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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o papel e a atuação da Câmara de Orçamento e 

Finanças (COF) diante do cenário de crise fiscal vivenciado pelo Poder Executivo de Minas 

Gerais, uma vez que essa se configura, atualmente, como sua principal instância de deliberação 

sobre a política financeira e orçamentária. Criada para centralizar decisões relativas ao gasto e 

ao orçamento, a COF surgiu em meio a um contexto turbulento e a uma conjuntura difícil do 

ponto de vista fiscal, de forma que se fizeram necessárias medidas para um maior controle das 

despesas e das finanças públicas estaduais. Para viabilizar o estudo, foi realizada uma análise 

documental, por meio da leitura e da interpretação de leis, normas, deliberações, resoluções, 

pareceres jurídicos e ofícios atinentes à COF. Portanto, trata-se de um estudo de caso de caráter 

qualitativo, descritivo, em que foram analisados os marcos normativos que abordam o processo 

de criação, a estrutura, a dinâmica de funcionamento e as decisões e deliberações da Câmara, 

sob a luz de teorias relacionadas à gestão pública, à administração burocrática, às instituições e 

à gestão financeira e orçamentária. Além disso, para contribuir com a análise, foi abordada a 

Lei Complementar nº 101/2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

destacando-se os seus principais dispositivos e implicações. Sobressai-se desta pesquisa o 

recorte realizado sobre a atuação da COF diante do atingimento, pelo Poder Executivo, do teto 

de gastos com pessoal estabelecido pela LRF, onde buscou-se entender e analisar as medidas 

dessa instância frente ao alto volume de gastos referente ao grupo de despesa mais significativo 

do governo estadual. Diante desses aspectos, percebe-se um forte processo de centralização, na 

COF, do controle e das decisões referentes à despesa, ao orçamento e às finanças públicas 

estaduais. Por fim, conclui-se que o papel da Câmara tem sido efetivo em algumas situações e 

tem fracassado em outras, de maneira que, da forma como se configura hoje, fazem-se 

necessárias diretrizes mais claras, alinhadas e planejadas para priorizar os gastos públicos e 

para, de fato, promover uma redução das despesas, fazendo com que essa instância seja 

realmente um instrumento que contribua para enfrentar e superar o difícil cenário vivenciado 

pelo estado. 

 

Palavras-chave: Administração Pública, Gestão Financeira e Orçamentária, Câmara de 

Orçamento e Finanças, Lei de Responsabilidade Fiscal, Minas Gerais. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this assignment is to analyze the “Câmara de Orçamento e Finanças" (COF)'s 

role in face of the fiscal crisis scenario, as nowadays; it is the main decision-making body on 

budget and financial matters of the Executive Power of Minas Gerais. Created to centralize 

budget and expenditure decisions, COF emerged amidst a turbulent context and difficult fiscal 

environment, in order to have a closer and greater control of the state government finance and 

expenditures. To make this study feasible, a robust documentary analysis was carried out 

through reading and interpretation of laws, resolutions, legal statements pertaining to the 

Chamber. Therefore, it is a qualitative and descritive study of case, in which the normative 

marks that approach the creation process, the structure, the operation method and the decisions 

and deliberations of the chamber were analyzed under the light of theories related to public 

management, bureaucratic administration, public institutions and financial management. 

Furthermore, to contribute to the analysis, the Complementary Law 101/2000, also known as 

“Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)” was addressed, highlighting its main mechanisms and 

implications. This research also highlights COF actions in the face of the attainment of the 

expenditure limit established by the LRF, analyzing its measures facing the high volume 

expedintures related to the most significant expenditure group in the State. Taking all of that 

into account, it is notorious that a strong centralizing process is ongoing inside COF, also in the 

decisions referring to expedintures, budget and other state financial matters. Finally, it is 

concluded that the role of the Chamber has been effective in some situations and has failed in 

others, so that, as it is today, clear, aligned and planned guidelines are needed to prioritize public 

expenditures with essential aspects and in fact promote a reduction of expenses. These actions 

would make this instance a real tool to face and overcome the tough financial scenario 

experienced by the state. 

 

Key-words: Public Administration, Financial and Budget Management, “Câmara de 

Orçamento e Finanças”, “Lei de Responsabilidade Fiscal”, Minas Gerais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Constitui-se como tema central desta pesquisa uma análise do papel e da atuação da Câmara de 

Orçamento e Finanças (COF), instância que delibera sobre a política financeira e orçamentária 

do Poder Executivo Estadual por meio da reunião de seus principais atores e agentes. Trata-se 

de um modelo institucional que visa um controle sobre as despesas dos órgãos e entidades pela 

alta cúpula do governo, buscando uma redução dos gastos públicos para enfrentar a difícil 

situação econômica e fiscal vivenciada pelo estado de Minas Gerais. 

Nos últimos cinco anos, principalmente, o Brasil vem passando por uma forte crise fiscal, 

financeira e política, quadro que vem afetando de forma significativa a vida dos cidadãos 

brasileiros. Essa situação acaba refletindo na gestão pública de vários estados e municípios do 

país, dificultando assim o fornecimento de serviços e o atendimento às demandas da sociedade. 

O estado de Minas Gerais, em específico, vem sentindo muito os efeitos dessa crise, fato que 

pode ser exemplificado pelo parcelamento do salário de todo o funcionalismo público 

componente da máquina estatal. Diante disso, algumas medidas e alternativas vêm sendo 

tomadas pelo governo para enfrentar esse quadro, como a instauração da COF, como instância 

centralizadora de decisão financeira e orçamentária, para tentar controlar os gastos públicos. 

Dessa forma, o presente trabalho pretende, a partir de um diálogo com uma literatura que 

permeia a gestão financeira e orçamentária e os aspectos institucionais e burocráticos inerentes 

às atividades da máquina pública, analisar como essa importante instância do Poder Executivo 

vem atuando para, de fato, controlar as despesas do estado de Minas Gerais. Assim, optou-se 

por trazer um referencial teórico que perpassa pela administração burocrática, principalmente 

no que tange aos aspectos relacionados à autonomia, à centralização, às instâncias decisórias e 

aos mecanismos de coordenação e controle; pelas instituições e os diferentes modelos de 

desenho institucional; e, por fim, pelo orçamento público e a gestão financeira e orçamentária, 

abordando os principais instrumentos normativos que regem essa área temática e o ciclo 

orçamentário como um todo. 

Quanto à metodologia, descrita em seção específica, destaca-se que o trabalho se configura 

como uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, uma vez que há o registro, a análise e a 

interpretação dos fatos, sem que haja uma intervenção, e que se busca analisar aspectos 

subjetivos do tema de estudo. Para viabilizar o seu desenvolvimento, foram utilizadas algumas 

técnicas de pesquisa. Primeiramente, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, com o objetivo de 

compreender o assunto e possibilitar um melhor entendimento das teorias que permeiam a 
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questão central a ser estudada. Também se fez uso da análise documental, de forma a 

compreender as normas e legislações relacionadas ao tema. Por fim, enfatiza-se também a 

utilização da observação participante, além do fato de a pesquisa se configurar como um estudo 

de caso, já que a COF representa um arranjo institucional criado para lidar com as dificuldades 

advindas de um contexto de restrição fiscal, expressando um fenômeno complexo e 

contemporâneo, de relevância para a sociedade mineira. 

A questão norteadora deste trabalho gira em torno do papel da COF como instância 

centralizadora de decisão a respeito da despesa pública dos órgãos e entidades do Poder 

Executivo estadual, objetivando-se compreender a sua estrutura e como esta vem atuando para 

controlar o gasto público, para enfrentar a crise fiscal e para permitir a retomada do crescimento 

econômico em Minas Gerais. 

Tendo em vista o exposto, o objetivo geral do presente projeto de pesquisa é analisar o papel 

da COF, como instância criada para centralizar decisões relativas ao gasto (orçamentário) no 

estado de Minas Gerais, e sua atuação diante do cenário de crise fiscal vivenciado. Portanto, a 

análise permeia a estruturação, as medidas e as decisões da COF nos últimos anos, de forma a 

compreender sua contribuição para o enfrentamento desse cenário. 

De forma a complementar e viabilizar o alcance do objetivo geral, os objetivos específicos do 

projeto são: 

• Identificar e compreender temáticas e aspectos relacionados à administração 

burocrática, como mecanismos de coordenação, autonomia, centralização e instâncias 

decisórias, instituições e seus diferentes modelos e desenhos, além de aspectos atinentes 

ao orçamento público e a gestão financeira e orçamentária do Estado; 

• Levantar informações e descrever a trajetória recente das finanças públicas do estado de 

Minas Gerais, abordando os instrumentos de planejamento e normativos da gestão 

financeira e orçamentária, o ciclo orçamentário e a situação atual de crise fiscal vivida 

pelo Estado; 

• Levantar e sistematizar informações sobre a COF, de forma a descrever o histórico e o 

processo de sua estruturação, a entender a sua dinâmica de funcionamento, a 

compreender as normatizações e as regulamentações passadas e em vigor atualmente e, 

por fim, a analisar as medidas e a postura por ela adotadas diante do cenário atual, de 

forma a identificar o arranjo constituído e as alterações existentes frente aos diferentes 

contextos; 
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• E analisar a atuação da COF diante de um recorte específico: o atingimento do limite de 

gastos com pessoal, pelo Estado de Minas Gerais, estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Justifica-se este estudo com base em alguns aspectos. Diante do fato de que a crise fiscal afeta 

de forma severa e significativa a vida dos cidadãos mineiros, é de extrema importância e 

relevância entender como o governo vem atuando para enfrentá-lo. Uma das formas de atuação 

do governo frente à crise existente foi criar uma instância de decisão, a já mencionada COF, 

para o controle e a priorização dos gastos públicos, de forma a torná-los mais efetivos e 

eficientes. Portanto, uma análise do funcionamento e das decisões dessa instância pode 

contribuir para a compreensão de como o governo vem atuando para enfrentar a crise existente, 

para criar bases que possibilitem a retomada do crescimento econômico e para proporcionar 

serviços acessíveis e de qualidade aos cidadãos. 

O trabalho foi dividido em mais seis seções além desta introdução. A seção 2 descreve a 

metodologia utilizada na abordagem do tema. Na seção 3 encontra-se a revisão da literatura, 

que dialoga e subsidia a análise do objeto de estudo, contemplando aspectos relacionados à 

administração burocrática, às instituições, ao orçamento público e à gestão financeira e 

orçamentária. A seção 4, por sua vez, apresenta o histórico, a trajetória recente e a situação atual 

das finanças públicas de Minas Gerais. Na seção 5 realiza-se a apresentação da COF, que 

engloba o seu processo de estruturação, a sua estrutura e dinâmica de funcionamento, a sua 

normatização e as suas medidas diante do cenário atual. A seção 6 traz um recorte sobre um 

grupo de despesa específico e significativo para o estado, analisando-se a atuação da COF 

diante do atingimento do teto de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF). Por fim, a seção 7 tece as considerações finais alcançadas e obtidas neste trabalho. 
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2 METODOLOGIA 

 

Esta seção aborda os instrumentos e ferramentas pelas quais a pesquisa se desenvolveu. 

Primeiramente, são descritas a natureza da pesquisa e o seu objetivo e, posteriormente, as 

técnicas que foram adotadas para a sua realização, enfatizando os instrumentos utilizados na 

coleta de informações e os procedimentos adotados em sua sistematização e análise. 

A elaboração do trabalho envolve uma pesquisa de caráter qualitativo. Segundo Dias (2000, p. 

12), a pesquisa qualitativa é caracterizada pela análise de aspectos subjetivos do tema de estudo. 

Dessa forma, a temática pode ser analisada por meio de diferentes abordagens e de forma 

flexível, diferentemente da análise rígida do método quantitativo. Os métodos qualitativos são 

menos estruturados (Dias, 2000, p.12), proporcionando maior fluidez à abordagem do tema 

estudado e maior riqueza de detalhes, o que, vale registrar, não prescinde do uso de dados 

quantitativos. 

O trabalho tem um caráter descritivo, uma vez que busca realizar uma análise minuciosa e 

descritiva do objeto de estudo. Além disso, nesse método há o registro, a análise e a 

interpretação dos fatos, sem que haja interferência por parte do pesquisador. 

[...] o pesquisador busca observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos, 

sem interferir neles. Tem como objetivo principal descrever as características de um 

evento ou população e descobrir, com precisão, a frequência com que um fenômeno 

ocorre, sua relação e conexão com os outros, sua natureza e peculiaridades. (FILLOS 

et al., 2012, p. 5) 

 

Dessa forma, a pesquisa em questão direcionou-se para o exame dos fatores e dos elementos 

que influenciam as atividades, os processos e as decisões tomadas pela COF frente ao cenário 

de crise fiscal que acomete a administração pública do estado de Minas Gerais. Para isso, foram 

levantados e analisados tanto dados quantitativos quanto informações qualitativas referentes a 

essas questões e buscou-se dialogar com as teorias apresentadas na próxima seção deste 

trabalho. 

Ressaltados a tipologia e o objetivo da pesquisa, são destacadas agora as técnicas utilizadas 

neste estudo. Para viabilizar o desenvolvimento da pesquisa foi realizada, primeiramente, uma 

revisão bibliográfica acerca de temáticas que permeiam a questão central estudada. Assim, por 

meio de livros, artigos, trabalhos acadêmicos e relatórios de pesquisa com abordagens sobre 

gestão financeira e orçamentária, mecanismos de coordenação, instituições e modelos 
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institucionais, instâncias e formas de decisão, buscou-se subsídios teóricos para a abordagem 

do objeto de estudo. 

Além da pesquisa bibliográfica, foi realizada também uma análise documental de uma série de 

leis, deliberações, ofícios, resoluções e normas atinentes à gestão financeira e orçamentária da 

administração pública bem como à COF, de forma a compreender como é regulamentada a 

atuação dos gestores públicos no tocante ao gasto público e como a Câmara atuou e vem 

atuando, por meio das antigas e das atuais determinações de sua Secretaria Executiva. 

Cabe destacar também a utilização da observação participante, uma vez que o trabalho e a rotina 

do estágio realizado na Secretaria Executiva da COF proporcionaram subsídios analíticos 

acerca dos processos e das decisões referentes à Câmara. Portanto, as observações realizadas 

no dia a dia das atividades, do ambiente de trabalho, das reuniões realizadas e das decisões da 

Câmara contribuíram para o desenvolvimento do presente estudo. 

Por fim, também se fez uso do estudo de caso, que pode ser definido como uma pesquisa que 

busca descrever uma realidade contemporânea em seu próprio contexto, sem limites claramente 

definidos, de forma a retratar a realidade de maneira robusta e exaustiva, dando ênfase à 

interpretação ou análise do objeto na realidade em que se enquadra. 

Portanto, foram utilizados quatro procedimentos técnicos no presente trabalho, sendo eles a 

pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, a observação assistemática participante e o 

estudo de caso. Dessa forma, aborda-se adiante, de forma um pouco mais detida, cada uma 

dessas técnicas, apresentando suas vantagens e os benefícios que trazem para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica, como método inicial, se consolidou por meio da leitura de materiais 

importantes sobre o tema, tomando-se por base publicações acadêmicas pertinentes à 

abordagem do assunto, como livros, teses, dissertações, monografias e artigos. Tal pesquisa 

compreendeu discussões de diversos autores sobre temáticas como administração burocrática e 

suas características (mecanismos de coordenação, instâncias decisórias, autônima e 

centralização, entre outras), instituições e desenhos institucionais, gestão pública, orçamento 

público e gestão financeira e orçamentária. Conforme Lakatos e Marconi (2003, p. 183) 

[...] a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema. [...] Sua finalidade é colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. 
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Dessa maneira, a pesquisa bibliográfica tem como objetivo conhecer diferentes formas de 

contribuição científica sobre determinado assunto, que já foram realizadas (OLIVEIRA, 2004, 

p.119). Ela permitiu a interlocução deste trabalho com diversas formulações teóricas ou 

teoricamente fundamentadas sobre os assuntos abordados, o que se configura, de acordo com 

Gil (2002, p. 45), como sua principal vantagem. 

[...] a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela 

que poderia pesquisar diretamente. 

 

A pesquisa/análise documental, por sua vez, buscou trazer ao estudo informações importantes 

encontradas em documentos existentes, como decretos expedidos pela COF, leis que 

determinam as competências e atribuições da Câmara e de sua secretaria executiva, as atas das 

reuniões realizadas semanalmente e quinzenalmente, as planilhas de controles de pleitos, 

ofícios e deliberações publicados pela Câmara, dentre outros documentos afins. Ela se 

diferencia da pesquisa bibliográfica por causa de sua fonte. Enquanto a pesquisa bibliográfica 

utiliza fontes secundárias, já editadas, a pesquisa documental utiliza fontes primárias, que não 

passaram por processos analíticos (Gil, 2002, p. 44-47). 

A pesquisa documental é, segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 74), “restrita a documentos, 

escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”. Como destaca Gil (2002, 

p. 46), “os documentos são fontes estáveis e ricas de informações”. Porém, existem algumas 

desvantagens relacionadas a essa técnica, como a subjetividade dos próprios materiais a serem 

analisados, de forma que se torna necessário uma análise mais profunda e elaborada desses. 

Ressalta-se ainda que a pesquisa documental é importante para estudos de caso (Martins, 2006), 

tendo em vista a sua colaboração para a veracidade dos dados coletados de outras formas e por 

outros meios, além de auxiliar no entendimento geral da temática em questão. 

Assim, a pesquisa documental foi feita com o objetivo de descrever o funcionamento da COF 

e de compreender as suas decisões e determinações frente ao contexto contemporâneo. A 

pesquisa englobou dados de um espaço temporal que vai desde 2011, referentes ao processo de 

estruturação da COF e às instâncias que a antecederam, como a Câmara de Coordenação Geral, 

Planejamento, Gestão e Finanças (CCGPGF) e o Colegiado de Planejamento e Gestão 

Estratégica (CPGE), até 31 de setembro de 2018. Entretanto, ressalta-se que foram analisados, 

principalmente, os documentos que datam a partir de 2015, ano de criação do presente objeto 

de estudo. 
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Outra técnica utilizada foi a observação participante, que se caracteriza pelo ato de interagir 

diretamente com o objeto estudado, pertencendo ao grupo ou comunidade que investiga 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). A observação participante durante a pesquisa foi 

proporcionada pelo estágio realizado na Diretoria Central de Suporte Executivo à Câmara de 

Orçamento e Finanças (DCSEC), fator fundamental para o seu desenvolvimento. Ela 

possibilitou a obtenção de dados e informações e o aprendizado sobre o funcionamento e 

atuação da Secretaria Executiva, possibilitando assim a assimilação e a compreensão de 

elementos fundamentais para o estudo sobre a COF. 

Por fim, o estudo de caso pode ser definido como uma pesquisa que busca descrever uma 

realidade contemporânea em seu próprio contexto. Ele é adequado, segundo Gil (2002, p. 54), 

para diversas situações nas quais os limites não são claramente definidos, situações particulares 

e complexas, nas quais são difíceis as generalizações. O estudo de caso é uma pesquisa que visa 

[...] retratar a realidade de forma intensa e mais completa possível, enfatizando a 

interpretação ou análise do objeto, no contexto em que se encontra. Este estudo 

caracteriza-se por grande flexibilidade, sendo impossível estabelecer um roteiro rígido 

que determine com precisão como deverá ser desenvolvida a pesquisa. (FILLOS et 

al., 2012, p. 6) 

 

A COF, configurada como instância centralizadora de decisão do gasto público do Governo do 

Estado de Minas Gerais, representa um arranjo institucional criado para lidar com as 

dificuldades advindas de um contexto de restrição fiscal, expressando um fenômeno complexo 

e contemporâneo, de relevância para a sociedade mineira. Assim, esta pesquisa constitui um 

estudo de caso, com o objetivo de buscar um entendimento dessa instância dentro de seu 

contexto real, por meio da sua descrição, compreensão e interpretação, não sendo possível sua 

generalização. 

Por fim, é importante descrever a forma de coleta e análise de dados e informações. Estes foram 

coletados por meio do acesso e da análise da documentação da Secretaria Executiva da COF, 

além da busca em sites oficias do Estado, da Secretaria de Fazenda e do Tribunal de Contas, e 

em bibliografias específicas, como já abordado anteriormente. As análises foram feitas, 

principalmente, por meio da exploração dessas referências e desses documentos, buscando 

dialogar com a teoria que subsidia todo o trabalho. 

Nos documentos analisados foi possível encontrar uma série de dados e informações relevantes 

para a composição da pesquisa. Destaca-se que os dados quantitativos são considerados por 

Hair, Jr. et al. (2005, p.100) como números que correspondem à mensuração de propriedades 
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de objetos. Já os dados qualitativos, são considerados caracterizações que não estão diretamente 

ligadas aos números. Dessa forma, foi feita uma análise e uma interpretação tanto dos dados 

qualitativos, quanto daqueles dados considerados quantitativos, disponibilizados pela 

Secretaria Executiva da COF, possibilitando assim um melhor entendimento da atuação da 

Câmara, das disposições normativas e das decisões que vêm sendo tomadas por essa instância. 

Outra forma de coleta de informações se deu por meio da busca em sites oficiais do Estado e 

em artigos e estudos pertinentes a temática tratada neste trabalho. Procurou-se informações e 

discussões a respeito das finanças públicas estadual, de forma a conseguir um material robusto 

e exaustivo a respeito do tema. Dessa forma, a análise se concretizou por meio da leitura desses 

trabalhos e artigos, interpretando e comparando as informações que cada um desses traz consigo 

e possibilitando assim o alcance de um panorama e de um melhor entendimento sobre a questão 

financeira e orçamentária de Minas Gerais. 
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3 BUROCRACIA, INSTITUIÇÕES E ORÇAMENTO 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar o referencial teórico utilizado para a análise da gestão 

financeira e orçamentária do estado de Minas Gerais e o papel e a atuação da Câmara de 

Orçamento e Finanças. Dessa forma, tendo como base temática a atuação da COF, como 

instância centralizadora de decisão do gasto público no Poder Executivo Estadual, diante do 

cenário de crise fiscal vivenciado, o referencial teórico utilizado na fundamentação da análise 

pode ser dividido em três grandes temáticas: a administração burocrática, principalmente no 

que tange aos aspectos relacionados à autonomia, à centralização, às instâncias decisórias e aos 

mecanismos de coordenação e controle; as instituições e os diferentes modelos de desenho 

institucional; e, por fim, o orçamento público e a gestão financeira e orçamentária. 

