
 
No rastro digital do dinheiro público:  
como fiscalizar gastos da União, Estados e Municípios   

 

Anexo - Material Complementar 
Módulo 1: Semana 1 — Conceitos fundamentais para fiscalizar o 

orçamento público 

 

1) Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 13)  
Disponível em: http://sistemas.stf.jus.br/xmlui/handle/123456789/1077 

 
2) Convenção da ONU contra a Corrupção (Art. 13)  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d56
87.htm 

 
3) Constituição Federal (Art. 5, inciso 33; Art. 37, parágrafo 3, inciso II; e Art.              

216, parágrafo 2)  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
 

4) LRF - Lei Complementar nº 101/2000 Art. 48, redação dada pela Lei            
Complementar nº 131/2009  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm 

 
5) Lei Complementar 131/2009  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp131.htm 
 

6) Lei de Acesso à Informação  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.h
tm 

 
7) Cartilha de controle social da CGU – Coleção Olho Vivo  

Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/controle-social/olho-vivo 
 

8) Transparência Pública - CGU  
Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/redetransparencia 
 

9) Acesso à Informação Pública – CGU (Entenda a LAI, Pedidos: Como Fazer,            
Recursos: Passo-a-Passo)  
Disponível em: https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br 
 

10) Cartilha sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal  
Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicaco
es/planejamento/orcamento/lei-de-responsabilidade-fiscal/cartilha 
 

11) Cartilha sobre a Lei Complementar 131  
Disponível em: http://www.leidatransparencia.cnm.org.br/img/download/cartilha.pdf 
 

12) Legislação que disciplina sobre os “Conselhos de Políticas Públicas  
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnic
as/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema6/2005_740.pdf 

  

http://sistemas.stf.jus.br/xmlui/handle/123456789/1077
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5687.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5687.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp131.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/controle-social/olho-vivo
http://www.portaltransparencia.gov.br/redetransparencia
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/planejamento/orcamento/lei-de-responsabilidade-fiscal/cartilha
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/planejamento/orcamento/lei-de-responsabilidade-fiscal/cartilha
http://www.leidatransparencia.cnm.org.br/img/download/cartilha.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema6/2005_740.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema6/2005_740.pdf


 
No rastro digital do dinheiro público:  
como fiscalizar gastos da União, Estados e Municípios   

 

 
13) Cartilha: Nova Contabilidade e Gestão Fiscal – Modernizando a Gestão          

Pública  
Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/nova-contabili
dade-e-gestao-fiscal-modernizando-a-gestao-publica/2013/30 

 
14) Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal 

● Lei 12.527/2011: 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l125
27.htm 

Lei Federal 12.965/2014 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l129
65.htm#:~:text=1%C2%BA%20Esta%20Lei%20estabelece%20princ%C3%ADpios,Muni
c%C3%ADpios%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20mat%C3%A9ria 

Decreto Federal 8.777/2016: 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto
/d8777.htm 

 
15) Panorama das Estatais 

Disponível em: http://www.panoramadasestatais.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/
opendoc.htm?document=paineldopanoramadasestatais.qvw&lang=en-US&host=Q
VS%40srvbsaiasprd07&anonymous=true 

 
16) As avaliações do Ministério Público Federal (MPF) 

Disponível em: http://www.rankingdatransparencia.mpf.mp.br/ 
Clicar em “Versão Interativa”. Na aba “Espelhos” você terá a primeira e a segunda              
avaliações para cada município. 

 
17) As avaliações da Controladoria-Geral da União (CGU) 

Link onde você poderá encontrar as avaliações relativas à sua região, Estado ou 
Município. 
Disponível em: https://mbt.cgu.gov.br/publico/home 
 
Em 28/02/2019 a CGU informou que algumas notas foram revisadas na Escala            
Brasil Transparente – Avaliação 360°. Ao todo, foram analisados 98 pedidos de            
alteração enviados por Estados, DF e Municípios. Desses, 68 foram deferidos total            
ou parcialmente. No link a seguir você poderá conferir as mudanças nas notas de 15               
Estados e o DF, 12 Capitais e de 40 municípios. 
Disponível em 
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2019/02/cgu-informa-notas-revisada
s-da-escala-brasil-transparente-2013-avaliacao-360deg 
 
Observações:  
1 - Será importante você consultar os dois links para obter as notas finais. 
2 - Pesquisar na internet se existe alguma informação atualizada. 

 
18) Textos/Vídeos explicativos sobre o orçamento podem ser encontrados: 
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● Senado - Siga Brasil – Orçamento Fácil 

Vídeos disponíveis em: https://www12.senado.leg.br/orcamentofacil 
Glossário 
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario?search_letter
=a 

● Portal da Transparência 
Vídeos disponíveis em: http://portaldatransparencia.gov.br/videos 
Entrando no Portal da Transparência (http://portaldatransparencia.gov.br/), na       
barra de menu clique em “Aprenda mais”, nas opções “Entenda a gestão            
pública”, “Perguntas frequentes” e “Glossário” você terá explicações sobre         
diversos assuntos. 
 

● Escola Nacional de Administração Pública 
Diversas informações sobre o orçamento público (conceitos)  
Disponível em: http://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2209/1/Or%C3%A7a
mento%20P%C3%BAblico%20Conceitos%20B%C3%A1sicos%20-%20M%
C3%B3dulo%20%20%284%29.pdf. 
 

19) Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP 
 

Veja, por exemplo, a “descrição”, o “detalhamento da implementação”, a “base           
legal da ação” de programas orçamentários e suas ações no “Cadastro de Ações”.  
Disponível em: https://www1.siop.planejamento.gov.br/acessopublico/?pp=acessop
ublico&ex=0&fp=inicio. 

 
20) Lei que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde            

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável        
pelo surto de 2019.  
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 
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