meu Município 
● Como navegar nos Portais de Transparência dos Municípios 

 