Assim, na subseção 3.1, realiza-se uma abordagem sobre o modelo burocrático weberiano, 

enfatizando aspectos relacionados à administração pública. Essa abordagem contempla os 

novos modelos de gestão advindos da reforma do Estado ocorrida nas últimas décadas, desde 

as críticas dirigidas ao modelo burocrático até os modelos mais recentes de gestão, identificados 

à Nova Gestão Pública, além de características da administração burocrática relevantes ao 

presente estudo. A subseção 3.2, por sua vez, traz considerações acerca da análise institucional, 

enfatizando o papel das regras no delineamento das interações que se processam nos diferentes 

campos de atividade e, em particular, na administração pública, de forma a possibilitar um 

entendimento de como a COF se encaixa nesses modelos. Por fim, a subseção 3.3 trata do 

orçamento público e da gestão financeira e orçamentária da administração pública, enfatizando 

a normatização e as teorias relativas ao tema, elementos essenciais para a compreensão dos 

constrangimentos determinados por um ambiente de crise fiscal e da atuação da COF frente a 

esse cenário. 

 

3.1 Administração burocrática: aspectos relacionados à administração e à gestão pública 

do Estado 

 

Compreender a Administração Burocrática e as características que a compõe é essencial para 

um entendimento mais amplo acerca da atuação do Estado como uma estrutura composta por 

inúmeros fatores, dinâmicas, relações e processos. Dessa forma, é exposto a seguir o modelo 

burocrático proposto por Max Weber, que segue como uma das principais referências no tocante 

à forma como o poder público se estrutura e funciona. 
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A burocracia é um modelo de organização no qual a direção das atividades coletivas fica a cargo 

de um aparelho impessoal hierarquicamente estruturado, que deve agir segundo critérios 

impessoais e formas racionais. Segundo Weber (1982, p. 229), esse modelo pode ser 

compreendido como a expressão da racionalidade administrativa, visível na esfera econômica 

e política, que racionaliza a conduta individual, além de limitar a liberdade política. Nele há 

uma separação das funções políticas e administrativas, devido à natureza distinta das decisões 

tomadas por cada espaço (OLIVA, 2006). Wilson (2005, p. 362) complementa essa questão 

argumentando que a burocracia somente existe quando afastada da política. Dessa forma, a 

racionalização dos processos administrativos, resultante da aplicação do método científico, 

movida pela busca da eficiência, converge para o modelo de administração burocrática 

weberiano (CARNEIRO; MENICUCCI, 2011, p.15). 

As principais características da burocracia são o caráter legal das normas; a formalidade das 

comunicações, com regras escritas e exaustivas; o caráter hierárquico, com unidade de 

comando; a divisão horizontal e vertical do trabalho; a impessoalidade; o profissionalismo, no 

qual têm-se funcionários especializados, remunerados, ligados ao cargo, nomeados por superior 

e com carreira delimitada; especialização de tarefas; linhas de autoridade definidas; e 

meritocracia, ideia de que a superioridade técnica se sobrepõe a qualquer outro critério de 

escolha ou seleção (WEBER, 1982). Carneiro e Menicucci (2011, p. 17) apontam para o fato 

de que esse modelo, considerando a administração pública, 

[...] denota uma reação à arbitrariedade, ao nepotismo, ao clientelismo e ao 

patrimonialismo por parte de quem controla o governo, introduzindo um elemento de 

previsibilidade e estabilidade na implementação das atividades estatais, ao mesmo 

tempo em que instrumentaliza seu controle. 

 

Portanto, é possível perceber que a burocracia trouxe avanços à administração pública, 

principalmente em se tratando da separação entre público e privado (típica confusão da 

administração patrimonialista), bem como trazendo padrões à atuação pública. 

A administração pública burocrática tem seus traços próprios que lhe são 

característicos, enquanto uma antítese à administração pública patrimonialista, sendo 

princípios orientadores do seu desenvolvimento: profissionalismo, ideia de carreira, 

hierarquia funcional, impessoalidade, formalismo e poder racional-legal, baluartes das 

ideias do racionalismo na administração pública, buscando a melhoria da 

administração e dos serviços públicos no enquadramento dos requisitos formais, 

materializando a qualidade fundamental da administração pública burocrática que é a 

efetividade no controle dos abusos. (CAMPELO, 2010, p. 306-307) 

 

Adiante são apresentados alguns elementos mais específicos do modelo burocrático que 

interessam mais de perto à análise do presente objeto de estudo. 
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3.1.1 Mecanismos de coordenação e controle 

 

O modelo burocrático proposto pela análise de Max Weber possui uma série de características 

marcantes e específicas, como abordado anteriormente. O entendimento de alguns desses 

aspectos referentes à administração burocrática permite a compreensão das formas e dos 

mecanismos de coordenação dentro de uma estrutura organizacional ou em um ambiente de 

trabalho. Dessa forma, busca-se adiante analisar esses elementos, que podem auxiliar na 

abordagem do funcionamento da COF, da forma como ela se organiza e dos instrumentos 

utilizados para coordenar suas atividades. 

Primeiramente, se faz importante mencionar que, de acordo com Weber (1982), a burocracia é 

o modelo mais eficaz de coordenação e controle no âmbito das organizações complexas. Na 

construção do tipo ideal de modelo organizacional, Weber (1982) destaca o fato de que a 

efetividade da autoridade legal descansa na aceitação da validez de algumas ideias 

interdependentes, como a existência de normas legais claras e bem definidas e a determinação 

de cargos a serem ocupados de maneira impessoal, que compõe e obedecem a uma hierarquia. 

Além disso, há também a presença de uma divisão de trabalho, com áreas específicas de 

competência e obrigações no desempenho das funções. 

As características citadas acima são fatores essenciais preconizados pelo modelo e compõe 

claramente formas e mecanismos de coordenação. A divisão do trabalho e a hierarquia são 

elementos fortes e principais quando se busca uma ideia de ordem, direção e comando nas 

organizações.  

Os princípios da hierarquia dos postos e dos níveis de autoridades significam um 

sistema firmemente ordenado de mando e subordinação, no qual há uma supervisão 

dos postos inferiores pelos superiores. (WEBER, 1982, p. 138) 

 

Ressalta-se também a aplicação de normas claras e bem definidas. A burocracia é 

essencialmente formal e as condutas decisórias e ações dos atores organizacionais são balizadas 

por regras rígidas, claras e determinadas (o governo das regras), o que evidencia mais um 

elemento claro de coordenação preconizado pelo modelo burocrático. 

Além dos aspectos citados, outras características do modelo também buscam enfatizar essa 

ideia de coordenação e controle, como a existência de critérios de seleção meritocráticos, de 

forma a ocuparem os cargos aqueles que estão aptos para isso, além da necessidade de 

especialização dos trabalhadores. 
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[...] se sua aplicação pretende ser plenamente racional, torna-se imprescindível a 

especialização. Assim, admite-se que somente está qualificada para membro do 

quadro administrativo de uma associação e, consequentemente, em condições de 

nomeação para funções oficiais, a pessoa que demonstrar preparo técnico adequado. 

(Weber, in Campos, 1978, p. 17-18) 

 

Destaca-se ainda que Weber aborda uma série de critérios a serem seguidos por funcionários 

que compõe o quadro administrativo do modelo burocrático. Entre os principais estão o fato de 

que eles são individualmente livres e sujeitos à autoridade apenas no que diz respeito a suas 

obrigações oficiais, de que estão organizados em uma hierarquia de cargos claramente definida, 

de que cada cargo possui uma esfera de competência, de que os candidatos são selecionados na 

base da qualificação técnica e de que os funcionários estão sujeitos a uma rigorosa e sistemática 

disciplina e controle no desempenho do cargo. 

Além das características já mencionadas, que claramente evidenciam algumas das formas de 

coordenação do modelo burocrático, outras, mais relacionadas aos aspectos processuais, ainda 

podem ser destacadas. Assim, é possível citar a formalidade das comunicações, com normas e 

processos escritos e exaustivos, o caráter hierárquico, com unidade de comando e a existência 

de linhas de autoridade bem definidas. 

Atos administrativos, decisões, normas, são formulados e registrados em documentos, 

mesmo nos casos em que a discussão oral é a regra ou mesmo prescrita. Isto aplica-

se, pelo menos, às discussões preliminares e propostas, decisões finais e toda sorte de 

ordens. (Weber, in Campos, 1978, p. 18) 

 

Todos esses aspectos, somados aos já anteriormente citados, compõem características, padrões 

de comportamento e procedimentos a serem adotados, que acabam por configurar mecanismos 

de coordenação dentro de um ambiente organizacional. Portanto, se faz interessante e 

importante analisar como esses elementos influenciam e estão presentes no âmbito da Câmara 

de Orçamento e Finanças, possibilitando uma análise mais clara e robusta acerca de sua atuação, 

medidas e decisões nos últimos anos, de forma a compreender como tal instância, criada como 

instrumento para centralizar decisões relativas ao gasto público, vem contribuindo para 

enfrentar e superar a difícil situação financeira e orçamentária do estado de Minas Gerais. 

 

3.1.2 Autonomia, centralização e instâncias decisórias 

 

Como destacado na seção anterior, há uma série de elementos preconizados pelo modelo 

burocrático que fundamentam o exercício da coordenação no âmbito das organizações. Da 

mesma forma, outras características da burocracia weberiana remetem aos aspectos 
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relacionados à autonomia e à centralização das decisões e dos processos nos diferentes 

ambientes, fatores que são apresentados a seguir. 

Autonomia e centralização são termos antagônicos, que podem dizer muito sobre o 

funcionamento de uma organização. Quanto maior a centralização das decisões e dos comandos 

em um ambiente de trabalho, menor é a autonomia para os atores organizacionais tomarem suas 

decisões e para inovarem. Por outro lado, quanto menor a concentração de poder e de decisão 

nas mãos de poucos (alta administração), maior é a liberdade e a flexibilidade dos atores de 

médio e baixo escalão para adotarem posturas e para tomarem decisões condizentes com as 

diferentes situações. 

Exposta a situação acima, é possível abordar algumas características do modelo burocrático que 

conferem maior ou menor autonomia dentro dos diferentes contextos e das diferentes 

organizações. A temática da autonomia e da centralização, dentro do modelo burocrático, 

remete principalmente aos cargos, suas atribuições e competências. Dessa forma, é possível 

citar, como categorias ou características fundamentais desse padrão racional-legal proposto por 

Weber, a existência de uma organização contínua de cargos, delimitados por normas e 

regulamentos, e a presença de áreas específicas de conhecimento, com esfera de obrigações no 

desempenho das funções, diferenciadas como parte de uma sistemática divisão do trabalho, com 

atribuição ao responsável da necessária autoridade para desempenho das funções e com 

definição clara dos instrumentos necessários de coerção e limitação de seu uso a condições 

definidas. 

Portanto, percebe-se que tais elementos preconizados pelo modelo weberiano, como a expressa 

divisão do trabalho, a definição clara dos cargos, das atribuições e das competências, dentro de 

uma estrutura hierárquica bem definida, remetem a um modelo organizacional onde os atores 

organizacionais de médio e baixo escalão possuem poder de decisão limitado por regras gerais 

e pelas atribuições dos respectivos cargos. Ressalta-se, nesse contexto, que a alta direção, na 

maioria dos casos, possui baixo nível de burocratização, sendo o setor onde radica maior 

autonomia decisória. 

Cabe ressaltar situações específicas em que setores de médio e baixo escalão possuem maior 

flexibilidade e autonomia nas decisões, como é o caso dos burocratas ao nível de rua. A 

burocracia ao nível de rua remete a ideia de atores organizacionais em contato direto com os 

cidadãos, clientes, consumidores ou beneficiários de uma política, de um produto, de um 

programa ou de um serviço prestado.  
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Quando analisamos a literatura sobre implementação, o olhar para a atuação dos 

burocratas também aparece como um eixo analítico relevante, especialmente dos 

burocratas de nível de rua enquanto implementadores de políticas públicas. Esse 

burocrata foi amplamente estudado por Lipsky, em Street-level-bureaucracy (1980). 

Para o autor, os burocratas de rua são funcionários que trabalham diretamente no 

contato com os usuários dos serviços públicos, como, por exemplo, policiais, 

professores, profissionais de saúde, entre outros. (LOTTA, 2012, p. 4) 

 

Dessa maneira, esses atores, por mais que tenham diretrizes a serem seguidas, por mais que 

tenham obrigações e competências bem determinadas e a serem cumpridas, possuem maior 

discricionariedade em suas atuações e ações, de forma que podem atender e tratar o público 

alvo da maneira que pensam ser a mais adequada.  

Lipsky (1980) talvez tenha sido um dos pioneiros a reconhecer e analisar a 

discricionariedade dos agentes de rua na implementação das políticas públicas. O 

autor reconhece que, ao mesmo tempo em que esses atores exercem a 

discricionariedade nas decisões relacionadas aos cidadãos, suas ações individuais 

acabam tornando-se o comportamento da agência pela qual respondem e que 

representam. A discricionariedade desses agentes está em determinar a natureza, a 

quantidade e a qualidade dos benefícios, além das sanções fornecidas por sua agência. 

Assim, mesmo que dimensões políticas oficiais moldem alguns padrões de decisão e 

normas comunitárias e administrativas, esses agentes ainda conseguem ter autonomia 

para decidir como aplicá-las e inseri-las nas práticas da implementação. (LOTTA, 

2012, p. 6 e 7) 

 

Portanto, eles possuem flexibilidade e autonomia para realizarem os seus serviços e para 

tomarem decisões diante dos diferentes contextos e situações em que se dá a sua atuação, 

configurando essa ideia de burocracia ao nível de rua. Dessa forma, apesar do modelo 

Weberiano preconizar o burocrata como um fiel executor de serviços, sem paixões ou 

julgamentos, que aplica as regras observando os procedimentos e garantindo o cumprimento 

das hierarquias e de suas atribuições, percebe-se que existem situações que contradizem esses 

preceitos, onde os agentes gozam de maior autonomia, liberdade e discricionariedade. 

Por fim, destaca-se o papel dos burocratas de médio escalão, aqueles que fazem o intermédio 

entre a chefia e os agentes que se encontram executando ou na ponta das políticas públicas. 

Outra questão analisada pela literatura a respeito dos burocratas de médio escalão é 

das competências relacionadas às suas atividades. Para a literatura, as distintas 

competências se relacionam tanto às características pessoais quanto àquelas 

envolvidas na capacidade de interações interpessoais, o que envolve a influência 

exercida pelos middle managers “para cima”, na relação com o alto escalão (executive 

managers), e “para baixo”, com a burocracia de nível de rua, como proposto por Floyd 

e Wooldridge (1992). (LOTTA, PIRES e OLIVEIRA, 2014, p. 475) 

 

Assim, pode-se concluir que esses agentes participam direta e indiretamente tanto do processo 

de formulação quanto do processo de implementação das políticas públicas do Estado, ao 

realizarem esse elo entre o alto escalão e os burocratas ao nível de rua. 
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Diante desses aspectos teóricos, se faz importante analisar como eles se concretizam e se 

manifestam no presente objeto de estudo, a Câmara de Orçamento e Finanças (COF). Portanto, 

essa temática possibilitará um entendimento mais claro a respeito das interações e das relações 

entre os atores, das decisões tomadas e do funcionamento da Câmara e de sua Secretaria 

Executiva, de forma a compreender essa perspectiva entre autonomia e centralização dentro do 

ambiente que concerne à COF. 

 

3.1.3 A crise da burocracia e os novos modelos de gestão 

 

Exposta a administração burocrática e algumas de suas características principais, é importante 

também estar atento às mudanças e as transformações do modelo burocrático que vêm 

ocorrendo nos últimos anos e ao surgimento de novas estruturas, sistemas e modelos de gestão, 

de forma a entender como isso vem sendo aplicado no Brasil, no mundo e no Estado de Minas 

Gerais. 

As características da burocracia podem gerar diversas disfunções, como apontado por Merton 

(1968). A atividade burocrática pode levar à incapacidade treinada, o que corresponde à 

inflexibilidade dos trabalhadores em se adequar à novas condições apresentadas ao trabalho, 

estando preparados somente para o quadro anterior, o que produz desajustes que podem ser 

mais ou menos sérios. São situações em que as ações padronizadas anteriormente tornam-se 

inapropriadas nas condições mutáveis de trabalho. Outra disfunção é a psicose ocupacional, que 

pode ser descrita como o desenvolvimento de preferências, discriminações e ênfases em certas 

atividades ou pessoas, agravadas pelas atividades diárias e pelas exigências da organização. O 

excessivo apego às normas, o excesso de formalismo e papelório e a exagerada conformidade 

com as rotinas e os procedimentos também compõem essa lista de problemas relacionados à 

burocracia. 

Outros pontos ainda são apontados por Merton (1968), como a despersonalização do 

relacionamento, a resistência às mudanças, na qual os atores se acostumam com um padrão e 

têm dificuldades de, posteriormente, aprenderem novos processos, e a desconsideração com os 

clientes e com o ambiente, o que pode gerar a não resolução de problemas específicos, pois 

todos os casos são tratados de maneira padronizada. Além desses aspectos, outros fatores 

também são alvos de críticas. O processo decisório, por exemplo, é criticado por Crozier (1993), 

tendo em vista sua rigidez e centralização em níveis mais altos da administração, de forma que 



34 

 

quem decide não conhece os processos e, aqueles que conhecem, não têm poder para a tomada 

de decisão. 

O modelo burocrático torna-se então problemático e obsoleto aos olhos de muitos, não sendo 

capaz de responder às demandas da sociedade e do novo cenário vivido no final do século XX, 

além de perder força diante de um contexto de escassez de recursos públicos, de 

enfraquecimento do poder estatal e de avanço de uma ideologia privatizante. Dessa forma, 

inicia-se um movimento reformista, identificado ao gerencialismo que, ancorando-se na análise 

empreendida pela teoria da escolha pública, propõe uma nova organização do trabalho e da 

produção. 

[...] o modelo gerencial começa a preencher um vácuo teórico e prático, captando as 

principais tendências presentes na opinião pública, entre as quais se destacam o 

controle dos gastos públicos e a demanda pela melhor qualidade dos serviços públicos. 

(ABRUClO, 1997, p.7) 

 

A teoria da escolha pública - Public Choice Theory1 - considera a burocracia como um grupo 

de interesse (ABRUCIO, 1997). Seu postulado vai de encontro à neutralidade defendida por 

Wilson (2005), que sugere a separação entre política e burocracia. A política pode ser 

considerada um processo coletivo de tomada de decisão composto por indivíduos movidos por 

interesses pessoais, nos quais os pressupostos utilitaristas de maximização de benefícios estão 

presentes e em que esses atores buscam a realização dos seus próprios interesses. Portanto, os 

teóricos dessa corrente abordam e chamam atenção para o fato de que esse comportamento 

também está presente na burocracia estatal (CARNEIRO; MENICUCCI, 2011, p. 21). Para 

além dessa teoria, o senso comum também gira em torno da ideia de que a burocracia é 

ineficiente e não consegue atender as demandas da população, somado ao fato de que o setor 

privado, apesar de seus problemas, tinha um modelo ideal de gestão (ABRUCIO, 1997, p. 10-

11). 

Dessa forma, com inspirações liberais, preconizando uma ação estatal mais restrita a atividades 

em que o mercado é imperfeito, surge o modelo gerencial, que se baseia em preceitos da 

administração privada, tais como a flexibilidade gerencial e a descentralização. 

                                                           
1 Public Choice Theory surge nos anos 60 nos EUA e pretende aplicar conceitos econômicos à ciência política. 

Dentre seus postulados, é possível destacar: (i) troca de apoio entre políticos; (ii) grupo de interesses organizados 

e com recursos que tem capacidade de pressionar o poder público para que seus desejos sejam atendidos, em 

detrimento dos contribuintes que não têm capacidade de articulação; (iii) burocratas vistos como perseguidores de 

interesses pessoais; (iv) rent-seeking, com a busca de renda pela manipulação dos meios políticos. Todos eles 

visam a maximização do auto interesse (DIAS, 2009, p. 206-210). 
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[...] uma nova Administração Pública construída a partir de flexibilidade gerencial, 

descentralização, autonomia, e novas formas de gerenciamento são indispensáveis à 

elevação da performance. (REZENDE, 2009, p. 351) 

 

Nesse modelo, tem-se uma nova organização do trabalho e da produção, tendo em vista as 

ferramentas gerenciais da iniciativa privada e o enxugamento da máquina burocrática, 

flexibilizando suas relações e tornando o Estado mais empreendedor (ABRUCIO, 1997). Soma-

se a esses aspectos a retomada do valor dado ao fator humano, devido a sua importância para a 

produtividade no modelo gerencial. Além disso, o modelo enfatiza o empowerment2, buscando 

assim a flexibilização dos níveis hierárquicos e a delegação das decisões para aqueles que 

executam diretamente o trabalho. Tem-se também a utilização de ferramentas inovadoras, tais 

como a qualidade total, a reengenharia e o downsizing3, buscando a reestruturação das 

organizações e a utilização intensiva da tecnologia da informação (PAULA, 2005). 

Conforme aponta Abrucio (1997, p. 8), o gerencialismo não é um reformismo rígido e fechado, 

mas possui grande poder de transformação, incorporando elementos inovadores ao longo de sua 

implementação. Destacam-se três linhas de reformismo relacionadas à Nova Gestão Pública: o 

gerencialismo puro, o consumerismo e o Public Service Orientation (PSO). Ressalta-se que, 

embora haja diferenças entre essas vertentes reformistas, elas não são mutuamente excludentes, 

podendo haver uma incorporação dos aspectos positivos de cada uma. 

O gerencialismo, em sua forma pura, foi o propulsor das primeiras mudanças no modelo 

burocrático weberiano. 

O gerencialismo puro teve como principais objetivos reduzir os custos do setor 

público e aumentar sua produtividade. 

[...] 

O ponto central do gerencialismo puro é a busca de eficiência. Para tanto, parte do 

pressuposto de que é preciso modificar as engrenagens do modelo weberiano. 

(ABRUCIO, 2006, p. 182) 

 

Esse tipo de reformismo foi adotado sob o impacto da crise econômica e fiscal que acometeu 

os principais países capitalistas na transição da década de 1960. Por isso, apresenta um viés 

financeiro relacionado à redução dos custos do setor público, bem como a ideia de aumentar a 

                                                           
2 Empowerment é um termo em inglês que significa delegação de autoridade, ou seja, é o processo de dar poder, 

liberdade e informação às pessoas para que elas possam ajudar na tomada de decisões e, assim, participar 

ativamente da organização (CHIAVENATO, 2010, p. 297). 

