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

Anexo - Material Complementar
Módulo II – Semana 2 — Como fiscalizar os gastos da União
1) Plano Plurianual (PPA) – 2020-2023
Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcam
ento/plano-plurianual-ppa
2) PPA Cidadão – 2016-2019
Disponível em: https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/aplicativo-ini
cio.xhtml

3) Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias
/ldo
4) Lei Orçamentária Anual (LOA)
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/lo
a

5) Projeto de Lei ao Orçamento de 2020 (completo)
Disponível em:https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/
loa/2020/tramitacao/proposta-do-poder-executivo
6) Orçamento Cidadão (Orçamento de 2020 de uma forma resumida)
Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orca
mento/OR2020/proposta/Orcamento_cidadao.pdf
7) Projeto de Lei ao Orçamento de 2021 (completo)
Disponível em:https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa
/2021/tramitacao/proposta-do-poder-executivo

8) Orçamento Cidadão (Orçamento de 2021 de uma forma resumida)
Disponível em:http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcame
nto/OR2021/proposta/Orcamento_cidadao.pdf

9) Raio X do Orçamento para 2020 - Autógrafo (Confira os quadros e gráficos
contendo os grandes números do PLOA 2020 aprovado pelo Congresso
Nacional)
Disponível em:https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/raio-x-do-orcament
o-previdencia/raio-x-do-orcamento-2020-autografo-vf
10) Raio X do Orçamento para 2021 - Autógrafo (Confira os quadros e gráficos
contendo os grandes números do PLOA 2021)
Disponível em:https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/raio-x-do-orcament
o-previdencia/raio-x-do-orcamento-2021-ploa
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11) PLOA 2021 Informativo (Confira a versão simplificada dos principais
parâmetros e despesas previstos no Projeto da Lei Orçamentária para 2021)
Disponível em:https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/raio-x-do-orcament
o-previdencia/informativo_ploa-2021
12) Orçamento Fácil (diversos vídeos sobre o orçamento público)
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/orcamentofacil
13) Manual Técnico Orçamentário (contém instruções técnicas e orçamentárias,
principalmente os referentes ao processo de elaboração da Proposta
Orçamentária da União das Esferas Fiscal e da Seguridade Social)
Disponível em: h ttps://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/doku.php
14) Covid-19 (Várias opções de informações como a execução orçamentária e
contratos)
● Siga Brasil – Execuções orçamentárias das ações de combate ao Covid-19,
banner
Disponível em: http://www9.senado.gov.br/painelcidadao
● Tesouro Transparente – Execuções orçamentárias das ações de combate ao
Covid-19.
Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-demonitoramentos-dos-gastos-com-covid-19
● Portal da Transparência – Informações sobre as execuções orçamentárias das
ações de combate ao Covid-19.
Disponível em: http://portaldatransparencia.gov.br/comunicados/603503-portal
-da-transparencia-divulga-gastos-federais-especificos-para-combate-ao-corona
virus
● Ministério da Saúde – Informações de contratos ligados às ações de combate
ao Covid-19.
Disponível em: https://www.saude.gov.br/contratos-coronavirus
Diversas informações do Ministério da Saúde como: “Covid Casos e Óbitos”,
“Execução Covid”, “Painel de Leitos”, “Painel de Respiradores”, “Painel de
Medicamentos”, “Painel de Testes”, “Painel de Vacinas”, “Painel de EPI”,
“Painel Covid-19”, etc.
Disponível em: https://localizasus.saude.gov.br/
15) Raio X Combate à Covid-19 (Confira as ações implementadas para o
combate à Covid-19)
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Disponível em: https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/raio-x-do-orca
mento-previdencia/raio-x-do-combate-a-covid-19