 
3 Downsizing ou enxugamento é uma expressão em inglês que significa reduzir o tamanho de uma organização e 

enxugar sua estrutura, principalmente em relação à questão de pessoal, reduzindo de forma planejada o custo com 

empregados, bem como os níveis hierárquicos, melhorando assim a comunicação e agilizando as tomadas de 

decisão (CHIAVENATO, 2010, p. 514). 
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produtividade em um cenário de escassez (ABRUCIO, 2006). Dentre seus objetivos está a 

definição clara das responsabilidades de cada funcionário, a definição dos objetivos 

organizacionais e o aumento da consciência do valor dos recursos públicos.  

Para o cumprimento desses objetivos, buscou-se a implantação de alguns instrumentos 

gerenciais. O alcance de uma consciência sobre o valor dos recursos e de uma redução de gastos, 

por exemplo, foi realizada por meio de algumas técnicas de racionalização orçamentária, como 

a avaliação de desempenho e o controle orçamentário. Além disso, outras alternativas também 

foram utilizadas, como a privatização e o corte de pessoal.  

A busca pela eficiência e pela definição das responsabilidades, por sua vez, se deu por meio de 

uma administração por objetivos, em que procurou-se traçar claras linhas de ação para cada 

instituição, possibilitando assim uma avaliação do desempenho baseada na comparação entre 

os resultados obtidos e os previamente determinados. Uma outra opção foi a descentralização 

administrativa, em que buscou-se dar maior autonomia às agências e departamentos. Para isso, 

havia uma definição clara dos objetivos, cumpridos sob vigilância e controle do poder central, 

além da desconcentração de poderes e delegação de autoridade aos funcionários, contrapondo-

se à estrutura hierarquizada (ABRUCIO, 2006, p. 182-185). 

Pode-se destacar, dentre os êxitos do gerencialismo puro, que a ênfase na questão financeira 

aumentou a consciência sobre os custos das políticas públicas, além de deixar um positivo 

legado em relação à busca da eficiência governamental, mesmo usando-a em seu sentido estrito. 

Em relação às críticas, chama-se atenção para a rigidez nos critérios de medição da eficiência, 

que acabou por deixar em segundo plano a flexibilidade para a tomada de decisão e para a 

inovação no setor público. Além disso, o enfoque em medir apenas a eficiência dos serviços 

públicos torna-se superficial, uma vez que não se dá a devida importância à efetividade desses 

serviços. Em outras palavras, uma avaliação puramente econômica não leva em consideração o 

grau em que se alcançou, qualitativamente, os resultados esperados no serviço público. 

Portanto, a inclusão do conceito de efetividade se faz importante, tendo em vista a necessidade 

de que o governo preste bons serviços à população. Por fim, também critica-se a forma com 

que as ferramentas do setor privado foram implantadas e adaptadas para o setor público, sem o 

cuidado necessário diante das peculiaridades deste último. A tentativa de separação entre 

política e administração também foi questionada por não ser uma prática sustentável 

(ARAGÃO, 1997, p.120-121). 
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As críticas ao modelo gerencial puro não ensejavam a volta do modelo burocrático, mas sim a 

incorporação de alguns fatores e características, de maneira a fortalecê-lo e aperfeiçoá-lo. O 

consumerismo ou New Public Management revê alguns dos aspectos frágeis do gerencialismo 

puro (ARAGÃO, 1997, p.122). Houve uma flexibilização da gestão pública e a introdução do 

conceito de qualidade no setor público, em resposta ao modelo anterior que focava na análise 

quantitativa dos serviços prestados (gastos, eficiência). Dessa forma, assim como no setor 

privado, que transformou sua lógica de produção para atendimento dos anseios dos 

consumidores, essa vertente reformista foca no princípio de que os serviços públicos devem 

estar mais direcionados às necessidades definidas pelo público diretamente afetado, ou seja, 

devem atender aos anseios dos clientes/consumidores.  

Para a satisfação dos consumidores de serviços públicos foram tomadas três diferentes medidas. 

Primeiramente buscou-se a estratégia de descentralização administrativa, de forma que quanto 

mais próximo do público, mais bem fiscalizado os serviços públicos. Além disso, procurou-se 

incentivar a competição entre as organizações do setor público, de maneira a evitar situações 

de monopólio e a proporcionar um maior número de alternativas para a escolha dos 

consumidores. Por fim, adotou-se um novo modelo contratual, de forma a melhorar o controle 

de qualidade e a estender as relações contratuais de serviços públicos entre o setor público, o 

setor privado e os setores não-lucrativos (ARAGÃO, 1997, p.122-123; ABRUCIO, 2006, p. 

185-187). 

Percebe-se, dessa maneira, que a principal característica do setor privado incorporada ao serviço 

público foi a competição, fato que acabou gerando algumas disfunções, principalmente em 

relação à equidade, fator primordial para as políticas públicas. O tratamento dado aos indivíduos 

como consumidores também gerou aspectos negativos, uma vez que a natureza do serviço 

público e do privado é diferente. Esse tipo de tratamento aumenta a possibilidade de 

consumidores se transformarem em grupos de interesse para barganharem mais no cenário de 

escassez de recursos, retomando a figura da falta de equidade. Em outras palavras, em cenários 

de crise, aqueles que se organizarem mais, se utilizariam melhor dos serviços, tornando-se 

possíveis “clientes preferenciais do serviço público”. Assim, o conceito de consumidor deveria 

ser substituído pela noção de cidadão, já que cidadania implica em direitos e deveres e não só 

em liberdade de escolher entre serviços públicos. A cidadania pressupõe accountability4, na 

                                                           
4 Accountability é “um processo de avaliação e responsabilização permanente dos agentes públicos (que abrange 

tanto os eleitos quanto os nomeados ou os de carreira) em razão dos atos praticados em decorrência do uso do 

poder que lhes é outorgado pela sociedade.” (ROCHA, 2009, p. 4). 
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qual se tem a participação ativa da escolha, da formulação e da avaliação dos serviços públicos, 

enquanto o consumidor enfatizaria apenas o último aspecto, sendo passivo no restante 

(ARAGÃO, 1997, p.123-125; ABRUCIO, 2006, p. 187-189). 

Destaca-se ainda que a relação entre governo, como agente que presta serviços, e a população 

é mais complexa, já que não obedece ao puro modelo de decisão de compra vigente no mercado. 

Além disso, alguns serviços também têm caráter compulsório, ou seja, não permitem escolha. 

O processo de criação de valor no setor público é diferenciado e a percepção social sobre a 

maneira como o processo político responde às distintas demandas aumenta ou diminui o valor 

criado em relação aos serviços prestados (CARNEIRO; MENICUCCI, 2011, p. 31-32). 

As críticas ao consumerismo trouxeram a concepção de Public Service Orientation (PSO), na 

qual a ideia de consumidores dá lugar à noção de cidadãos, além do fato de que a eficiência não 

se torna ponto central no modelo (ARAGÃO, 1997, p. 125). Abrucio (2006, p. 190) aborda que 

o PSO é uma tendência, com concepções e ideias ainda em fase de amadurecimento em meados 

da década passada. São fundamentos para o PSO os valores do republicanismo e da democracia, 

tais como a accountability, a transparência, a participação política, a equidade e a justiça, até 

então pouco mencionados no debate do modelo gerencial. 

As peculiaridades e especificidades do setor público dificultam a mensuração da eficiência e a 

avaliação de desempenho, pois estão presentes valores como equidade e justiça, que não podem 

ser medidos por meio dos conceitos puramente gerenciais. Assim, o PSO utiliza conceitos 

baseados na igualdade, no cumprimento de direitos e na justiça. Em sociedades caracterizadas 

por desigualdades entre grupos e indivíduos, a consecução ou o alcance da equidade pode exigir 

tratamentos diferenciados para distintos atores ou grupos sociais, com o objetivo de ajustar  e 

reduzir essas diferenças já existentes na população. (ABRUCIO, 2006, p. 189-191). 

Além disso, essa vertente reformista foca na descentralização por motivos diferentes dos já 

apontados pelos modelos anteriores. São as virtudes políticas da descentralização que são 

valorizadas, na qual os cidadãos participam de forma mais efetiva em decisões que afetam a 

coletividade. Em outras palavras, busca-se possibilitar uma participação da sociedade na 

concepção, na formulação, na implementação e na avaliação dos bens e serviços ofertados. Esse 

debate na proposta do gerencialismo puro existia com um enfoque e preocupação sobre a 

eficácia das políticas públicas e, no consumerismo, para conferir aos consumidores o poder de 

escolha. Agora e de maneira distinta, consumidores tornam-se cidadãos e a competição é 

substituída pela coordenação e cooperação entre as agências (ABRUCIO, 2006, p. 189-191). 
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Uma das principais críticas ao PSO está relacionada a sua abrangência, tendo em vista que suas 

concepções se limitam a um parâmetro de poder local, tendo em vista a dificuldade de conceber 

a coordenação dos serviços em âmbito nacional, de maneira a atenuar as desigualdades 

regionais e garantir assim uma verdadeira equidade. A complexidade da democracia 

representativa também demanda respostas mais abrangentes e articuladas (ABRUCIO, 2006, p. 

191-192). 

Diante do exposto, tem-se como objetivo entender os modelos de gestão que vem se destacando 

nas últimas décadas e aplicar a teoria ao caso concreto. Dessa forma, pretende-se compreender 

como o Estado de Minas Gerais vem se encaixando nos modelos de gestão aqui apresentados e 

em que medida a COF, como estrutura centralizadora de decisão referente ao gasto do presente 

governo, caminha em direção de alguma das teorias analisadas. 

 

3.2 Instituições e desenhos institucionais 

 

O conceito de instituições, em muitas ocasiões, é abordado apenas como sinônimo de 

fundações, organizações ou entidades. Entretanto, instituições não necessariamente remetem a 

um lugar físico, a uma estrutura organizada. As leis, normas sociais e de conduta, os preceitos 

e os costumes que regem uma sociedade também são considerados instituições. Neste sentido, 

instituições (no plural) são, para além de uma estrutura de ordem social que rege o 

funcionamento de uma sociedade, leis fundamentais por que se rege um país. 

Abordar essa temática é de extrema importância para o presente estudo, uma vez que colabora 

no entendimento de como as instituições são criadas ou se modificam, como elas afetam o 

comportamento dos diferentes atores sociais e políticos e como esses atuam diante das 

determinações impostas por esse conjunto de normas, leis e regimentos. 

Hall e Taylor (2003) examinam a questão institucional destacando a existência de uma nova 

abordagem da análise institucional, designada como neoinstitucionalismo. Segundo os autores, 

essa não é uma corrente de pensamento unificada, desdobrando-se em três escolas de 

pensamento sobre o tema: o institucionalismo histórico, o da escolha racional e o sociológico. 

Os autores buscam mostrar como cada escola elucida o papel desempenhado pelas instituições 

na determinação dos resultados sociais e políticos e como explicam a relação entre instituição 

e comportamento e o processo pelo qual as instituições surgem ou se modificam. Além disso, 

discutem o que cada uma delas poderia aprender e absorver das outras, tendo em vista que 
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possuem objetos em comum e que suas visões são muitas vezes complementares e não 

excludentes. 

Adiante são apresentadas cada uma das escolas do neoinstitucionalismo, de maneira a mostrar 

suas principais ideias, concepções e características, a começar do institucionalismo histórico. 

Segundo os teóricos dessa linha de pensamento, é possível definir instituição como 

procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais inerentes à estrutura organizacional 

da comunidade ou da economia política. Portanto, os teóricos da vertente histórica têm a 

tendência de associar as instituições às regras ou convenções editadas pelas organizações 

formais (Hall e Taylor, 2003). 

Ainda segundo Hall e Taylor (2003, p. 196), essa escola possui quatro características próprias 

quando comparada com as outras. Primeiramente, define de maneira muito geral a relação 

existente entre as instituições e o comportamento individual. Além disso, busca enfatizar as 

assimetrias de poder associadas ao funcionamento e ao desenvolvimento das instituições. Em 

terceiro lugar, tende a formar uma concepção do desenvolvimento institucional que privilegia 

as trajetórias, as situações críticas e as consequências imprevistas. Por fim, busca combinar 

explicações da contribuição das instituições à determinação de situações políticas com uma 

avaliação da contribuição de outros tipos de fatores, como as ideias, a esses mesmos processos. 

Para explicar como os atores se comportam, o que fazem as instituições e como elas se mantêm 

os teóricos do institucionalismo histórico se utilizam de duas perspectivas, a “calculadora” e a 

“cultural”. Segundo os partidários da teoria “calculadora” os atores se comportam de forma 

estratégica, de modo a maximizar seu rendimento diante de um conjunto de objetivos definidos 

por uma função de preferência. Além disso, abordam o fato de que as instituições “afetam o 

comportamento dos indivíduos aos incidirem sobre as expectativas de um ator dado no tocante 

às ações que os outros atores são suscetíveis de realizar em reação às suas próprias ações ou ao 

mesmo tempo que elas” (Hall e Taylor, 2003, p. 197). Por fim, explicam o fato da continuidade 

das instituições justificando que os indivíduos aderem a esses modelos de comportamento 

porque podem perder mais ao evitá-los do que ao aderir a eles (um possível equilíbrio de Nash5). 

                                                           
5 O equilíbrio de Nash, nomeado pelo nome de seu interventor John Nash, é um conceito de teoria dos jogos onde 

o resultado ideal de um jogo é aquele em que nenhum jogador tem incentivo para desviar-se da sua estratégia 

escolhida depois de considerar a escolha de um adversário. Em geral, um indivíduo não pode perceber qualquer 

benefício incremental de troca de ações, assumindo que outros jogadores permanecem constantes em suas 

estratégias. Um jogo pode ter vários equilíbrios de Nash ou nenhum. 
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Na perspectiva cultural, por sua vez, apesar de o comportamento humano ser racional e 

orientado para fins, os indivíduos recorrem com frequência a protocolos estabelecidos ou a 

modelos de comportamento já conhecidos para atingir seus objetivos. Além disso, apontam para 

o fato de que as instituições fornecem modelos morais e cognitivos que permitem a 

interpretação e a ação. Por fim, explicam a persistência das instituições ao enfatizar que muitas 

das convenções ligadas às instituições sociais não podem ser o objeto explícito de decisões 

individuais, ou seja, enquanto componentes elementares a partir das quais a ação coletiva é 

elaborada, certas instituições são tão “convencionais” ou são tão usuais que escapam a todo 

questionamento direto e, enquanto construções coletivas, não podem ser transformadas de um 

dia para o outro pela simples ação individual. 

A segunda propriedade notável do institucionalismo histórico consiste na importância que 

atribui ao poder, em particular às relações de poder assimétricas. Os teóricos dessa corrente, 

segundo Hall e Taylor (2003, p. 200), enfatizam o modo como as instituições repartem o poder 

de maneira desigual entre os grupos sociais. Assim, ao invés de basear suas proposições sobre 

a liberdade dos indivíduos de firmar contratos, eles preferem postular um mundo onde as 

instituições conferem a certos grupos ou interesses um acesso desproporcional ao processo de 

decisão. 

Por fim, cabe destacar também que os adeptos do institucionalismo histórico também vinculam-

se estreitamente a uma concepção particular do desenvolvimento histórico. Tornaram-se 

defensores de uma causalidade social dependente da trajetória percorrida, “path dependent”, ao 

rejeitarem o postulado tradicional de que as mesmas forças ativas produzem em todo lugar os 

mesmos resultados, em favor de uma concepção segundo a qual essas forças são modificadas 

pelas propriedades de cada contexto local, propriedades essas herdadas do passado. Como seria 

de esperar-se, as mais importantes dessas propriedades são consideradas como de natureza 

institucional, de forma que as instituições aparecem como integrantes relativamente 

permanentes da paisagem da história. 

O institucionalismo da escolha racional, por sua vez, possui pressupostos e postulados 

diferentes, cabendo destaque para o fato de que surgiu no contexto do estudo de 

comportamentos no interior do Congresso dos Estados Unidos. Segundo Hall e Taylor (2003, 

p. 203), os teóricos dessa corrente enfatizam a importância dos direitos de propriedade, das 

rendas e dos custos de transação para o desenvolvimento e o funcionamento das instituições. 

[...] o desenvolvimento de uma dada instituição, por exemplo os aspectos 

organizacionais de uma empresa, podem ser compreendidos como um esforço para 
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reduzir os custos de transação ligados ao fato de empreender a mesma atividade sem 

passar por essa instituição. (Williamson, 1985, apud Hall e Taylor, 2003, p. 203) 

 

Portanto, postulam que os atores (da vida política americana, como aborda o estudo) 

compartilham um conjunto determinado de preferências ou de gostos e se comportam de modo 

inteiramente utilitário para maximizar a satisfação de suas preferências, com frequência num 

alto grau de estratégia, que pressupõe um número significativo de cálculos. 

Um segundo aspecto a ser mencionado, como destaca Campbell (2003, p. 2 - 3), é o fato de que 

os teóricos da escola da escolha racional tendem a considerar a vida política como uma série de 

dilemas de ação coletiva, definidos como situações em que os indivíduos que agem de modo a 

maximizar a satisfação das suas próprias preferências o fazem com o risco de produzir um 

resultado sub ótimo para a coletividade, no sentido de que seria possível encontrar um outro 

resultado que satisfaria melhor um dos interessados sem que qualquer outro saísse lesado. 

Argumentam ainda que tais dilemas se produzem porque a ausência de arranjos institucionais 

impede cada ator de adotar uma linha de ação que seria preferível no plano coletivo. 

O institucionalismo da escolha racional aborda ainda o papel da interação estratégica na 

determinação das situações políticas. Segundo os teóricos, o comportamento de um ator é 

determinado, não por forças históricas impessoais, mas por um cálculo estratégico, somado ao 

fato de que esse cálculo é em grande parte influenciado pelas expectativas do ator relativas ao 

comportamento provável dos outros atores. Portanto, trata-se nitidamente de um enfoque 

“calculador” para explicar a influência das instituições sobre as ações individuais. 

Por fim, buscam explicar a origem das instituições: 

Em geral eles começam utilizando a dedução para chegar a uma classificação 

estilizada das funções desempenhadas por uma instituição. Explicam em seguida a 

existência da instituição com referência ao valor assumido por essas funções aos olhos 

dos atores influenciados pela instituição. Essa formulação pressupõe que os atores 

criam a instituição de modo a realizar esse valor, o que os teóricos conceituam no mais 

das vezes como um ganho obtido pela cooperação. Assim, o processo de criação de 

instituições é geralmente centrado na noção de acordo voluntário entre os atores 

interessados. Se a instituição está submetida a algum processo de seleção competitiva, 

ela desde logo deve sua sobrevivência ao fato de oferecer mais benefícios aos atores 

interessados do que as formas institucionais concorrentes. (Hall e Taylor, 2003, p. 

206) 

 

Portanto, trazem mais uma vez um enfoque em que os atores possuem um pensamento utilitário, 

calculista e que buscam maximizar as suas preferências. 

Os teóricos do institucionalismo sociológico aportam uma ideia bastante interessante ao 

analisar o fato de que muitas das instituições, normas e regras que permeiam as organizações 
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modernas não são necessariamente fruto de decisões, resultados e processos que buscam um 

certo nível de eficácia e eficiência, mas sim originárias de culturas e hábitos já praticados 

anteriormente. 

[...] os neo-institucionalistas começaram a sustentar que muitas das formas e dos 

procedimentos institucionais utilizados pelas organizações modernas não eram 

adotadas simplesmente porque fossem as mais eficazes tendo em vista as tarefas a 

cumprir, como implica a noção de uma “racionalidade” transcendente. Segundo eles, 

essas formas e procedimentos deveriam ser consideradas como práticas culturais, 

comparáveis aos mitos e às cerimônias elaborados por numerosas sociedades. Essas 

práticas seriam incorporadas às organizações, não necessariamente porque 

aumentassem sua eficácia abstrata (em termos de fins e meios), mas em consequência 

do mesmo tipo de processo de transmissão que dá origem às práticas culturais em 

geral. Desse modo, mesmo a prática aparentemente mais burocrática deveria ser 

explicada nesses termos culturalistas. (Hall e Taylor, 2003, p. 208) 

 

Como característica peculiar dessa escola, tem-se que os seus teóricos definem as instituições 

de maneira mais ampla, de forma a entendê-las não só como regras, procedimentos ou normas, 

mas incluindo também a noção de sistemas de símbolos, de esquemas cognitivos e de modelos 

morais. Esse entendimento traz duas implicações significativas para a temática das instituições: 

[...] ela rompe a dicotomia conceitual que opõe “instituições” e “cultura”, levando-as 

à interpenetração. Isso põe em perigo a distinção cara a muitos especialistas em 

ciência política, entre “explicações institucionais”, que consideram as instituições 

como as regras e os procedimentos instituídos pela organização, e “explicações 

culturais”, que remetem à cultura, definida como um conjunto de atitudes, de valores 

e de abordagens comuns face aos problemas. Em segundo lugar, esse enfoque tende a 

redefinir a “cultura” como sinônimo de “instituições”. Sob esse aspecto, ele reflete 

uma “virada cognitivista” no próprio seio da Sociologia, que consiste em afastar-se 

de concepções que associam a cultura às normas, às atitudes afetivas e aos valores, 

para aproximar-se de uma concepção que considera a cultura como uma rede de 

hábitos, de símbolos e de cenários que fornecem modelos de comportamento. (Hall e 

Taylor, 2003, p. 209) 

 

Além disso, o institucionalismo sociológico aborda a relação entre o comportamento dos atores 

e as instituições de forma a concentrar-se no modo como estas influenciam as ações ao 

fornecerem esquemas, categorias e modelos cognitivos que são indispensáveis à ação, sendo 

difícil interpretar o mundo e comportamento dos outros atores sem eles. Abordam ainda que as 

instituições influem sobre as atitudes dos atores não só ao definirem o que se deve fazer, mas 

também ao que é possível exercer num determinado contexto. 

[...] as instituições influenciam não apenas os cálculos estratégicos dos indivíduos, 

como sustentam os teóricos da escola da escolha racional, mas também suas 

preferências mais fundamentais. A identidade e a imagem de si dos atores sociais são 

elas mesmas vistas como sendo constituídas a partir das formas, imagens e signos 

institucionais fornecidos pela vida social. 

[...] 

Nada nisso tudo sugere que os indivíduos não sejam dotados de intenções, ou sejam 

irracionais. O que os teóricos do institucionalismo sociológico sublinham é que aquilo 
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que um indivíduo tende a considerar como uma “ação racional” é ele próprio um 

objeto socialmente constituído, e eles conceituam os objetivos que um autor se impõe 

numa perspectiva muito mais ampla que a de outros teóricos. Se os teóricos da escola 

da escolha racional postulam um universo de indivíduos ou de organizações 

empenhados em maximizar seu bem-estar material, os sociólogos, por seu lado, 

descrevem um universo de indivíduos ou de organizações em busca de definir ou de 

exprimir suas identidades conforme modos socialmente apropriados. (Hall e Taylor, 

2003, p. 210 - 211) 

 

Portanto, argumentam que os atores são seres pensantes e racionais e que buscam satisfazer 

suas preferências nas escolhas, mas que também são seres sociais, integrantes de uma realidade 

composta por uma série de fatos sociais e que influenciam e interferem em suas personalidades, 

valores e ações, nos moldes de Émile Durkheim. 

Por fim, buscam explicar a origem e a manutenção das instituições, questões que estão 

amplamente relacionadas ao reforço que essas oferecem à legitimidade social das organizações 

e à de seus adeptos. Portanto, as organizações buscam adotar formas e práticas institucionais 

particulares porque elas têm um valor largamente reconhecido em um ambiente cultural mais 

amplo. 

Diante de todo o apresentado, entende-se que o importante é compreender as contribuições de 

cada uma das escolas (Hall e Taylor, 2003). Todas elas trazem noções, pressupostos e 

convicções relevantes e muitas vezes complementares, o que enriquece e colabora ainda mais 

para a análise de outros fenômenos sociais. Portanto, o objetivo com a revisão dessas teorias é 

entender como elas podem auxiliar na investigação da estruturação e da atuação da COF. 

 

3.3 Orçamento público e a gestão financeira e orçamentária 

 

A presente seção busca abordar uma série de conceitos, teorias, aspectos e fundamentos 

relacionados ao orçamento público e a gestão financeira e orçamentária do Estado, de forma a 

compreender os instrumentos que regem essas questões, a esclarecer como funcionam todos os 

processos e o ciclo orçamentário, a conhecer os princípios que circunscrevem essas áreas e a 

entender como se dá a execução e o controle orçamentário e financeiro. Dessa forma, se tornará 

mais fácil compreender o papel e atuação da Câmara de Orçamento e Finanças na gestão 

financeira e orçamentária do governo de Minas Gerais. 

Para iniciar as discussões a respeito dessa área de estudo e conhecimento, se faz interessante 

destacar alguns fatores primários. O primeiro deles é que uma das características mais 

marcantes da economia do século XX é o crescente aumento das despesas públicas, situação 
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que não é apenas encontrada nos países de economia coletivizada, onde o Estado, por definição, 

é o grande agente econômico, mas também nas nações capitalistas avançadas, defensoras da 

livre iniciativa e da economia de mercado, como aborda Giacomoni (2012, p. 3). Essa situação 

de crescimento dos gastos públicos, bem como das funções desempenhadas pelo Estado, 

suscitou o interesse de muitos teóricos pela realização de estudos voltados para identificar as 

forças que influenciam a composição dos gastos e o seu crescimento. 

Não é de interesse aqui apresentar todos esses estudos e teorias, mas sim destacar esse fenômeno 

e perpassar brevemente pelas ideias desenvolvidas. Destaca-se que existem orientações ligadas 

às correntes neoclássica e keynesiana e, também, a certas posições neoinstitucionais, inclusive 

algumas que chamam a atenção para a importância da burocracia como indutora do crescimento 

do aparelho estatal. De maneira resumida, é possível dizer que as teorias podem ser classificadas 

em três tipos. A primeira delas se preocupa em demonstrar a tendência de crescimento dos 

gastos públicos por meio de dados e análises estatísticas e arrolar as suas causas, como o fato 

de o processo de industrialização induzir o crescimento das funções administrativas do Estado, 

ou que, com o crescimento econômico dos países, aumentam-se as demandas relacionadas à 

promoção de bem-estar social. A segunda, por sua vez, se apoia na hipótese das falhas de 

mercado, o que leva o Estado a sugerir normas e desempenhar papeis visando a correção dessas 

ineficiências do sistema. Por fim, a terceira procura absorver como se trava a disputa referente 

ao orçamento, como os interesses representados no Estado influenciam e moldam sua estrutura 

de gastos, bem como as consequências que essa situação pode gerar para sua saúde financeira. 

Um segundo fator a ser destacado está relacionado as funções desempenhadas pelo Estado. De 

acordo com a classificação de Musgrave (1959), as atribuições do Estado enquadram-se em três 

categorias, que serão apresentadas brevemente a seguir. A primeira delas é a função alocativa, 

que, como o próprio nome já diz, se configura na alocação de recursos pelo Estado para 

promover bens e serviços à população. Essa função se justifica nos casos em que não houver a 

necessária eficiência por parte do mecanismo de ação privada (sistema de mercado), como 

destaca Giacomoni (2012, p. 23), além da necessidade de expansão da infraestrutura econômica 

e de fornecimento de bens públicos. A segunda é a função distributiva, que se justifica no fato 

de que a distribuição de renda entre os habitantes de um país numa economia de mercado está 

condicionada à disponibilidade relativa dos fatores de produção e pelos respectivos níveis de 

produtividade. Dessa forma, busca-se com essa atribuição o alcance de ajustes na distribuição 

de renda que permitam que a distribuição prevalecente seja aquela considerada justa pela 

sociedade, por meio de tributações ou subsídios, de gastos do governo e de transferências. Por 
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fim, tem-se a função estabilizadora, que se preocupa em controlar o nível agregado de demanda 

com o objetivo de atenuar o impacto social e econômico de crises de inflação ou de cenários de 

depressão econômica. Dessa forma, tal função pode se manifestar por meio da política fiscal do 

governo, que pode ocorrer diretamente, por meio de variações dos gastos públicos em consumo 

e investimento, ou indiretamente, pela redução das alíquotas de impostos. 

Destacados esses dois importantes aspectos relacionados à temática, parte-se, na sequência, 

para a discussão dos fundamentos do estudo dos orçamentos públicos. Primeiramente, é 

abordada a evolução conceitual do orçamento público. Posteriormente, as leis que regem a área 

financeira e orçamentária do Estado e o ciclo orçamentário. 

 

3.3.1 Evolução conceitual do orçamento público 

 

O orçamento público é o principal instrumento de planejamento e execução das finanças 

públicas. Sanches (1993, p. 54-55) o define como “instrumento político para estabelecer 

parâmetros para a cobrança de tributos, fixar limites para a realização de gastos públicos, definir 

responsabilidades e articular parte expressiva do sistema de checks and balances constituído 

pela sociedade para controlar o exercício do poder que defere ao Estado”. Através dele é fixada 

a distribuição de recursos arrecadados pelo Estado entre os diversos órgãos e entidades da 

administração pública, bem como a destinação destes recursos no que se refere às diferentes 

ações governamentais executadas por essas estruturas. 

O orçamento público tem um caráter peculiar ao entender-se que ele possui diferentes 

naturezas: política, econômica, administrativa, jurídica, contábil e financeira. Essas variadas 

naturezas encaminham diferentes finalidades para o referido instrumento, inclusive evoluções 

nas finalidades ao longo do tempo, como destaca Giacomoni (2012, p. 54). Dessa forma, 

aborda-se essa evolução conceitual e técnica do orçamento público, separando-o em duas 

categorias: o orçamento tradicional e o moderno. 

O orçamento tradicional, criado inicialmente no século XIX, em uma Inglaterra onde 

predominavam as ideias de caráter liberal, teve como sua principal motivação, inicialmente, dar 

a possibilidade de aos órgãos de representação um controle político sobre os executivos. 

O orçamento e os demais elementos financeiros estavam a serviço da concepção do 

Estado Liberal, preocupado em manter o equilíbrio financeiro e evitar ao máximo a 

expansão dos gastos. (Giacomoni, 2012, p. 55) 
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Dessa forma, o orçamento constituía-se como um instrumento de controle, já que trazia de 

forma discriminada as despesas e as receitas. Assim, o controle contábil e financeiro acabava 

sendo um resultado do controle político, de maneira que o papel do orçamento para a economia 

possuía uma posição secundária nesse modelo tradicional. 

A concepção do denominado orçamento moderno, por sua vez, começou a ser adquirida com o 

abandono da neutralidade, por parte do Estado, característica dos períodos liberais, passando a 

intervir como corretor de distorções do sistema econômico e como propulsor de programas de 

desenvolvimento. 

O orçamento até então em uso, organizado especialmente como mero demonstrativo 

de autorizações legislativas, já não atendia às necessidades sentidas pelos executivos 

governamentais [...]. (Giacomoni, 2012, p. 57) 

 

Assim, o orçamento passa a ter um novo caráter e a assumir novas naturezas a partir do século 

XX, tendo como função principal a configuração como um efetivo instrumento de 

administração, de forma a auxiliar o Executivo nas várias etapas do processo administrativo 

(programação, execução e controle). 

O orçamento é algo mais que uma simples previsão de receita ou estimativa de 

despesa. É – ou deve ser – ao mesmo tempo, um relatório, uma estimativa e uma 

proposta. É – ou deve ser – um documento por cujo intermédio o chefe do executivo, 

como autoridade responsável pela conduta dos negócios do governo, apresenta-se à 

autoridade a quem compete criar fontes de renda e conceder créditos e faz perante ela 

uma exposição completa sobre a maneira por que ele e seus subordinados 

administraram os negócios públicos no último exercício; é – ou deve ser – o 

documento em que expõe a situação do tesouro público no momento. Na base dessas 

informações é que ele traça o seu programa de trabalho para o exercício seguinte, 

então como acha ele que deve ser financiado esse programa. (...) Esses dados devem, 

além disso, ser apresentados por meio de exposições comparativas, de maneira que as 

relações entre as atividades passadas e as propostas para o futuro, entre a receita e as 

despesas e entre os recursos disponíveis e as obrigações assumidas possam ser 

perfeitamente percebidas. (Willoughby, 1927, p. 436 apud MOOJEN, 1959, p.24) 

 

A partir daí a noção de orçamento continuou evoluindo, com o surgimento de novas 

concepções, como a de Orçamento de desempenho. Por esse, entende-se como um orçamento 

que apresenta os propósitos e objetivos para os quais os créditos e recursos se fazem 

necessários, os custos dos programas propostos para atingir aqueles objetivos e os dados 

quantitativos que meçam as realizações e o trabalho levado a efeito em cada programa. Portanto, 

as ideias em torno do orçamento público foram se desenvolvendo e esse ganhou um papel de 

grande importância para administração pública, tornando-se um instrumento de planejamento, 

uma ferramenta da política fiscal dos governos, um objeto estratégico para as ações do Estado. 

Entretanto, e por fim, o orçamento vem atualmente se adequando aos novos cenários e situações 
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vividas por cada um dos Estados. Como destaca Giacomoni (2012, p. 60), “se a fase é 

expansionista, cresce a importância da função de planejamento do orçamento; já na fase 

contracionista, fica reforçada sua função de controle econômico”. 

 

3.3.2 As leis que regem a área financeira e orçamentária do Estado 

 

Esta subseção tem como objetivo apresentar algumas das principais normas, leis e planos que 

regem a área de planejamento e de orçamento do poder público no país. Dessa forma, são 

analisados as disposições e o conteúdo do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), de forma a deslindar as determinações de cada um desses instrumentos e a entender 

melhor o funcionamento da área orçamentária e financeira no Brasil. 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) trouxe diretrizes inovadoras de significativa 

importância para a gestão pública. Primeiramente, destaca-se a criação de novos instrumentos, 

como o PPA e a LDO. Esses instrumentos trouxeram uma valorização ao planejamento, além 

de obrigarem as administrações públicas a elaborarem planos de médio prazo mantendo 

vínculos estreitos com os orçamentos anuais. Em segundo lugar, como destaca Giacomoni 

(2012, p. 223), ao definir detalhadamente a composição da LOA, a CF/88 criou condições 

objetivas para a efetiva observância do princípio da universalidade, ou seja, a inclusão de todas 

as receitas e despesas no processo orçamentário comum.    

Ressalta-se ainda que a integração entre planejamento e orçamento faz com que os instrumentos 

normativos citados estejam interligados entre si. Dessa forma, têm-se a ideia de que a Lei 

Orçamentária Anual constitui um instrumento de curto prazo, que busca operacionalizar e dar 

concretude, em um médio prazo, às determinações e aos programas trazidos pela Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, que, por sua vez, busca cumprir, no longo prazo, o marco fixado pelo 

Plano Plurianual, onde estão destrinchados os objetivos, as metas, os projetos estratégicos e as 

políticas básicas do governo. 

De acordo com o modelo de integração entre planejamento e orçamento, o orçamento 

anual constitui-se em instrumento, de curto prazo, que operacionaliza os programas 

setoriais e regionais de médio prazo, os quais, por sua vez, cumprem o marco fixado 

pelos planos nacionais em que estão definidos os grandes objetivos e metas, os 

projetos estratégicos e as políticas básicas. Nesse sentido, os principais elementos e 

informações a serem utilizados na elaboração da proposta orçamentária são buscados 

em componentes do sistema de planejamento. (Giacomoni, 2012, p. 221) 
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Expostas essas ideias, é apresentado adiante cada um desses instrumentos, iniciando pelo PPA 

e depois abordando a LDO, a LOA e a LRF. 

O Plano Plurianual foi uma das principais novidades trazidas pela atual CF/88, passando a 

constituir a síntese dos esforços de planejamento de toda a administração pública, de forma a 

orientar a elaboração dos demais planos e programas de governo, assim como do próprio 

orçamento anual. O PPA funciona como um instrumento de planejamento de médio prazo, pois 

compreende um período de quatro anos, que vai do início do segundo ano de mandato do 

governo que o edita até o final do primeiro exercício do mandato subsequente. O PPA tem, 

portanto, a mesma duração do mandato do Chefe do Poder Executivo, embora não coincida 

integralmente com este. Além disso, trata-se de uma lei de iniciativa do Poder Executivo e que 

posteriormente deve ser enviada ao Legislativo, onde será apreciada e aprovada.  

De acordo com o artigo 165 da CF/88, a lei que instituir o PPA estabelecerá as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública, de forma regionalizada, para as despesas de capital 

e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada. Em Minas Gerais, 

especificamente, este instrumento recebe o nome de Plano Plurianual de Ação Governamental 

(PPAG). O PPA, dessa forma, tem como função organizar as ações do governo em programas, 

cujos objetivos são definidos por metas estabelecidas para cada exercício, quantitativa e 

qualitativamente. Além disso, define estratégias e critérios gerais de planejamento a serem 

seguidos, constituindo assim as diretrizes de governo. 

Portanto, o PPA funciona como um alicerce para a definição das demais normas de 

planejamento orçamentário, compreendendo um período de vigência maior e apresentando 

diretrizes mais gerais e amplas para a elaboração dos outros instrumentos. De certo modo, o 

plano faz com que os atores políticos estabeleçam um planejamento mais coerente das ações e 

dos investimentos do governo ao longo destes quatro anos, de maneira que os orçamentos de 

cada ano tenham uma maior conexão e um caráter complementar entre si. 

Assim como o PPA, a LDO também foi uma novidade trazida pela CF/88. Dessa forma, 

anualmente o Poder Executivo encaminha ao Poder Legislativo projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias que, aprovada, estabelecerá metas, prioridades, metas fiscais e orientará a 

elaboração da proposta orçamentária. O conteúdo da LDO é estabelecido em dispositivos da 

Constituição Federal6 e também, a partir de 2000, por meio da chamada Lei de 

                                                           
6 Constituição Federal: arts. 51, IV; 52, XIII; art. 99, § 1º; arts. 127, § 3º; 165, § 2º; e 169, § 1º, II. 
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Responsabilidade Fiscal (LRF)7. Em conformidade com o disposto nos artigos constitucionais, 

a LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas 

de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 

anual, disporá sobre das alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação 

das agências financeiras oficiais de fomento. A CF/88 incumbe a LDO de disciplinar outros 

importantes assuntos, cuja definição antecipada representa importante apoio na preparação do 

projeto de lei orçamentária.  

A LRF, por sua vez, ampliou o significado e a importância da LDO ao atribuir-lhe a 

incumbência de disciplinar inúmeros temas específicos8. Assim, a LDO passa a dispor também 

sobre equilíbrio entre receitas e despesas, metas e riscos fiscais, critérios e formas de limitação 

de empenho, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos do orçamento, condições e exigências para transferências de recursos 

a entidades públicas e privadas, entre outros aspectos. 

A LRF também fez com que a LDO passasse a trazer os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos 

Fiscais. O primeiro estabelece as metas anuais das receitas, despesas, resultados primário e 

nominal e montante da dívida pública, para o exercício financeiro a que se referirem e para os 

dois subsequentes. Este anexo também contém:  

 
Art. 4º § 2o O Anexo conterá, ainda:  

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;  

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo 

que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três 

exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os 

objetivos da política econômica nacional;  

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando 

a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;  

IV - avaliação da situação financeira e atuarial:  

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador;  

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;  

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem 

de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. (BRASIL, 2000) 

 

                                                           
7 A Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei Federal Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que regulamenta o 

disposto na CFRB/88 sobre tributação e orçamento. Introduziu novas responsabilidades para o administrador 

público com relação aos orçamentos, como limite de gastos com pessoal, proibição de criar despesas de duração 

continuada sem uma fonte segura de receitas, entre outros. Ela fez uma restrição orçamentária na legislação 

brasileira e criou a disciplina fiscal para os três poderes, com maior controle, fiscalização e transparência 

(GORGA; BERGAMASCO, 2011).  

 
8 Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000: art. 4º, I, a, b, e, f, § 1º e § 3º; art. 5º, III; art. 7º, § 2º; art. 8º; e art. 14. 
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Já o Anexo de Riscos Fiscais deverá conter a avaliação sobre os passivos contingentes e outros 

riscos com potencial de afetar as contas públicas, incluindo o planejamento das medidas a serem 

tomadas caso estes riscos se concretizem. Portanto, a LDO trouxe elementos importantes para 

o orçamento público no Brasil. 

Significando efetiva inovação no sistema orçamentário brasileiro, a LDO representa 

uma colaboração positiva no esforço de tornar o processo orçamentário mais 

transparente e, especialmente, contribui para ampliar a participação do Poder 

Legislativo no disciplinamento das finanças públicas. (Giacomoni, 2012, p. 229) 

 

Por fim, tem-se a Lei Orçamentária Anual, instrumento que estabelece de fato o orçamento para 

o exercício seguinte, atendendo aos critérios estabelecidos pela CR/88, pelo PPA e pela LDO. 

A LOA, compõe-se de duas partes: um texto que dispõe sobre a estimativa da receita, a fixação 

da despesa e a autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e contratação de 

operações de crédito, e outra, formada por anexos, que contém a programação orçamentária e 

permite a verificação de como serão alocados os recursos públicos. Além disso, conforme 

disposição constitucional, ela é composta por três orçamentos: o orçamento fiscal, o principal 

deles e referente aos três poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e 

indireta; o orçamento da seguridade social, que abrange as entidades e órgãos referentes à saúde, 

à previdência social e à assistência social; e o orçamento de investimento das empresas, que 

compreende os investimentos realizados pelas empresas em que o Poder Público detenha a 

maioria do capital social com direito a voto.  

A LRF trouxe novas regras também à elaboração da LOA, fazendo-se relevante destacar a 

necessidade de compatibilidade com o disposto no PPA e na LDO, a presença de demonstrativo 

da compatibilidade da programação orçamentária com os objetivos e metas do anexo de metas 

fiscais da LDO, a presença de reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante 

devem estar dispostos na LDO e a presença de todas as despesas com dívida e as respectivas 

receitas que as financiarão. 

Dessa forma, ao se analisar os instrumentos supramencionados e às suas disposições, percebe-

se que a atual Constituição trouxe, com o estabelecimento do PPA, da LDO e da LOA, um 

paradigma importante para a gestão financeira e orçamentária das contas públicas, reforçando 

o aspecto do planejamento na elaboração do orçamento. 

Outro marco regulatório de extrema importância para a definição das regras da gestão 

financeira-orçamentária foi a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000. A LRF 

buscou estabelecer uma regulamentação para as contas públicas, de modo a submeter os agentes 
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públicos ao cumprimento de regras que garantissem uma gestão dos recursos orçamentários 

mais equilibrada e responsável, motivo pelo qual ficou conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Ela também cumpriu o papel de regulamentar os dispostos nos artigos 

163 e 165 da Constituição, referentes às normas das finanças públicas nacionais, o que 

representou um novo paradigma institucional nesta área.  

Além das determinações já expostas anteriormente, relativas ao processo de elaboração dos 

instrumentos de planejamento do ciclo orçamentário, a LRF estabelece sanções aos entes 

federados em caso de descumprimento de sua normatização e imputa crime aos agentes 

públicos no caso de administração imprudente e irresponsável, que cause danos e riscos à 

sustentabilidade financeira do Estado.  

Seus principais efeitos sobre a gestão financeira-orçamentária a serem observados neste 

trabalho são os limites estabelecidos ao gasto com pessoal e as respectivas sanções decorrentes 

da ultrapassagem dos mesmos. O gasto com pessoal é definido pelo artigo 18 da lei, que inclui:  

Somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 

pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, 

militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como 

vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens 

pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 

pelo ente às entidades de previdência. (BRASIL, 2000) 

  

O cálculo do limite, que deve ser realizado a cada quadrimestre, é definido pelo total da despesa 

com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida (RCL), em que são deduzidas transferências, 

contribuições previdenciárias e a dedução da receita do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

Fundeb9. Os artigos 19 e 20 da LRF estabelecem que o limite para os estados é de 60% da RCL, 

sendo 49% do total para o Poder Executivo.  

As sanções são aplicadas a partir da transposição de 95% do valor do Limite Máximo, ficando 

disposto que:  

                                                           
9 Fundeb: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação. Atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Substituto do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que vigorou de 1997 a 2006, 

o Fundeb está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020. É um importante compromisso da União 

com a educação básica, na medida em que aumenta em dez vezes o volume anual dos recursos federais. Além 

disso, materializa a visão sistêmica da educação, pois financia todas as etapas da educação básica e reserva recursos 

para os programas direcionados a jovens e adultos. (Ministério da Educação, 2018) 
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Art. 22. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e 

cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que 

houver incorrido no excesso:  

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 

qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou 

contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;  

II - criação de cargo, emprego ou função;  

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;  

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer 

título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de 

servidores das áreas de educação, saúde e segurança;  

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 

57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

(BRASIL, 2000) 

 

Caso seja ultrapassado o Limite Total por três quadrimestres consecutivos, as sanções são ainda 

mais graves:  

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, 

ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas 

no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres 

seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as 

providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição. 

[...]   

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, 

o ente não poderá:  

I - receber transferências voluntárias;  

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;  

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da 

dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. (BRASIL, 2000) 

 

Percebe-se que é de extrema importância o controle da despesa com pessoal pela autoridade 

governamental. Isso porque as sanções contidas no artigo 23 da LRF atingem ainda mais a 

capacidade financeira do ente, prejudicando a própria autonomia da gestão financeira-

orçamentária. 

Buscou-se com essa análise uma melhor compreensão do funcionamento e dos aspectos da 

gestão financeira e orçamentária, de modo que se fez necessário apresentar a estrutura 

institucional na qual está inserida a COF, uma vez que a Câmara está condicionada à legislação 

nacional, que dispõe sobre as regras de funcionamento da elaboração e da execução do 

orçamento público. 

 

3.3.3 O ciclo orçamentário 

 

Apresentados os principais instrumentos normativos relacionados ao planejamento e à gestão 

orçamentária e financeira no país, faz-se importante entender melhor o funcionamento do ciclo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A74
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orçamentário. Portanto, torna-se relevante compreender o funcionamento desse processo 

dinâmico e complexo, que vai desde a elaboração e concepção das leis e dos programas 

apresentados na subseção anterior, até o controle e a avaliação dos resultados advindos da 

execução do orçamento. 

O ciclo orçamentário perpassa por um conjunto de quatro grandes fases, cuja materialização se 

estende por um período de vários anos, sendo elas: a de elaboração e apresentação, a de 

autorização legislativa, a de programação e execução e a de avaliação e controle. Dessa forma, 

é abordada adiante cada uma delas, de forma a compreender melhor o ciclo. 

A primeira fase, de elaboração e apresentação do orçamento, envolve, além das tarefas 

relacionadas à estimativa da receita e da despesa, um conjunto de atividades, como a formulação 

do programa de trabalho, que compreende o diagnóstico de problemas e necessidades da 

população, a formulação de alternativas e formas de intervenção, a fixação de metas e a 

definição de custos. Além disso, essa fase engloba também a adequação das proposições frente 

às prioridades estabelecidas e a montagem da proposta a ser submetida à apreciação do Poder 

Legislativo. 

A segunda fase compreende a tramitação da proposta de orçamento no Poder Legislativo, onde 

o projeto será avaliado, as estimativas de receita revistas, as alternativas analisadas, as emendas 

formuladas para modificar o programa de trabalho e os parâmetros de execução, inclusive os 

necessários a uma certa flexibilidade, estabelecidos. Com a aprovação do Poder Legislativo, o 

documento será encaminhado para sanção pelo chefe do Poder Executivo. 

Na terceira fase, a de execução, o orçamento é programado, isto é, são definidos os cronogramas 

de desembolso, ajustando o fluxo de dispêndios às sazonalidades da arrecadação. Aquilo que 

foi programado é então executado, acompanhado e parcialmente avaliado, principalmente por 

meio dos mecanismos de controle interno dos órgãos e entidades e das inspeções realizadas 

pelas instituições de controle externo, como aborda Sanches (1993). 

Por fim, na fase de avaliação e controle, que ocorre, em parte, concomitantemente à execução, 

são produzidos os balanços, segundo as normas legais pertinentes à matéria. Estes são 

apreciados e auditados pelos órgãos auxiliares do Poder Legislativo - Tribunal de Contas e 

assessorias especializadas - e as contas públicas julgadas pelo Parlamento. Cabe ressaltar que 

integram também essa fase os órgãos de coordenação e as unidades setoriais, que não só 

conferem e avaliam se a execução se deu conforme o previsto, mas também se baseiam na 
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experiência da execução orçamentária em questão para pensar o planejamento do orçamento 

seguinte, reiniciando assim o ciclo.  

Considerando as mudanças introduzidas pela CF/88 no campo da orçamentação pública, que 

implicam em expressivas alterações no ciclo orçamentário, e a diferença temporal nas datas 

limite de aprovação das três diferentes leis já mencionadas (PPA, LDO e LOA), este ciclo pode 

ser destrinchado em um maior número de fases, como proposto por Sanches (1993, p. 59):  

• formulação do planejamento plurianual, pelo Executivo;  

• apreciação e adequação do plano, pelo Legislativo;  

• proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de 

recursos pelo Executivo;  

• apreciação e adequação da LDO, pelo Legislativo;  

• elaboração da proposta de orçamento, pelo Executivo;  

• apreciação, adequação e autorização legislativa;  

• execução dos orçamentos aprovados;  

• avaliação da execução e julgamento das contas. 

 

Esta perspectiva do ciclo orçamentário leva em conta os respectivos processos de elaboração e 

aprovação de cada uma das leis, tendo em vista o caráter sequencial entre elas previsto pela 

CF/88. Tal perspectiva é muito relevante, portanto, para um entendimento mais detalhado dos 

processos gerais de elaboração, aprovação, execução e controle orçamentários no caso 

brasileiro. Isto porque cada uma das oito fases “possui ritmo próprio, finalidade distinta e 

periodicidade definida” (SANCHES, 1993, p. 60), fatores importantes a serem considerados 

em uma análise mais minuciosa da dinâmica do ciclo orçamentário. 

Ressalta-se que cada uma dessas fases possui processos, etapas e conteúdos bem detalhados e 

determinados, os quais não serão abordados neste trabalho de forma exaustiva. Porém, destaca-

se que seguem a lógica das quatro fases explicadas anteriormente.  

Portanto, a apresentação do ciclo orçamentário, suas características, fases e dinâmicas, 

possibilitam um entendimento do arranjo institucional no qual se insere a COF. Dessa forma, 

uma vez que a Câmara está envolvida neste ciclo e condicionada a essas normas e legislações, 

se torna de grande validade o entendimento desses instrumentos e desses dispositivos. 
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4 FINANÇAS PÚBLICAS E GESTÃO EM MINAS GERAIS 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar as finanças públicas e a gestão no estado de Minas 

Gerais, de forma a contemplar o período de 2003 até os dias atuais. Busca-se abordar como a 

gestão financeira e orçamentária vem se processando nos últimos quatro governos e, 

principalmente, mostrar os modelos de gestão adotados em cada um deles, de forma a entender 

em que contexto e como surge a Câmara de Orçamento e Finanças e como as atividades a ela 

relacionadas se encaixam em cada um dos períodos a serem analisados. Em outras palavras, 

pretende-se compreender os motivos no âmbito da conjuntura fiscal e dos modelos de gestão 

que levaram à consolidação do desenho institucional da instância estudada neste trabalho. Para 

isso, são trazidos dados e informações para auxiliar no entendimento desses aspectos. A 

subseção 4.1 traz o histórico e a trajetória recente das finanças públicas de Minas Gerais, a 

subseção 4.2, por sua vez, expõe a situação atual de crise fiscal do estado e, por fim, a subseção 

4.3 aborda os modelos de gestão aplicados pelo Poder Executivo estadual. 

 

4.1 Trajetória recente das finanças públicas do estado de Minas Gerais 

 

Para se compreender e estudar as finanças públicas de um país, estado ou município, inúmeros 

são os indicadores possíveis de serem utilizados. De acordo com Aragão (2005, p. 80), existem 

vários indicadores que conseguem mensurar o desenvolvimento de uma economia, dentre eles: 

“números relativos à expansão das rodovias, taxas de inflação, déficits orçamentário e 

comercial, número de empregos oferecidos pelo setor industrial”, entre outros. Entretanto, é 

abordado adiante alguns dados que possibilitam um melhor entendimento sobre o foco deste 

projeto, a atuação e a intervenção da COF diante do cenário de crise fiscal. Dessa forma, busca-

se traçar um panorama da trajetória recente das finanças públicas estaduais por meio da 

apresentação de alguns indicadores relacionados à receita e, principalmente, à despesa do estado 

de Minas Gerais. 

Inicialmente, se faz importante destacar os conceitos de receita e despesa, os grupos principais 

em cada uma dessas categorias, além de outras classificações possíveis para esses conceitos na 

Administração Pública. Segundo a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), as 

receitas públicas representam o montante total de recursos recolhidos pelo Poder Executivo e 

que serão incorporados ao patrimônio do Estado, de forma a custear as despesas públicas e as 

necessidades de investimentos públicos. De forma geral, as receitas podem ser classificadas de 
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três formas diferentes: elas podem ser derivadas ou originárias, correntes ou de capital e 

primárias ou financeiras. As receitas derivadas são aquelas que derivam do poder do Estado em 

tributar a população (impostos, taxas e contribuições), ao passo que as originárias são frutos do 

patrimônio que pertence ao Estado (privatizações, alienações e concessões). As receitas 

correntes correspondem ao montante arrecadado dentro de um exercício e que geram aumento 

da disponibilidade financeira do governo, constituindo assim instrumento para financiar as 

políticas públicas governamentais (os impostos são os maiores exemplos). A receitas de capital, 

por sua vez, aumentam a disponibilidade financeira do Estado, mas não provocam efeito sobre 

o patrimônio líquido, uma vez que produzem uma contrapartida (operações de crédito é um dos 

exemplos desse tipo de receita). Por fim, as receitas primárias são aquelas, resumidamente, 

provenientes da arrecadação tributária ou do patrimônio estatal, ao passo que as receitas 

financeiras são oriundas de operações de crédito, alienações de ativos, entre outras, que não 

provoquem alterações patrimoniais (não há ganhos efetivos no patrimônio). 

As despesas, por sua vez, representam os gastos autorizados para o governo nas diversas 

atividades e programas que compõe o orçamento público. Assim como a receita, a despesa 

também pode ser classificada de algumas formas. Primeiramente, podem ser destacadas as 

despesas de caráter discricionário e obrigatório, que fazem parte da análise a ser realizada 

adiante nesse trabalho. As despesas de natureza discricionária são aquelas realizadas a partir da 

disponibilidade de recursos orçamentários ou, em outros termos, que o governo tem a 

autonomia para executar ou não por decisão própria. Já as despesas obrigatórias correspondem 

aos gastos para os quais os entes federados não possuem a autonomia para não realiza-los, ou 

seja, são despesas mandatórias determinadas por lei. Destaca-se aqui o fato de que o valor das 

despesas obrigatórias é muito elevado quando comparado ao valor das despesas discricionárias. 

Segundo dados da ENAP (2016), cerca de 90% do orçamento total do governo federal 

corresponde às despesas obrigatórias, situação que é semelhante no âmbito dos estados e 

municípios. Presume-se, dessa maneira, que apenas uma pequena parcela dos recursos fica 

disponível para utilização nas demais ações governamentais, o que representa uma baixa 

autonomia por parte do governo para a execução de ações, programas e políticas públicas. 

A mesma situação também pode ser observada no âmbito estadual. Chevitarese (2009) 

evidencia esse fato por meio da realização de estudos sobre o orçamento público mineiro. Seu 

trabalho faz uma ampla abordagem sobre a estrutura das receitas e despesas do estado de Minas 

Gerais entre os anos de 1999 e 2006, contemplando assim os governos de Itamar Franco e Aécio 

Neves. Nessa abordagem destaca o “engessamento do orçamento estadual”, realizando uma 
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apuração das receitas livres e apresentando a forma de alocação das despesas não obrigatórias. 

Segundo dados apresentados para o referido período, as despesas obrigatórias do estado 

representam, em média, 94% das despesas totais, valor bastante significativo, que demonstra 

esse engessamento destacado pela autora e superior ao encontrado no âmbito federal. As 

informações trazidas pelo estudo foram importantes para o entendimento do histórico das 

finanças públicas estaduais e serviram como referência para abordar os dados expostos adiante, 

de forma a continuar um pouco da análise realizada para o período mais recente. 

Além da classificação exposta anteriormente, as despesas podem ser divididas também em 

primárias e financeiras. A primeira corresponde aos gastos realizados pelo governo para prover 

bens e serviços públicos à população, como saúde, educação e segurança, além de gastos 

necessários para a manutenção da máquina pública. A segunda é aquela resultante do 

pagamento de dívidas do governo ou da concessão de um empréstimo tomado pelo Estado em 

favor de outra instituição ou pessoa. Apresentados os conceitos pertinentes a essa temática, são 

apresentados e analisados a seguir alguns dados sobre receitas e despesas de Minas Gerais que 

podem dar um panorama sobre a situação financeira, orçamentária e fiscal do estado.    

Os indicadores fiscais são desenhados para examinar as finanças públicas e amplamente 

utilizados para fazer análises da economia de um país, estado ou município. Dentre os conceitos 

e indicadores relativos às finanças públicas, interessa destacar, para as finalidades deste estudo, 

a noção de orçamento, que engloba as receitas e as despesas do setor público e o seu resultado 

global. Oliveira (2009) traz amplas contribuições para o estudo dessa temática no âmbito 

federal, abordando os aspectos que envolvem o orçamento, os gastos, as arrecadações, o déficit 

público e a dívida pública. Para fins deste trabalho, alguns conceitos destacados pelo autor são 

importantes.  

Inicialmente, é importante ressaltar a diferença entre superávit fiscal e déficit fiscal. Conforme 

Oliveira (2009), o primeiro é obtido quando as receitas de determinado governo são maiores 

que as suas próprias despesas, em um determinado horizonte temporal, e o segundo se dá 

quando as suas despesas ultrapassam as receitas. Além disso, o autor apresenta o conceito de 

Resultado Orçamentário, o que corresponde à diferença entre as receitas e as despesas (ambas 

correntes e de capital). Por fim, aborda o Resultado Fiscal, que é obtido por meio da subtração 

do Resultado Orçamentário pelas Operações de Crédito do governo, medida que dá uma noção 

melhor sobre a situação financeira do setor público. Contudo, ressalva que o mesmo termo 

(Resultado Fiscal) é utilizado com diversos significados, dependendo do instrumental analítico 
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utilizado e dos objetivos pretendidos, fato que será observado a frente quando esses indicadores 

são tratados e analisados (OLIVEIRA, 2009, p. 258). 

Analisando as receitas estaduais tem-se que, de forma semelhante a maior parte dos estados 

brasileiros, Minas Gerais tem como principal fonte de receita própria os impostos, sendo o 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) o mais importante deles. 

Segundo o Portal da Transparência, 65% do total da receita do estado mineiro em 201810 foi 

arrecadado com impostos, taxas e contribuições de melhoria e, em relação ao total recebido, 

cerca de 50% foi obtido somente com o ICMS11. 

Além do referido imposto, outra importante fonte de receita estadual é o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Assim como o ICMS, o IPVA também é 

sensível às variações da economia. Por se tratar de impostos vinculados à atividade econômica, 

tanto o ICMS como o IPVA diminuem caso haja uma queda do consumo de bens e serviços e 

aumentam caso o contrário aconteça. Com a crise e a desaceleração da economia após 2013, 

tanto em âmbito federal como estadual, o valor arrecadado com ambos os impostos teve uma 

considerável redução, impactando significativamente a receita total e agravando ainda mais a 

situação fiscal do estado. 

Ainda segundo o Portal da Transparência, analisando-se as despesas para o ano de 2018, 

também até a data de 10 de outubro de 2018, percebe-se que os gastos com pessoal em Minas 

Gerais alcançam um valor de R$ 39,17 bilhões, o que representa aproximadamente 54% do 

total gasto pelo estado, configurando-se como a maior categoria de despesa. Destaca-se que, 

deste valor, 84,3% são gastos com o Poder Executivo, 8,7% com o Judiciário, 3,6% com o 

Ministério Público e 3,4% com o Legislativo. Analisando-se por função, tem-se que 35% das 

despesas totais são derivadas de Encargos especiais, que englobam Transferências, outros 

encargos especiais, Serviço da dívida interna e externa, 17% compete à Segurança Pública, 17% 

à Previdência Social, 10% à Educação e 8,7% à Saúde, sendo as categorias mais representativas.    

Segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018, lei de nº 22.943, publicada no diário oficial 

do estado em 12 de janeiro, estima-se que, no referido ano, a arrecadação estadual será de R$ 

92.972.534.034,00 e a despesa de R$101.057.263.378,00. Dessa forma, apesar de a lei não 

apresentar explicitamente em seu texto, há sinalização de que, em 2018, o governo mineiro terá 

                                                           
10 Dados até o dia 10 de outubro de 2018. 

 
11 Já considerando as deduções devidas a outros entes federados. 
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um déficit orçamentário de aproximadamente R$ 8.084.729.344, o que representa quase 10% 

da receita total que se pretendia arrecadar no ano.  

Este resultado deficitário vem sendo recorrente em Minas Gerais nos últimos anos. De acordo 

com o Boletim de Conjuntura Econômica do estado - 3º Quadrimestre de 2017, elaborado pela 

Fundação João Pinheiro (FJP) em abril de 2018, o ano de 2012 foi o último a registrar um 

superávit das contas públicas. A partir desse ano, a despeito do crescimento da receita em 

valores correntes, as despesas conseguiram crescer a uma taxa maior e fizeram com que os 

resultados orçamentários anuais se mantivessem negativos. Nota-se que, como destacado por 

Giacomomi (2012) e exposto na subseção 3.3, há essa tendência de um crescente aumento das 

despesas públicas e das funções desempenhadas pelo Estado, o que suscitou o interesse de 

muitos teóricos pela realização de estudos voltados para identificar as forças que influenciam a 

composição dos gastos e o seu crescimento.  

A Tabela 1 apresenta os valores reais12 das receitas arrecadadas e das despesas realizadas de 

2006 a 2017, de forma a mostrar como tem sido a evolução desses dados durante o período. 

Tabela 1 – Evolução dos valores reais das receitas arrecadadas e despesas realizadas em 

Milhões – Minas Gerais – 2006 a 2017 

 

                                                           
12 O ano tomado como base foi o de 2006 e para deflacionar os valores absolutos de cada ano foi utilizado o IPCA 

anual, auferido e disponibilizado pelo IBGE. 

 

Ano Receita Arrecadada Despesa Realizada

2006 29.100 29.019

2007 31.240 31.059

2008 36.089 35.525

2009 35.152 34.892

2010 38.145 37.681

2011 42.136 42.021

2012 47.365 45.857

2013 48.634 49.285

2014 47.245 48.640

2015 44.323 49.540

2016 45.978 48.257

2017 47.139 52.334

Elaboração Própria

2006 = 100

Fonte: Dados básicos: LOA e FJP
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Ao serem analisados os dados disponibilizados na Tabela 1, percebe-se, inicialmente, que a 

receita arrecadada cresceu de forma considerável de 2006 para 2017, chegando a aumentar 

cerca de 60% durante o período, valor expressivo para pouco mais de uma década. Porém, nota-

se também que o último crescimento significativo da receita se deu de 2011 para 2012, com 

esta permanecendo estagnada na faixa de R$ 47 bilhões nos anos seguintes. Como já 

mencionado anteriormente, os reflexos da crise fiscal enfrentada pelo país refletem diretamente 

na arrecadação dos estados, o que justifica essa estabilização dos valores. Por sua vez, as 

despesas também vieram crescendo durante o período analisado. Porém, tal aumento começou 

a ser maior que o aumento das receitas, resultando em seguidos déficits a partir de 2013.  

Buscando tornar mais clara a análise das receitas e despesas, a Tabela 2 apresenta os dados 

referentes aos resultados orçamentários reais de 2006 a 2017. Como já abordado nesta seção, o 

resultado orçamentário representa a subtração das receitas que foram efetivamente arrecadadas 

pelas despesas que de fato foram desembolsadas pelo estado em um ano específico, o que 

significa uma espécie de saldo das contas públicas do governo estadual durante um determinado 

período. 

Tabela 2 - Resultado Orçamentário Real – Minas Gerais – 2006 a 2017 

 

Analisando-se os resultados apresentados na Tabela 2, percebe-se que Minas Gerais passa por 

uma difícil situação fiscal, uma vez que o último saldo positivo de suas contas públicas foi em 

Ano
Resultado Real 

(R$ milhões)

2006 81

2007 182

2008 564

2009 259

2010 464

2011 116

2012 1.507

2013 -650

2014 -1.395

2015 -5.217

2016 -2.280

2017 -5.196

Fonte: Dados básicos: LOA e FJP

Elaboração Própria

2006 = 100
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2012, acumulando, desde então, seguidos déficits. Além disso, destaca-se os elevados déficits 

alcançados nos anos de 2015 e 2017, chegando a ultrapassar a casa dos R$ 5 bilhões. 

Chama-se atenção ainda para o crescimento modular substancial dos valores durante a série 

histórica analisada, uma vez que partiu-se de R$ 81 milhões de reais de superávit em 2006 para 

um déficit de R$ 5,2 bilhões de reais em 2017. Essa evolução evidencia a forte crise fiscal e 

econômica que assola o estado de Minas Gerais, que não consegue manter o equilíbrio das 

contas públicas. 

Por fim, se faz importante analisar também o resultado fiscal que representa a diferença entre 

receita e despesa do governo estadual, porém incluídas as receitas de operações de crédito e as 

despesas com serviço da dívida. Destaca-se aqui que o conceito utilizado pelo sistema mineiro 

é o denominado Resultado Orçamentário descrito pela literatura. A trajetória do resultado fiscal 

no período é apresentada no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Evolução do Resultado Fiscal – Minas Gerais – 2002 a 2017 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Subsecretaria de Planejamento, 

Orçamento e Qualidade do Gasto. 

Observando-se os dados trazidos, percebe-se que o estado incorreu em déficits nos dois 

primeiros anos da série examinada, conseguindo reverter a situação nos anos seguintes, uma 

vez que apresentou superávits consecutivos de 2004 a 2012. Durante esse período, destaca-se 

o ano de 2012, tendo em vista que neste ano houve um superávit de aproximados R$ 2 bilhões 

de reais, valor considerado acima da média quando analisado o fato de que o resultado fiscal se 

manteve positivo e sem grandes variações nesses anos. Tal fato pode ser explicado em grande 
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medida pelo ingresso de recursos provenientes de operações de crédito contratadas pelo estado 

no referido ano. 

A partir de 2013, seguidos déficits foram apresentados pelo estado, alcançando o valor de 

aproximadamente R$ 9 bilhões no ano de 2015. No ano seguinte, houve uma melhora 

significativa, já que se conseguiu uma redução do déficit para R$ 4,16 bilhões. Entretanto, no 

ano de 2017 o resultado voltou a piorar, atingindo o pior resultado da série histórica 

apresentada, com déficit de R$ 9,77 bilhões de reais.  

Tais resultados negativos refletem a grave crise econômica vivenciada pelo Brasil a partir de 

2012. Como consequência dessa situação, tem-se uma desaceleração das atividades econômicas 

que repercute na arrecadação tributária, influenciando diretamente no resultado fiscal dos anos 

mais recentes. Outro fator apontado que teria influenciado no crescimento do déficit público 

mineiro foi a variação na folha de pagamento do executivo estadual, devido aos “aumentos 

sucessivos e escalonados concedidos e à expansão do teto do funcionalismo público” 

(SEPLAG, 2017), aspectos que são abordados de forma detalhada na última seção deste 

trabalho. 

 

4.2 Situação atual: a crise fiscal vivida pelo estado 

 

Diante dos dados e indicadores apresentados na subseção anterior, nota-se que as finanças do 

estado de Minas Gerais passam por um momento preocupante. A situação de estagnação da 

economia nacional refletiu diretamente no âmbito estadual, de forma que as consequências 

desse momento negativo puderam ser sentidas no orçamento público. As despesas começaram 

a aumentar de maneira desproporcional em relação as receitas, fazendo com que o déficit 

público voltasse a ser uma realidade no estado. 

Após um período com seguidos resultados positivos e de superávits orçamentários, o estado de 

Minas Gerais passa, desde o ano de 2013, por uma situação complicada. A Administração 

Pública passou a ter dificuldade de honrar os seus compromissos e de quitar os seus débitos, o 

que exigiu uma priorização e uma contenção de gastos. Fato que exemplifica a gravidade dessa 

situação é o parcelamento e o atraso no pagamento dos servidores públicos estaduais, o que 

acaba gerando um ambiente conturbado e de insegurança na máquina pública. 
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Um reflexo dos seguidos déficits orçamentários apresentados fica claro ao notar-se que as 

despesas a serem pagas pelo estado não estão sendo completamente quitadas, fazendo com que 

o saldo devedor de um determinado exercício passe para o seguinte em forma de Restos a Pagar. 

Os dados referentes aos Restos a Pagar13 do estado dos últimos anos podem ser encontrados no 

Portal da Transparência de Minas Gerais e podem ser observados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Restos a Pagar por ano – Minas Gerais – 2008 a 2018 

 

É possível perceber que de 2008 a 2015 os valores de Restos a Pagar se mantiveram estáveis, 

estando sempre próximo ao valor de R$ 2 bilhões. Destacam-se os anos de 2011 e 2014, em 

que se obteve o menor e o maior valor, respectivamente, desse período mencionado. Contudo, 

de 2016 em diante houve um crescimento considerável e consecutivo desse indicador, atingindo 

em 2018 o valor de R$ 4,29 bilhões, o que equivale a quase 5% da receita total prevista para 

esse ano, segundo a LOA de 2018.  

Nota-se, diante do exposto, a gravidade da situação enfrentada pelo estado de Minas Gerais. É 

nesse contexto conturbado e de crise fiscal severa que a COF aparece como instância 

representativa do Poder Executivo estadual, com o objetivo de controlar, centralizar, reduzir e 

priorizar os gastos públicos. 

                                                           
13 O ano tomado como base foi o de 2008 e para deflacionar os valores absolutos de cada ano foi utilizado o IPCA 

anual, auferido e disponibilizado pelo IBGE. 

Ano
Restos a Pagar 

(R$ bilhões)

2008 1,40

2009 2,14

2010 2,10

2011 1,22

2012 1,66

2013 1,75

2014 2,57

2015 1,75

2016 3,82

2017 3,99

2018 4,29

Fonte: Portal da Tranparência MG

Elaboração Própria

2008 = 100
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4.3 Os modelos de gestão aplicados em Minas Gerais nos últimos anos 

 

Após abordar brevemente o histórico das Finanças Públicas de Minas Gerais, são examinados 

adiante os modelos de gestão adotados no estado no século XXI. Primeiramente, são abordadas 

as concepções de gestão adotadas pelos dois governos de Aécio Neves e pelo governo de 

Antônio Anastasia e, posteriormente, ressaltam-se as mudanças introduzidas pelo governo de 

Fernando Pimentel. 

O mandato de Aécio Neves, iniciado em Minas Gerais no ano de 2003, ficou muito marcado 

pela expressão “Choque de Gestão”. Segundo o governo da época, foi apontado como uma 

solução para a grave crise financeira e fiscal pela qual o estado então passava. O cenário era de 

um déficit de aproximadamente R$ 2,4 bilhões, de acordo com Anastasia (2006), agravado pela 

precariedade dos serviços públicos e por uma infraestrutura de baixa qualidade. Além disso, 

ressaltam-se as dificuldades relativas à arrecadação de recursos, sejam de repasses do governo 

federal ou de obtenção de créditos internacionais, gerando uma relativa escassez de recursos 

para custear as despesas e dificultando o cumprimento dos compromissos firmados pelo estado. 

Percebe-se, dessa forma, que a gestão pública enfrentava alguns problemas. 

[...] em todos os segmentos, que havia um sério problema de gestão na Administração 

Pública, ou seja, não somente enfrentávamos uma crise fiscal, como também a forma 

de funcionamento do Estado estava obsoleta e bolorenta, sem condição de responder 

às necessidades da população, em todos os setores relevantes. (ANASTASIA, 2006, 

p.13) 

 

Diante da necessidade de romper com esses problemas de gestão, os gestores do novo governo 

iniciaram um processo de mudanças na Administração Pública do estado de Minas Gerais, por 

meio da adoção de medidas para redução de despesas e aumento da arrecadação, assim como 

para o resgate do valor do planejamento e o alinhamento dos planos estratégicos a longo prazo. 

Assim, a equipe deste governo apresentou um conjunto de reformas administrativas que recebeu 

o nome de “Choque de Gestão”, definido por Vilhena (2006, p. 21) como “um conjunto 

integrado de políticas de gestão pública orientado para o desenvolvimento.” 

O Choque de Gestão pode ser caracterizado como uma série de iniciativas de alto impacto de 

caráter gerencial, segundo Vilhena (2006), que teve como principal objetivo impulsionar a 

administração pública estadual a assumir novos padrões e buscar a eficácia e a eficiência. A 

partir dessas ideias e dessa nova concepção de gestão, tinha-se como objetivo a consolidação 

dessa política buscando transformar Minas Gerais no melhor estado brasileiro para se viver, de 

acordo com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) de 2011-2030, em uma 
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perspectiva de longo prazo. Para isso, novos modelos de gestão e a modernização do aparato 

institucional foram propostos pelo governo, como mostrado no trecho abaixo. 

Surgem aí os conceitos de duplo planejamento, com o Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado de longo prazo e o Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG), com foco no médio e curto prazo; e de integração entre 

planejamento e orçamento. (MINAS GERAIS, 2013, p. 15) 

 

Para justificar a concepção dessa política, em conjunto com as iniciativas de cunho gerencial, 

o governo argumentou em torno do objetivo de se construir uma única agenda que levasse em 

consideração tanto os parâmetros econômicos e fiscais quanto as questões sociais, e 

“fundamentou-se a partir da perspectiva de governança social (equilíbrio e articulação de 

interesses entre Estado, mercado e sociedade)” (QUEIROZ, 2010, p. 681). Dessa forma, foi, 

para os atores participantes, uma iniciativa inovadora, que se diferenciou das iniciativas 

brasileiras e estrangeiras. 

Definiu-se, segundo Vilhena (2006), que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

(SEPLAG) iria conduzir e nortear o processo ao longo de toda política, que foi dividida em três 

gerações: o Choque de Gestão; o Estado para Resultados; e a Gestão para a Cidadania. A 

geração do Choque de Gestão, de 2003 a 2006, teve o equilíbrio fiscal como um dos seus 

principais objetivos, com o foco no alinhamento entre planejamento e orçamento. 

Na segunda geração, de 2007 a 2010, denominada Estado para Resultados, o governo buscava 

dar ênfase aos resultados das políticas públicas, à qualidade fiscal e à gestão eficiente. 

Esse período foi marcado principalmente pela consolidação de ferramentas de gestão 

de programas e projetos estratégicos para ampliar o foco em resultados, e pelo 

aperfeiçoamento do modelo de contratualização e seu desdobramento para os acordos 

com as equipes de trabalho. (MINAS GERAIS, 2013, p. 16) 

 

Na terceira geração, que compreendeu os anos de 2011 a 2014, o governo buscou dar ênfase e 

implementar uma gestão regionalizada e participativa. De acordo com os gestores da época, as 

reformas gerenciais teriam eficiência se, concomitantemente, houvesse um controle 

participativo da sociedade, além de uma orientação para resultados (MINAS GERAIS, 2013, 

p. 16). Dessa forma, foi necessária a criação de novos canais de participação e a elaboração de 

novas estratégias de articulação político-administrativas para potencializar as capacidades e 

habilidades de atores locais. A denominada Gestão para a Cidadania buscou abrir o Estado ao 

controle e à participação da população, sendo, portanto, uma tentativa do governo em fazer com 

que a sociedade civil fizesse parte do processo de elaboração e do monitoramento das políticas 

públicas. 
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Assim, percebe-se que o Choque de Gestão foi uma reforma gerencial aplicada à gestão do 

Poder Executivo do estado de Minas Gerais. Conforme abordado por Abrucio (2006), destacado 

na subseção 3.1.3, esse gerencialismo tem como principais objetivos a redução do custo da 

máquina pública e o aumento da sua produtividade. Essa proposta de reforma se utilizou das 

ideias e concepções trazidas dos modelos gerenciais, que vieram, em sua grande maioria, do 

setor privado, além de partir do pressuposto de que o desempenho da administração pública 

seria melhor com a utilização de ferramentas gerenciais. 

[...] a melhoria do desempenho da administração pública depende da introdução de 

mecanismos de mercado nas organizações públicas, da orientação para resultados, da 

descentralização dos controles gerenciais, da responsabilização e da flexibilização de 

procedimentos, bem como de uma importante distinção entre as funções de 

formulação e de implementação das políticas públicas. (REZENDE, 2008, p.129) 

 

Destrinchando mais a fundo, nota-se que as referidas gerações do reformismo dos governos 

Aécio Neves e Anastasia se utilizam claramente de ideias, conceitos e ferramentas das três 

vertentes reformistas relacionadas à Nova Gestão Pública, destacadas na subseção 3.1.3. O 

“Choque de Gestão”, ao primar pelo equilíbrio fiscal, adotou medidas preconizadas pelo 

gerencialismo puro, como a redução de custos do setor público e o aumento de sua 

produtividade, por meio de aspectos e instrumentos gerenciais, como a busca pela eficiência, 

avaliações de desempenho e administração por resultados, como destacado por Abrucio (2006). 

A segunda geração, por sua vez, dá um enfoque ainda maior a esses últimos fatores, uma vez 

que enfatiza e busca um estado voltado para resultados, reiterando essa ideia de eficiência e 

produtividade no setor público. Por fim, a terceira geração traz alguns fatores que se aproximam 

mais ao consumerismo e ao Public Service Orientation (PSO), uma vez que essas vertentes 

primam respectivamente pela qualidade dos serviços públicos (consumidores de políticas 

públicas) e pela construção conjunta das políticas públicas (noção de cidadãos), como 

enfatizado por Abrucio (2006) e Aragão (1997). Percebe-se que a denominada “Gestão para 

Cidadania” buscou trazer formalmente essas características, já que tentou estimular o controle 

e a participação da população na elaboração e no monitoramento das políticas públicas. 

Entretanto, existem algumas críticas em relação ao Choque de Gestão e seus resultados. O ajuste 

fiscal, para Brulon (2013), era colocado como central, frente aos melhores resultados em termos 

de desempenho institucional. 

[...] o conceito de desempenho em que está pautado engloba aspectos 

predominantemente instrumentais, já que se acredita que para que a administração 

pública mineira melhore seu desempenho basta que ela adote medidas como a redução 

de custos ou o foco em resultados. (BRULON, 2013, p. 29) 
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Portanto, a reforma gerencial no governo de Minas Gerais sofreu críticas pelo viés econômico 

na lógica de ação do governo. Além disso, pode-se destacar, conforme Aragão (1997), a adoção 

do conceito de eficiência de forma limitada, apenas em seu sentido superficial no que se refere 

aos custos, uma vez que não media, precisamente, o grau em que se alcançou, inclusive 

qualitativamente, os resultados esperados. Essas críticas foram fundamentais para as ideias e 

para a formulação de um novo Plano de Governo nas eleições em 2014. 

O governo de Fernando Pimentel, eleito em 2014, indicou um rompimento com antigo modelo 

de gestão implantado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, ao fazer 

críticas ao modelo anterior, bem como aos instrumentos utilizados. Assim, propôs uma nova 

forma de gestão. Dentre as alternativas e propostas apresentadas pela nova administração, 

destaca-se a tentativa de se implementar um modo de gestão com um conjunto de ações que 

visavam a modificação da gerência do executivo estadual, como descrito a seguir: 

É preciso superar o Estado apenas gerente e recriar o Estado Planejador. Esta mudança 

significa estabelecer a primazia do planejamento sobre a gestão, que continua uma 

condução fundamental para o planejamento de longo prazo, o qual, no entanto, deve 

determinar suas metas e resultados esperados. Para isto é necessário construir um a 

nova forma de gestão, descentralizada, participativa e transparente. (MINAS 

GERAIS, 2014b, p.3, destaque do autor) 

 

Dessa forma, percebe-se que a nova administração classificou o modelo de gestão anterior como 

“estado gerente”. Este modelo tinha como origem a visão adotada pela Nova Gestão Pública, 

endossada pelo Banco Mundial, ao utilizar metas e controles derivados da iniciativa privada. 

Além disso, concebia o Estado como tendo predominantemente um papel de gestor de despesas 

correntes e o mercado como indutor do desenvolvimento econômico. A nova forma de gestão 

deveria, na concepção do novo governo, ser mais descentralizada, possibilitando que as 

questões regionais de um extenso estado como Minas Gerais tivessem alcance e relevância 

política para que pudessem ser ouvidas e atendidas. Outro fator preconizado e colocado como 

central por esse novo modelo era a transparência e a interação com a sociedade e os movimentos 

sociais (MINAS GERAIS, 2014b). 

Dentro dessa proposta, alguns processos, instrumentos e dinâmicas de gestão foram 

reestruturados dentro do eixo Administração do Estado. Deu-se ênfase, dentre outros temas, 

para os Territórios de Desenvolvimento e Gestão Descentralizada. Os Territórios de 

Desenvolvimento, trazidos pelo Programa de Governo, se configuravam como “polos capazes 

de impulsionar o desenvolvimento de cada região” (MINAS GERAIS, 2014c, p. 5). Além disso, 
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esses territórios teriam uma estrutura que possibilitaria o impulsionamento do desenvolvimento 

regional com inclusão social. 

[...] uma estrutura completa capaz de atender às necessidades de sua região: serviços 

médicos, educacionais, produtivos, centros de cultura, de lazer e entretenimento, 

ligações de transporte capazes de promover o escoamento da produção. (MINAS 

GERAIS, 2014c, p. 5) 

 

Como justificativa para a criação desses territórios, alegou-se a existência de uma significativa 

desigualdade regional presente no estado. Esses Territórios de Desenvolvimento seriam criados 

pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento Territorial (PMDT), cujos eixos básicos apresentados 

foram os seguintes, “i) acessibilidade e rede urbana; ii) reestruturação produtiva e iii) 

participação popular” (MINAS GERAIS, 2014c, p. 14). De forma resumida, o Plano buscaria 

fortalecer cidades polo em todas as regiões do estado, para que elas pudessem impulsionar o 

crescimento local, além de fornecer serviços públicos de qualidade; estimular o 

desenvolvimento econômico local e diminuir a dependência da produção de commodities; e 

fomentar a participação social. Assim, a Gestão Descentralizada se daria por meio desses 

Territórios. 

Como resultado dessa proposta, têm-se hoje os 17 Territórios de Desenvolvimento, nos quais 

estão presentes e ocorrem os Fóruns Regionais. Esses territórios são descritos pelo governo da 

seguinte maneira: 

O Governo de Minas Gerais criou o conceito de Território de Desenvolvimento. Para 

garantir a participação de todos, dividiu o Estado em 17 partes, separadas por suas 

diferentes características. Em cada um desses Territórios, foi instalado um Fórum 

Regional, com reuniões presenciais que irão contribuir continuamente para o 

planejamento das ações de governo. (MINAS GERAIS, 2015d) 

 

Com relação aos Fóruns Regionais, esses foram criados por meio do Decreto Estadual 46.774, 

de 09 de junho de 2015 e, segundo seu artigo 1°, têm como objetivo ampliar e fortalecer a 

participação social nas ações do governo, por meio dos territórios. 

[...] fortalecer e articular as representações territoriais e a atuação conjunta entre a 

administração pública estadual e a sociedade civil na formulação, na execução, no 

monitoramento, na avaliação de programas e políticas públicas e no aprimoramento e 

democratização da gestão pública. (MINAS GERAIS, 2015b) 

 

Para o ano de 2015, foi estabelecido que a discussão e a pauta desses Fóruns seria a construção 

do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e do Plano Plurianual de Ação Governamental 

(PPAG). A cartilha de apresentação desses Fóruns esclareceu como seria o funcionamento 
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desse espaço de participação, no qual haveria a presença de diversos grupos representantes da 

sociedade, incluindo governos, entidades e sociedade civil. 

Diferentes grupos da sociedade serão convidados para a participação nos Fóruns, 

incluindo representantes do Governo do Estado, de órgãos federais, prefeitos, 

vereadores, entidades empresariais e sindicais e representantes do poder legislativo 

estadual e federal. Além, é claro, de toda a sociedade civil organizada de Minas 

Gerais. (MINAS GERAIS, 2015f) 

 

Essa inovação ampliou as discussões sobre o PPAG, inspirada em formas participativas de 

deliberação. Ademais, essa maior descentralização aponta para um maior diálogo com as 

esferas locais, buscando fazer valer o slogan do novo governo, “ouvir para governar”. Portanto, 

é possível perceber a grande importância dada aos Territórios de Desenvolvimento e, 

consequentemente, aos Fóruns Regionais no atual governo. Tais instituições representam, 

assim, inovações participativas, expandindo os canais de mediações políticas e criando espaços 

de participação ativa da sociedade civil. Essa tendência de incorporação de atores sociais nesses 

espaços promove maior propensão à inovação, segundo Pires (2012), que são indispensáveis 

para o aperfeiçoamento e para melhorias na produção de políticas públicas. 

Destaca-se ainda que essas ideias trazidas pelo atual governo vão ao encontro das ideias do 

consumerismo, como a de dar qualidade aos serviços públicos oferecidos aos cidadãos, mas 

principalmente das concepções da PSO, uma vez que mais do que dar qualidade às políticas 

oferecidas à população, elas tem que ser construídas junto à sociedade, fatores que buscam ser 

atendidos pela ideia dos Territórios de Desenvolvimento e dos Fóruns Regionais. Portanto, 

como destacam Aragão (1997) e Abrucio (2006), são fundamentos para o PSO os valores do 

republicanismo e da democracia, tais como a accountability, a transparência, a participação 

política, a equidade e a justiça, até então pouco mencionados no debate do modelo gerencial, 

valores esses que buscam ser atendidos e priorizados pelo modelo de gestão do atual governo. 

Ressalta-se que, como o governo de Fernando Pimentel ainda se encontra em vigência, não há 

um balanço crítico mais conclusivo acerca do modelo de gestão adotado, a despeito de 

monografias14 produzidas sobre o tema no âmbito do curso de graduação em Administração 

Pública da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, para analisar de fato o que funcionou 

ou não. Portanto, nos próximos anos, provavelmente, estudos mais exaustivos e qualitativos a 

                                                           
14 Os trabalhos de Pereira (2015), Andrade (2016), Santos (2016), Andrade (2017), Longuinho (2017) e Miranda 

(2018) trazem análises e contribuições importantes sobre o modelo de gestão adotado, principalmente sobre os 

Fóruns Regionais do governo de Minas Gerais. 
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respeito dessas inovações, como os Fóruns Regionais, serão elaborados no ambiente 

acadêmico. 

Além dos Fóruns Regionais, também foram criadas as Instâncias Centrais de Governança, 

delineadas pelo Decreto Estadual 46.804 de 21 de julho de 2015. Elas podem ser consideradas 

inovações estabelecidas pelo atual governo e são abordadas nas seções seguintes, onde é dada 

ênfase à COF. 
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5 A CÂMARA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 

A presente seção tem como objetivo trazer características, informações e processos referentes 

à Câmara de Orçamento e Finanças, de forma a mostrar de maneira mais detida o papel e a 

atuação dessa instância de gestão financeira e orçamentária do atual governo do governo de 

Minas Gerais. Dessa forma, apresenta-se o histórico e o processo de estruturação da Câmara, 

sua dinâmica de funcionamento, as normatizações e regulamentações referentes à sua atuação 

e as suas medidas diante do cenário atual de crise fiscal. Para isso, é realizada uma detalhada 

análise documental, de forma a buscar as informações pertinentes nos ofícios, leis, resoluções 

e deliberações que lhe dizem respeito. 

 

5.1 Histórico e o processo de estruturação da Câmara de Orçamento e Finanças 

 

A COF foi instaurada no ano de 2015, por meio do Decreto Estadual 46.804/2015, o qual foi 

revogado pelo Decreto 47.077, de 16 de novembro de 2016. Entretanto, anterior a sua 

existência, existiam algumas estruturas semelhantes que desempenhavam papeis também 

similares, como a Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças (CCGPGF) 

e a Junta de Programação Orçamentária e Financeira (JPOF). Portanto, são apresentadas a 

seguir essas três estruturas, de forma a possibilitar um entendimento de como se deu o processo 

de criação e estruturação da COF. 

 

5.1.1 Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças (CCGPGF) 

 

As estruturas governamentais dedicadas especificamente à gestão financeira e orçamentária do 

Estado apareceram formalmente, no contexto de Minas Gerais, após a instituição da Lei 

Delegada Estadual 180, de 20 de janeiro de 2011, em seu Capítulo II, intitulado “Da 

Governança Pública”. Em seu texto original, a referida lei classifica a CCGPGF e a JPOF como 

instâncias consultivas e deliberativas sobre 

[...] políticas públicas de planejamento, orçamento, gestão e finanças, de forma 

integrada, com o objetivo de garantir a intersetorialidade, a transversalidade, a 

integração e a efetividade das ações governamentais. (MINAS GERAIS, 2011) 

 

A Lei Delegada Estadual 180/2011 também instituiu o Comitê de Governança Corporativa, no 

âmbito da CCGPGF, para subsidiar as decisões relativas a “órgãos, entidades, sociedades de 
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economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado, que integram a 

Administração Pública do Poder Executivo” (MINAS GERAIS, 2011).  

A JPOF era uma instância colegiada, composta pelo Secretário de Estado Adjunto de Fazenda; 

pelo Subsecretário do Tesouro Estadual; pelo Subsecretário da Receita Estadual; pelo 

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto; pelo Subsecretário de Gestão 

da Estratégia Governamental; e pelo Secretário de Estado Adjunto de Planejamento e Gestão, 

que a presidia. Seu objetivo era apoiar o governador no que tange à política orçamentário-

financeira e deliberar sobre sua execução (MINAS GERAIS, 2011).  

A CCGPGF, por sua vez, foi criada em 2003 e, desde então, passou a absorver competências 

dispostas em leis e decretos instituídos pelo governo, além de expedir normas por meio de 

Deliberações, Ofícios Circulares e afins. Instaurada pelo Decreto Estadual 43.145, de 02 de 

janeiro de 2003, a CCGPGF foi reconstituída por meio da previsão legal expressa na Lei 

Delegada Estadual 180/2011 (OLIVEIRA, 2016, p. 50). 

Em 2003, ela surgiu como uma Câmara Temática submetida ao Colegiado de Gestão 

Governamental15. À época, era composta por cinco membros: o Secretário de Estado de 

Planejamento e Gestão - que a presidia; o Secretário de Estado de Fazenda; o Secretário de 

Estado de Governo; o Procurador Geral do Estado; e o Auditor Geral do Estado. Dentre suas 

atribuições, elencadas pelo Decreto Estadual 43.391, de 18 de junho de 2003, estavam: 

I - estabelecer diretrizes para assegurar o planejamento, a coordenação e a gestão 

efetiva da ação governamental; 

II - estabelecer diretrizes para que a Junta de Programação Orçamentária e Financeira 

realize os ajustes necessários ao cumprimento das metas fiscais, consoante a Lei 

Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000; 

III - estabelecer as diretrizes para o planejamento, a coordenação e o acompanhamento 

das ações de modernização institucional e administrativa; 

V - deliberar sobre assuntos que compõem a agenda desta Câmara; 

VI - estabelecer diretrizes para a gestão da informação governamental, garantindo 

melhor prestação de serviços na internet e transparência na otimização de processos 

administrativos na extranet; 

VII - exercer outras atividades correlatas. (MINAS GERAIS, 2003b) 

 

A partir da Lei Delegada Estadual 180/2011, a CCGPGF passou a ser composta por mais alguns 

membros, sendo eles o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que a presidia; o 

                                                           
15 Instituído pelo Decreto 43.145, de 02 de janeiro de 2003, seu objetivo era assegurar coerência entre a concepção 

e a execução das políticas públicas setoriais; conceber e articular a execução de programas multissetoriais, 

destinados a regiões ou segmentos populacionais específicos; acompanhar as metas e os resultados dos programas 

governamentais; identificar restrições e dificuldades para execução dos programas governamentais; e assegurar a 

interação governamental. Era agrupado em Câmaras, a saber: Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, 

Gestão e Finanças; Câmara de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura; e Câmara de Desenvolvimento 

Social e Cidadania (MINAS GERAIS, 2003a). 
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Secretário de Estado de Fazenda; o Secretário de Estado de Governo; o Secretário de Estado de 

Casa Civil e de Relações Institucionais; o Advogado-Geral do Estado; o Controlador-Geral do 

Estado; e o Diretor-Presidente do Escritório de Prioridades Estratégicas. Cada um dos 

integrantes obtinha o direito a um voto, de forma que o presidente obtinha o poder de decisão 

em caso de empate. Esse modelo pode ser apontado como gestão colegiada, pois objetiva o 

encontro de diferentes atores buscando-se uma tomada de decisão coletiva, de acordo com as 

particularidades e especificidades de cada uma das pastas que estes representam. Esse modelo 

se contrapõe à tendência de centralização do poder em uma figura única e o distribui a partir da 

cogestão, conforme aponta Campos (1998). 

Destaca-se que dentre algumas de suas atribuições estava a de coordenar e integrar as decisões 

estratégicas de governo e a de deliberar sobre os atos de gestão que envolvessem a ampliação 

da despesa com a implementação de políticas públicas, especialmente com a de recursos 

humanos e com a alteração da estrutura organizacional da Administração Estadual (MINAS 

GERAIS, 2011). Assim, configurava-se como um modelo que discutia as questões que 

envolvem o conjunto do governo, em uma perspectiva sistêmica, sendo também um espaço de 

deliberação política. (OLIVEIRA, 2016, p. 51) 

Com o objetivo de subsidiar as decisões em temáticas de interesse das sociedades de economia 

mista e empresas controladas direta e indiretamente pelo Estado, foi criado, no âmbito da 

Câmara, o Comitê de Governança Corporativa. Esta era uma instância de compartilhamento de 

gestão com suporte técnico e administrativo prestados pela Secretaria de Estado de Fazenda – 

SEF (MINAS GERAIS, 2011). A Câmara possuía também uma Secretaria Executiva, que tinha 

o papel de operacionalizar a CCGPGF. Com o apoio das áreas técnicas da Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão (SEPLAG), coletava, filtrava e organizava as informações 

necessárias para subsidiar a deliberação dos membros da Câmara (MINAS GERAIS, 2014a). 

Por meio da análise da legislação que regulamentou o funcionamento da CCGPGF, percebe-se 

que as suas competências eram bastante abrangentes. Segundo este marco legal, suas 

deliberações abrangiam temas que podem ser considerados relevantes para o Poder Executivo 

do governo do estado de Minas Gerais, como pessoal, orçamento, convênios, Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), gestão governamental, entre outras áreas e 

matérias. 

Os pleitos enviados por órgãos de todo o Estado para deliberação da Câmara, relativos à 

autorização para a realização de despesas em diferentes áreas, eram previamente recebidos pela 
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Secretaria Executiva e pelas áreas técnicas da SEPLAG. Essas estruturas eram responsáveis 

pela análise das demandas enviadas, de forma a proporcionar um melhor detalhamento e 

qualificação dos pedidos antes que fossem levados às reuniões. Cabia à Secretaria Executiva 

organizar e operacionalizar a logística dos encontros, além da responsabilidade de comunicar 

às entidades e aos órgãos interessados sobre as reuniões, motivo pelo qual ela estava sob 

responsabilidade da Diretoria Central de Coordenação da Ação Governamental, na 

Superintendência de Coordenação Geral, subordinada à Subsecretaria de Planejamento, 

Orçamento e Qualidade do Gasto (MINAS GERAIS, 2014a). 

Uma das principais atribuições da CCGPGF era sua responsabilidade no controle e na qualidade 

do gasto em prol do interesse público, principalmente em tempos de crise. Ela foi fundamental 

na discussão e na deliberação de medidas de controle de gasto ao longo do tempo, com atuação 

estratégica em cenários de restrição fiscal. Diversos atos administrativos passaram a ser 

analisados e deliberados diretamente pela Câmara, tais como autorização para despesas com 

viagens, desbloqueio de cargos, restrição de contratação de consultorias e despesas com 

capacitação (OLIVEIRA, 2016, p. 52). Dessa forma, percebe-se uma clara centralização por 

meio da criação de processos burocráticos de controle, com o objetivo de impedir o aumento 

da despesa no Estado. Como abordado por Lotta (2012) e destacado anteriormente, nota-se que 

esse modelo confere grande poder de decisão ao alto escalão, composto nessa situação pelos 

principais secretários de estado, e retira a autonomia do médio escalão, representado pelas 

estruturas orçamentárias dos órgãos e entidades do Estado. 

Além disso, era composta pelo primeiro escalão do Governo do Estado de Minas Gerais. Isso, 

apesar de gerar vantagens com o compartilhamento da decisão, gerava alguns problemas, como 

a dificuldade de expor um grande volume de informações e de aprofundar nas questões levadas 

à deliberação, além da não inserção de representantes dos órgãos que faziam os pedidos, para 

defenderem aquilo que estavam pleiteando. 

Apesar disso, a Câmara possuía um rito certo, no qual existiam reuniões mensais cumpridas de 

maneira regular. Pela análise de dados e planilhas da Secretaria Executiva da Câmara percebe-

se o fato de que a maioria das decisões tomadas na CCGPGF ocorriam dentro das reuniões e 

sua minoria por meio do instituto do ad referendum16. Essa configuração aponta para uma 

tomada de decisão que se utiliza da deliberação coletiva entre os atores membros da Câmara. 

                                                           
16 Termo jurídico que designa ato individual, sujeito à aceitação posterior por parte de um colegiado. Não implica 

a prévia consulta ao colegiado a respeito de decisões ou medidas tomadas (HOUAISS, 2009). 
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Essa característica é típica de uma gestão colegiada e oposta à tendência de centralização das 

decisões em uma figura única (ad referendum), de modo que a discussão seja compartilhada e 

que ninguém decida isoladamente. Destaca-se aqui que, apesar de as decisões serem discutidas 

entre os atores que a compõe, há uma forte centralização do poder decisório na Câmara e uma 

representatividade restrita, evidenciando a força dessa instância e a sua capacidade de 

coordenação e controle. 

Quanto ao assunto, é possível perceber que, em sua ampla maioria, as decisões tratavam dos 

pleitos relacionados à área de pessoal. Essa situação se relaciona, principalmente, com o cenário 

fiscal que começou a se agravar em Minas Gerais, o que requeria um cuidado e uma atenção 

maior para as requisições pertinentes a essa área temática, dada a sua relevância na estrutura de 

gastos do governo estadual. 

Diante do exposto, destaca-se que não é possível configurar esse arranjo como uma gestão em 

rede, pois a multiplicidade de atores presentes não descentraliza a tomada de decisão e nem a 

horizontaliza, já que estes pertencem ao alto escalão do governo e que não há interação com 

outros atores importantes, como os representantes dos órgãos e entidades que realizam os 

pedidos e que fazem parte da burocracia de médio escalão, como abordado por Lotta, Pires e 

Oliveira (2014) e trazido na seção 3. 

Em 2015, a CCGPGF funcionou por alguns meses, até ser substituída por uma nova estrutura, 

constituída por Instâncias Centrais de Governança: o Colegiado de Planejamento e Gestão 

Estratégica, a Câmara de Orçamento e Finanças e a Câmara de Coordenação de Empresas 

Estatais. Portanto, tanto a CCGPGF como a JPOF foram extintas pelo Decreto Estadual 

46.804/2015, e suas competências foram absorvidas, em grande parte, pela COF, que é 

apresentada de forma mais exaustiva a seguir. 

 

5.1.2 A instituição da Câmara de Orçamento e Finanças (COF) 

 

Como abordado anteriormente, em 2015 foram criados o Colegiado de Planejamento e Gestão 

Estratégica (CPGE), a Câmara de Orçamento e Finanças (COF) e a Câmara de Coordenação de 

Empresas Estatais (CCEE), por meio da alteração da redação da Lei Delegada Estadual 

180/2011, pela Lei Estadual 21.693, de 26 de março de 2015. Essas instâncias foram criadas 

para desempenhar as atribuições das que foram substituídas. A modificação do texto da lei não 

eliminou as instâncias anteriormente existentes, não havendo uma extinção explícita da 
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CCGPGF, da JPOF e do Comitê de Governança Corporativa. Entretanto, todas as suas 

competências foram transferidas para as novas instâncias de governança. 

As atribuições e funções das novas instâncias de governança do Governo do Estado de Minas 

Gerais foram elencadas por meio de decretos, além daquelas herdadas das antigas estruturas. O 

Decreto Estadual 46.804, de 21 de julho de 2015, dispôs sobre as Instâncias Centrais de 

Governança do Governo do Estado de Minas Gerais e, em seu artigo 25, estabeleceu as regras 

de absorção de competências, na seguinte forma: 

I - as competências do Comitê de Governança Corporativa, e não tratadas neste 

Decreto, ficam absorvidas pela Câmara de Coordenação de Empresas Estatais; 

II - as competências da Junta de Programação Orçamentária e Financeira, e não 

tratadas neste Decreto, ficam absorvidas pela Câmara de Orçamento e Finanças; 

III - as competências da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e 

Finanças, e não tratadas neste Decreto, ficam absorvidas pela Câmara de Orçamento 

e Finanças. (MINAS GERAIS, 2015c) 

 

É possível perceber que a JPOF foi absorvida pela COF e o Comitê de Governança 

Coorporativa pela CCEE. As competências da CCGPGF foram absorvidas tanto pelo CPGE, 

quanto pela COF, de forma que aquelas que não foram previstas pelo Decreto Estadual 

46.804/2015 como de responsabilidade do primeiro, deveriam ser assumidas pela segunda. Em 

outras palavras, a COF absorveu todas as atribuições da JPOF e mais aquelas da CCGPGF que 

não foram elencadas para o CPGE expressamente. Na prática, foram poucas as competências 

da CCGPGF assumidas pelo Colegiado, como a disposição de servidores e a aprovação de 

concursos públicos e afins, além das matérias que a COF entendia ser pertinentes de se submeter 

à instância superior. (OLIVEIRA, 2016, p. 57). 

Dessa forma, a estrutura das Instâncias de Governança do Estado de Minas Gerais passou a ter 

uma nova configuração, que pode ser observada na Figura 1. Ressalta-se que o CPGE possuía 

papel apenas deliberativo. A COF e a CCEE, por outro lado, tinham papel deliberativo e 

consultivo, podendo submeter assuntos de interesse para o Colegiado. Destaca-se ainda que a 

CCEE recebia pleitos apenas de empresas públicas e de sociedades de economia mista e a 

estrutura de sua secretaria executiva, que tinha papel de apoio nas deliberações, estava 

localizada na SEF. Já a COF recebia pleitos apenas de entidades e de órgãos públicos e sua 

secretaria executiva está localizada na SEPLAG. O CPGE tinha capacidade de receber pleitos 

de ambas naturezas. Ressalta-se ainda que a COF e o CPGE possuíam a mesma secretaria 

executiva (MINAS GERAIS, 2015c). 
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Figura 1 – Esquema das Instâncias Centrais de Governança – Minas Gerais – 2015 

     

Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Secretaria Executiva Central da COF. 

Apesar de serem três instâncias diferentes, elas se comunicavam entre si e faziam parte de um 

mesmo modelo de governança do Governo do Estado de Minas Gerais. No dia 16 de novembro 

de 2016, foi expedido o Decreto 47.077, que revogou o Decreto 46.804/2015, já mencionado 

anteriormente. Dessa forma, tanto o CPGE como o CCEE foram extintos, permanecendo a COF 

com o papel central relativo ao controle do orçamento e da despesa pública. A Câmara passou 

a ser, então, a única instância central de governança do Poder Executivo relativa ao controle do 

gasto público, além de ser regida pelo regulamento supramencionado, o qual é destrinchado e 

analisado adiante. 

O Decreto 47.077/2016, em seu artigo primeiro, dispõe sobre o fato de que a COF, de que trata 

a Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016, constitui-se como instância central de governança do 

Poder Executivo, sem prejuízo das demais instâncias existentes. Além disso, aborda o fato de 

que a Câmara “exercerá as ações de coordenação do planejamento e da gestão do Governo, 

como instância deliberativa das políticas públicas orçamentárias, financeiras e patrimoniais, de 

forma integrada, com o objetivo de promover a intersetorialidade, a transversalidade, a 

integração e a efetividade das ações governamentais” (MINAS GERAIS, 2016a). 

No que se refere às competências, o Decreto estabelece, em seu artigo terceiro, que a COF 

prestará apoio ao Governador na definição de diretrizes e estratégias de governo para a 
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condução das políticas orçamentárias, financeira e patrimonial, cabendo a ela deliberar sobre 

as seguintes temáticas: 

I – administração de pessoal;  

II – orçamento e finanças;  

III – operações de crédito;  

IV – parcerias público-privadas (no âmbito do Poder Executivo);  

V – obras; 

VI – matérias afetas a órgãos, entidades, sociedades de economia mista e empresas 

controladas direta ou indiretamente pelo Estado e que sejam dependentes, nos termos 

do inciso III do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2001. 

(MINAS GERAIS, 2016a) 

 

Diante disso, a legislação especifica, em seu artigo quarto, as atribuições da COF pertinentes a 

cada uma das temáticas apresentadas anteriormente. 

a) Atribuições relativas à administração de pessoal: 

I - deliberar sobre a política de gestão de pessoas, especialmente relacionada a:  

a) evolução dos gastos com pessoal;  

b) diretrizes de administração de pessoal;  

c) políticas que possam implicar impacto orçamentário-financeiro ao Estado, com 

destaque para planos de carreira e remuneração;  

d) movimentação e afastamento de servidores;  

e) concursos públicos e contratações temporárias;  

f) políticas de cargos, gratificações e funções;  

g) política de estágio;  

h) política geral para a concessão de benefícios. (MINAS GERAIS, 2016a) 

 

b) Atribuições relativas a orçamento e finanças: 

II - deliberar sobre a política orçamentária, financeira e patrimonial do Estado, 

especialmente em relação a:  

a) definição de diretrizes para:  

1. a sustentabilidade fiscal;  

2. a elaboração da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária 

Anual, da Proposta de Plano Plurianual de Ação Governamental e suas revisões, do 

decreto anual de programação orçamentária e financeira, do decreto de encerramento 

do exercício financeiro e demais instrumentos afetos à matéria;  

3. a realização de despesas relacionadas a temáticas específicas, a serem 

regulamentadas por meio dos instrumentos previstos no art. 2º;  

4. a realização de despesas com investimentos;  

5. a celebração de convênios de entrada de recursos e instrumentos congêneres, 

inclusive sobre a concessão de declaração de contrapartida e alterações nos valores 

aprovados;  

6. a execução de despesas no âmbito da política de frotas do Estado;  

b) alteração das despesas totais previstas no decreto de programação orçamentária e 

financeira, bem como remanejamentos entre grupos de despesas;  

c) gestão patrimonial relativa a cessão de uso de imóveis, doações e outras formas de 

utilização do patrimônio estatal;  

d) autorização para a realização de despesas em regime de adiantamento especial não 

previstas nos incisos IV e V do art.25 do Decreto nº 37.924, de 16 de maio de 1996, e 

no art. 32 do Decreto nº 47.045, de 14 de setembro de 2016, ou que excedam os limites 

ali estabelecidos;  

e) autorização para contratação, renovação ou alteração de contratos:  
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1. de serviços de consultoria;  

2. celebrados com a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas 

Gerais – Prodemge –, ou demais prestadoras de serviços de tecnologia da informação, 

em observância, quando couber, à manifestação prévia do Comitê Executivo de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo do Estado de Minas Gerais – 

Cetic;  

3. referentes a serviços prestados pela Minas Gerais Administração e Serviços S.A.– 

MGS – e demais empresas prestadoras de serviços terceirizados de natureza 

semelhante. (MINAS GERAIS, 2016a)  

 

c) Atribuições relativas às operações de crédito: 

III - deliberar sobre operações de crédito, especialmente em relação a:  

a) contratação e renovação de operações de crédito;  

b) financiamento de inversões financeiras e concessão de garantia fidejussória ou real 

dos órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas, manifestando-se 

sobre a sua viabilidade;  

c) autorização para a concessão de contrapartidas às operações de crédito. (MINAS 

GERAIS, 2016a) 

 

d) Atribuições relativas às parcerias público-privadas: 

IV - deliberar sobre parcerias público-privadas no âmbito do Poder Executivo, 

especialmente em relação a:  

a) aprovação de editais e projetos;  

b) aprovação, aditamento e prorrogação de contratos. (MINAS GERAIS, 2016a) 

 

e) Atribuições relativas a obras:  

V - deliberar sobre obras, especialmente no que se refere ao Plano Geral de Obras – 

PGO.  

Parágrafo único - As despesas e aquisições previstas no plano de trabalho de convênio 

de entrada de recursos não necessitam de deliberação da COF. (MINAS GERAIS, 

2016a) 

 

Destaca-se ainda que a COF absorveu as competências do Colegiado de Planejamento e Gestão 

Estratégica (CPGE), da Câmara de Coordenação de Empresas Estatais (CCEE) e do Conselho 

Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais (CGP), após a extinção dessas 

instâncias, como abordado anteriormente. Nota-se, portanto, que a criação e a estruturação da 

COF faz parte de um processo que dialoga com a teoria do institucionalismo histórico, como 

abordado por Hall e Taylor (2003), uma vez que essa instância e suas instituições foram criadas 

com base em estruturas e normativas já existentes no passado, remetendo ao que os teóricos 

chamam de “path dependent”, ou seja, uma causalidade social dependente da trajetória 

percorrida, em que há propriedades herdadas do passado e de forma que as instituições 

aparecem como integrantes relativamente permanentes da paisagem da história. 
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Percebe-se que os objetivos da COF permeiam todas essas atribuições e competências 

elencadas, além de dialogar com a LRF e auxiliar em momentos de escassez de recursos. Dessa 

forma, a Câmara se configura como um mecanismo que busca atuar diante das necessidades de 

adaptação fiscal em cenários de crise econômica. Como abordado anteriormente, por meio de 

planejamento e transparência, a LRF visa aprimorar a responsabilidade fiscal do poder público 

e promover a prevenção de desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas, 

corroborando para o equilíbrio financeiro e para o controle dos gastos. Assim, a COF dialoga 

com esse mecanismo, principalmente dentro de sua competência relativa às medidas de controle 

do gasto público. 

Portanto, a Câmara torna-se peça fundamental para a tomada de decisão e para a alocação de 

recursos dentro do Governo, diante do contexto geral e das requisições de todos os órgãos e 

entidades do estado sobre as quais delibera, à medida que coordena as demandas e busca 

reconhecer as prioridades. Além disso, é uma importante instância para dialogar com os 

instrumentos orçamentários previstos na legislação. Isso ocorre porque é a COF quem aprova, 

por exemplo, limites orçamentários. Assim, todos os órgãos precisam seguir aqueles limites 

estabelecidos por ela, de maneira que, em caso de necessidade, esses devem pleitear mais 

recursos para determinadas atividades. Mais uma vez, a COF é a instância que coordena ou 

controla, em certa medida, o orçamento dos órgãos e que, além de seguir as regras, leis e 

decisões previamente colocadas, prescreve e viabiliza a provisão de bens e serviços. 

 

5.2 Estrutura e dinâmica de funcionamento da Câmara de Orçamento e Finanças 

 

Apresentadas as competências da COF, examina-se a seguir a sua composição e a sua estrutura, 

definida pelo artigo sexto do Decreto em análise. A Câmara é composta atualmente por quatro 

membros permanentes, sendo eles o Secretário de Estado de Governo, o Secretário de Estado 

de Casa Civil e de Relações Institucionais, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e 

o Secretário de Estado de Fazenda. Cabe ressaltar que também podem participar das reuniões 

os componentes da assessoria da COF (Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade 

do Gasto, Superintendente Central de Coordenação Geral e o Superintendente Central de 

Planejamento e Programação Orçamentária), os representantes dos Comitês Executivos e 

convidados externos (representantes de órgãos e entidades), quando se entender necessário. 

Ainda em seu artigo sexto, nos parágrafos segundo e terceiro, o Decreto 47.077 institui que a 

presidência da Câmara será exercida alternadamente entre os seus membros permanentes, com 
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uma duração de seis meses de mandato, admitida uma recondução. Quanto à periodicidade dos 

encontros, os parágrafos quarto e quinto destacam que as reuniões ordinárias da COF ocorrerão 

quinzenalmente, além de que “poderão, por convocação do Presidente da Câmara ou por 

solicitação de seus membros permanentes, serem realizadas reuniões extraordinárias e reuniões 

temáticas”. (MINAS GERAIS, 2016a). 

O referido decreto traz ainda um capítulo sobre os Comitês Executivos. Segundo o parágrafo 

primeiro do artigo oitavo, esses funcionarão no formato de grupos consultivos de 

acompanhamento, operacionalização e execução, em caráter permanente ou temporário, com o 

objetivo de subsidiar as decisões da COF em temas específicos, observadas as diretrizes da 

Câmara. Além disso, é destacado também os componentes que participarão desses Comitês. 

§ 2º - Integrarão os Comitês Executivos, com direito a voto:  

I - os membros permanentes da COF;  

II - os titulares de órgãos e entidades do Poder Executivo convocados pelo Presidente 

da COF, não sendo admitida a delegação.  

§ 3º - O Presidente da COF poderá convidar representantes dos órgãos e entidades do 

Poder Executivo para participar, sem direito a voto, das discussões no âmbito dos 

Comitês Executivos. (MINAS GERAIS, 2016a) 

 

O capítulo aborda ainda, em seu artigo nono, as competências dos Comitês Executivos. 

Art. 9º - Compete aos Comitês Executivos: 

I - analisar e manifestar, de maneira conclusiva, sobre pleitos afetos à sua área 

temática, respeitando os prazos estabelecidos pela COF;  

II - solicitar informações complementares a órgãos e entidades, quando necessário;  

III - realizar estudos qualitativos e quantitativos sobre temáticas específicas no âmbito 

de sua atuação; 

IV - consolidar informações para subsídio de suas deliberações;  

V - exercer outras funções e atividades que lhe sejam atribuídas pela COF.  

§ 1º - Sem prejuízo de outras diretrizes emanadas pela COF, os Comitês Executivos 

farão constar nas suas manifestações, quando constatados, os riscos fiscais, os 

impactos orçamentários e financeiros de curto e médio prazo e sugestões de 

encaminhamento.  

§ 2º - As manifestações definitivas dos Comitês Executivos serão consolidadas em 

deliberações da COF. (MINAS GERAIS, 2016a) 

 

Ressalta-se que, na prática, esses comitês não interferem de fato nos fluxos, procedimentos e 

processos da COF, tendo em vista que a maioria dos seus componentes, os Secretários de 

Estado, também são membros dela e participam de suas reuniões e deliberações. 

O artigo décimo, por sua vez, traz que “a COF definirá em resolução a convocação e o formato 

das reuniões, os procedimentos, os prazos e a forma de encaminhamento das manifestações dos 

Comitês Executivos”. (MINAS GERAIS, 2016). Pode-se observar que há uma previsão de 

legislação que definirá os detalhes pertinentes às reuniões da Câmara, como agendamento das 
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reuniões, quórum dos encontros, horários, prazo máximo para a inclusão de pleitos na pauta das 

reuniões, competência para expedição de decisões ad referendum, entre outros fatores. A 

Resolução COF Nº 01, criada em 17 de fevereiro de 2017, normatizou essas questões. 

Por fim, se faz importante abordar as competências, o funcionamento, os processos e os fluxos 

atinentes à Secretaria Executiva da COF. Em seu artigo 11, o Decreto 47.077 traz uma série de 

atribuições dessa Secretaria, onde está localizada a Diretoria Central de Suporte Executivo à 

Câmara (DCSEC). 

Art. 11 - São atribuições da Secretaria Executiva:  

I - receber e analisar os pleitos enviados à COF;  

II - submeter os pleitos para análise e deliberação dos Comitês Executivos;  

III - solicitar informações complementares aos órgãos e às entidades, quando 

necessário;  

IV - consolidar informações para subsidiar as deliberações;  

V - organizar e acompanhar as reuniões ordinárias, extraordinárias e temáticas;  

VI - consolidar e transcrever as deliberações decorrentes das reuniões, sejam elas 

ordinárias, temáticas ou extraordinárias;  

VII - elaborar e encaminhar ata para validação pelos membros;  

VIII - elaborar ofícios para comunicar as deliberações da COF;  

IX - coordenar e acompanhar as ações e deliberações da COF, viabilizando 

mecanismos para divulgação de suas diretrizes e normatizações.  

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de 

Estado de Fazenda prestarão apoio técnico, logístico e operacional à COF, por 

intermédio da Secretaria Executiva. (MINAS GERAIS, 2016a) 

 

A Secretaria Executiva conta hoje com uma equipe de 16 pessoas: a Superintendente e a 

Diretora Central de Coordenação Geral, dez servidores, sendo a sua maioria pertencente a 

carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), duas 

secretárias, um estagiário e uma adolescente participante da Associação Profissionalizante do 

Menor (ASSPROM). 

Analisando-se as competências elencadas, é possível perceber que ela fica responsável por 

operacionalizar de fato o funcionamento da COF. Por meio do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI), a Diretoria Central de Suporte Executivo à Câmara recebe e analisa os 

pleitos dos órgãos, fundações e autarquias de todo o Estado. A partir dessa etapa, a equipe 

qualifica os pleitos, com apoio das áreas técnicas (orçamento, pessoal, convênios, logística, 

etc.) e consolida as informações para subsidiar as deliberações da Câmara. Além disso, a 

Secretaria fica responsável por organizar e acompanhar as reuniões ordinárias, de forma que 

ela deve marcá-las, convidar os participantes, informar a pauta a ser discutida e elaborar e 

organizar todo o material a ser entregue para análise (pleitos qualificados, planilhas, despachos, 

entre outros). Tais encontros ocorrem ou no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
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(BDMG) ou na Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG), nos gabinetes do Secretário 

de Planejamento e Gestão ou do Secretário de Fazenda. 

Realizadas as reuniões, a DCSEC fica incumbida de consolidar e transcrever as decisões, as 

quais podem ser tomadas em reunião ou por meio de ad referendum17. Assim, a Diretoria deve 

elaborar ofícios (denominados de OF. COF), por meio do SEI, para comunicar aos órgãos as 

deliberações da Câmara. Feito isso, os processos são encerrados e devolvidos aos respectivos 

órgãos solicitantes. 

Com relação a todo esse fluxo realizado na Secretaria Executiva, alguns aspectos merecem ser 

enfatizados. Primeiramente, destaca-se que os pleitos são, hoje, divididos em quatro 

planilhas/categorias diferentes: pleitos orçamentários, não-orçamentários, Restos a Pagar Não 

Processados (RPNP) e Qualificação de Projetos. A planilha de pleitos orçamentários engloba 

uma maior diversidade de temáticas, como tecnologia da informação e comunicação (TIC), 

frotas, terceirizados, obras, empresas, operações de crédito, Parcerias Público-Privadas (PPP), 

Liberação de Recursos Financeiros, adiantamento especial, consultoria, descontingenciamento, 

despesas com coffee break, limites em geral, suplementação, remanejamento, viagem 

internacional, aprovação de cota financeira ou orçamentária, entre outros. 

A planilha de pleitos não-orçamentários recebe basicamente os pleitos de pessoal, ou seja, 

pedidos referentes a nomeações, concursos, promoções e progressões. A planilha de Restos a 

Pagar Não Processados já possui um nome autoexplicativo, uma vez que essa contém apenas 

os pedidos de reestabelecimento de RPNP. Por fim, tem-se a planilha de qualificação de 

projetos, que contêm todos os pedidos relacionados aos convênios18 do Estado. 

Outro aspecto a ser destacado é o fato de que existem algumas regras básicas para que o pleito 

seja analisado e qualificado pela DCSEC e posteriormente submetido à COF. É necessário que 

o pedido seja enviado por meio de processo SEI, com conteúdo explicitado em um Formulário 

COF (disponíveis no site da Câmara) e que algum ofício, documento ou o próprio formulário 

                                                           
17 Art. 8º - As decisões ad referendum da COF poderão ser expedidas pelos Secretários de Fazenda e de 

Planejamento e Gestão, em situações excepcionais, mediante consenso de ambos. Parágrafo único – As decisões 

concedidas ad referendum deverão ser referendadas pelos demais membros permanentes da COF na primeira 

reunião ordinária subsequente. (RESOLUÇÃO COF Nº 01/2017) 

 
18 Convênio é uma forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas, buscando a consecução 

de objetivos de interesse comum, por colaboração recíproca, distinguindo-se dos contratos pelos principais traços 

característicos: I - igualdade jurídica dos partícipes; II - não persecução da lucratividade; III - possibilidade de 

denúncia unilateral por qualquer dos partícipes, na forma prevista no ajuste; IV - diversificação da cooperação 

oferecida por cada partícipe; V - responsabilidade dos partícipes limitada, exclusivamente, às obrigações 

contraídas durante o ajuste. 
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esteja assinado pelo dirigente máximo do órgão. Nota-se que todas essas dinâmicas, 

características e aspectos da Secretaria Executiva refletem processos tipicamente 

burocratizados, com regras, normas, fluxos, hierarquia e funções bem definidas, nos moldes da 

burocracia weberiana abordada na subseção 3.1 deste trabalho. 

Essa forma processual pode ser considerada positiva, uma vez que obriga com que o órgão 

comunique ou faça com que o Dirigente máximo tenha ciência do que está sendo pedido, de 

forma a existir um filtro e um controle sobre os gastos a serem realizados. Além disso, o órgão 

precisa da autorização dessa instância externa, fazendo com que haja maior cuidado na 

elaboração do pedido, que sempre deve vir acompanhado de justificativa. Assim, a COF 

consegue mobilizar e coordenar pedidos de todos os órgãos do estado, referente àquilo que ela 

acredita ser necessário. Para isso, ela emite Ofícios Circulares com instruções sobre esses 

assuntos. 

 

5.3 Legislação e estruturação atual 

 

Após abordar o histórico, o processo de instituição, a estrutura e a dinâmica de funcionamento 

da COF, são apresentadas, a seguir, a normatização e a regulamentação a ela atinentes. Dessa 

forma, tendo em vista que as medidas referentes à temática orçamentária mudam 

constantemente, diante dos diferentes contextos e cenários ao longo do tempo, são abordadas 

as normas relacionadas e expedidas pela COF, buscando, posteriormente, ressaltar as principais 

alterações ocorridas. 

Atualmente, a Deliberação COF N.º 03, de 21 de dezembro de 2016, rege todo o funcionamento 

da Câmara e de sua Secretaria Executiva. Essa normativa dispõe sobre os fluxos específicos e 

procedimentos para apresentação de pleitos à COF, além de dar outras providências, de forma 

que se faz necessário analisar de maneira mais específica o seu conteúdo. Ressalta-se que será 

apresentada a Deliberação já alterada, uma vez que a Deliberação COF Nº 03, de 26 de abril de 

2017, alterou a redação referente à parte de pessoal da primeira, diante do Parecer Jurídico da 

AGE nº 15.853, que é abordado na próxima seção. 

A Deliberação COF N.º 03 divide as temáticas em dois grupos: pessoal e orçamento e finanças. 

Em sua seção I, que trata sobre as disposições gerais, ela traz que: 

Art. 1º Os pleitos de pessoal, orçamento e finanças deverão ser encaminhados para 

deliberação da COF, observadas as diretrizes e fluxos relacionados, bem como as 
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regras gerais e específicas que forem estabelecidas pelas áreas competentes, que são 

condições necessárias para conhecimento e avaliação dos pleitos.  

Parágrafo único. Os pedidos deverão ser endereçados à Secretaria Executiva da COF, 

a qual qualificará os pleitos junto às áreas afetas a cada caso concreto. (MINAS 

GERAIS, 2016b)   

 

Adiante, a Seção II trata sobre os pleitos de pessoal e a seção III sobre os pleitos de orçamento 

e finanças. O artigo segundo aborda o fato de que os pleitos de temática de pessoal deverão ser 

encaminhados para deliberação da COF, instruídos com Parecer Jurídico favorável e específico 

para o caso concreto. Além disso, elenca os tipos de demandas que fazem parte da temática de 

pessoal. 

§1º Consideram-se pleitos afetos à temática de pessoal, mas não se restringem, aqueles 

que envolvam: 

I. alteração de jornada de trabalho;  

II. auxílios e vales refeição, alimentação e transporte;  

III. pontos de cargos, funções de confiança e gratificações temporária;  

IV. carreiras e remuneração;  

V. concurso público;  

VI. contratação temporária;  

VII. processo seletivo interno;  

VIII. promoção; e  

IX. outros temas afetos à temática de pessoal definidos pela legislação vigente. 

(MINAS GERAIS, 2016b) 

 

Em seu parágrafo segundo, o artigo enfatiza que alguns casos específicos ficam dispensados de 

instrução com o parecer Jurídico de que trata o caput: 

I. casos que se enquadram nas hipóteses previstas no Parecer AGE nº 15.853, de 

23/02/2017;  

II. política de estágios;  

III. pontos de cargos, funções de confiança e gratificações temporárias;  

IV. demais temáticas que a COF manifeste não ser necessária a apresentação de 

Parecer Jurídico. (MINAS GERAIS, 2016b) 

 

Quanto à política de estágios, o artigo terceiro define que cada órgão/entidade poderá utilizar 

como referência de valores de bolsas aqueles atualmente praticados, estando vedado o reajuste 

enquanto não houver publicação de diretriz geral da COF que os atualize. Ressalta-se que casos 

atípicos devem ser submetidos à deliberação da COF e que, tendo em vista que a gestão do 

quadro de pessoal é de responsabilidade do órgão/entidade, cabe a este observar a legislação 

vigente. O artigo quarto, por sua vez, destaca a importância do papel da Subsecretaria de Gestão 

de Pessoas (SUGESP/SEPLAG) no processo de análise e qualificação dos pleitos: 

Art. 4º Ficam delegadas para análise e deliberação da Subsecretaria de Gestão de 

Pessoas – SUGESP/SEPLAG, as matérias referentes à cessão de servidores, 

afastamento para estudos e nomeação em cargos comissionados, funções gratificadas 

e gratificações temporárias em caráter de substituição.  
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§ 1º Os órgãos e entidades devem observar a Deliberação COF N.º 02, de 25 de abril 

de 2017, bem como os demais ofícios circulares que fazem referência às temáticas 

citadas no caput.  

§ 2º Permanece inalterada a vedação de pagamento com recurso público de quaisquer 

despesas vinculadas ao curso, para servidores em afastamento para estudos.” (MINAS 

GERAIS, 2016b)  

 

Cabe ressaltar que os últimos artigos referentes aos pleitos de pessoal foram revogados em 

2017, alterações que são abordadas na próxima subseção deste trabalho, onde se examinam as 

últimas diretrizes e medidas adotadas pela COF frente ao cenário atual. 

A terceira e última seção trata sobre os pleitos de orçamento e finanças, estando essa dividida 

em oito subseções, cada uma abordando uma temática diferente. São destacadas a seguir as 

principais disposições contidas nessas subseções, de maneira a possibilitar uma percepção de 

como as determinações da COF podem intervir de fato no enfrentamento do presente cenário 

fiscal. A primeira delas aborda as despesas com cursos, viagens e afins, destacando a imposição 

de limites previamente estabelecidos para a realização de gastos com essas finalidades e 

enfatizando as situações em que tais despesas deverão ser previamente analisadas e autorizadas 

pela COF.  

Art. 7º. A COF estabelecerá para cada exercício, limites específicos para a realização 

das despesas estabelecidas com:  

II - diárias de viagens;  

III - serviços de agenciamento de viagens;  

IV - participação em cursos, congressos, seminários e eventos afins, bem como 

promoção dos mesmos; e  

V - despesas com cerimoniais destinadas à alimentação, deslocamento, aluguéis, 

ambientação, locação de aeronaves e contratação de serviços assemelhados, bem 

como aquelas atribuídas à confecção e à distribuição de brindes pelos órgãos e 

entidades da administração direta, autárquica e fundacional.  

§ 1º Os limites de que trata o caput serão estabelecidos por meio de Ofício Circular 

da COF, em caráter excepcional.  

§ 2º Até que os limites definidos não sejam ultrapassados, fica dispensada a 

necessidade de apresentação de solicitações de aprovação de despesas dessas 

naturezas à COF.  

[...] 

§ 4º Salvo situações excepcionais, ainda permanecem suspensas as despesas com 

contratações e realização com serviços de coffee-break.  

Art. 8º. As despesas decorrentes de realização de viagem internacional deverão 

observar os limites estabelecidos e serem previamente autorizadas pela COF, exceto 

quando se tratar de viagens do Governador do Estado em missões oficiais. 

[...] 

§ 4º As viagens internacionais que não implicarem despesas para o Estado não deverão 

ser submetidas à COF. (MINAS GERAIS, 2016b) 

 

É interessante destacar alguns aspectos relacionados a essa temática. Primeiramente salienta-se 

o papel centralizador da COF ao impor limites aos órgãos e entidades do Estado no que tange 

às despesas supracitadas, de modo que, para a ultrapassagem desses limites, se faz necessária a 
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aprovação da Câmara. Além disso, é importante enfatizar a suspensão dos gastos com coffee-

breaks, que se configura como uma clara restrição frente ao cenário orçamentário atual, mesmo 

que do ponto de vista simbólico, uma vez que podem ser consideradas despesas supérfluas e 

pouco representativas, financeiramente, para o Estado. Por fim, ressalta-se a necessidade de 

prévia autorização da COF para a realização de despesas com viagens internacionais que 

acarretem em ônus para o Estado, sendo essa mais uma diretriz direcionada para uma 

centralização das decisões na Câmara e para uma tentativa de contenção dos gastos públicos. 

A segunda e a terceira subseções tratam, respectivamente, de adiantamento especial e de frotas, 

trazendo apenas aspectos processuais. A quarta subseção, por sua vez, aborda a questão das 

consultorias. Segundo o artigo 11, assim como as despesas com coffee-break, as despesas 

relativas à contratação ou renovação de serviços de consultoria também estão suspensas. 

Ressalta-se que apenas casos peculiares e específicos devem ser encaminhados para deliberação 

da Câmara. 

Parágrafo único. Casos excepcionais deverão ser encaminhados para análise da COF 

instruídos com Plano de Trabalho que contenha, pelo menos:  

I – objeto detalhado;  

II – valor estimado;  

III – justificativa para a realização da despesa; e  

IV – declaração quanto à existência de disponibilidade orçamentária. (MINAS 

GERAIS, 2016b) 

 

A quinta subseção, por meio do artigo 12, traz disposições relacionadas à área de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC). 

Art. 12. Todas as aquisições de bens e contratação de serviços referentes à Tecnologia 

da Informação e Comunicação – TIC – que implicarem a realização de despesas 

correntes com valores estimados iguais ou superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais), ou qualquer valor para a realização de despesas de capital, assim como as 

que demandarem suplementações e/ou aumento de limites orçamentários, deverão ser 

submetidas para deliberação da Câmara de Orçamento e Finanças – COF. (MINAS 

GERAIS, 2016b) 

 

Destaca-se o fato de que mais uma vez torna-se evidente a existência de um papel central da 

COF nas decisões relacionadas às despesas e ao gasto público, tendo em vista a obrigação de 

passarem pela Câmara pleitos de TIC de alto vulto financeiro ou que impliquem em 

suplementação e/ou aumento de limite orçamentário. Além disso, ressalta-se a necessidade de 

observância ao fluxo determinado e a importância do apoio das áreas técnicas na qualificação 

e análise dos pleitos. 

§ 1º Para pleitos dessa natureza deverá ser observado o seguinte fluxo:  
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I – o demandante encaminhará o pedido para manifestação do Comitê Executivo de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC;  

II – o CETIC manifestar-se-á acerca do mérito de cada caso concreto;  

III – o CETIC encaminhará para a Secretaria Executiva da COF o pedido original 

instruído com seu parecer técnico;  

IV – a Secretaria Executiva da COF solicitará manifestações de áreas técnicas sempre 

que necessário;  

V – a Secretaria Executiva da COF consolidará as manifestações técnicas, 

principalmente a orçamentária, e submeterá o pedido para deliberação da COF; e  

VI – a COF responderá diretamente ao órgão demandante.  

§ 2º A forma de apresentação dos pedidos e os prazos necessários para emissão de 

parecer do CETIC deverão seguir as normas e padrões previamente definidos pelo 

CETIC.  

§ 3º Ficam dispensadas de parecer prévio do CETIC as exceções por esse 

estabelecidas. Nesses casos, os pedidos deverão ser encaminhados diretamente à 

Secretaria Executiva da COF. (MINAS GERAIS, 2016b) 

 

As subseções sexta e sétima tratam, respectivamente, sobre a contratação de serviços 

terceirizados e convênios, destacando os fluxos, as regras e os aspectos processuais atinentes e 

específicos a cada uma das temáticas. Por fim, compete à oitava subseção discorrer sobre obras. 

Art. 18. Os pedidos referentes a obras que envolverem alteração ou acréscimo de 

recursos previstos para os empreendimentos do Plano Geral de Obras – PGO – 

deverão ser submetidos para deliberação da Câmara de Orçamento e Finanças – COF.  

Parágrafo Único. Para pleitos dessa natureza deverá ser observado o seguinte fluxo:  

I – o demandante encaminhará demanda referente a obras para a instância competente, 

instituída no âmbito da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – 

SETOP;  

II – em havendo necessidade de alteração ou acréscimo de recursos previstos para os 

empreendimentos que constarem do PGO, a Câmara de Coordenação de Obras 

formalizará pedido diretamente à COF;  

III – a Secretaria Executiva da COF solicitará manifestações de áreas técnicas sempre 

que necessário;  

IV – a Secretaria Executiva da COF consolidará manifestações técnicas e submeterá 

o pedido para deliberação da COF; e  

V – a COF responderá à instância competente, instituída no âmbito da Secretaria de 

Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP. (MINAS GERAIS, 2016b) 

 

Portanto, percebe-se que a deliberação determina os fluxos, as regras e os processos a serem 

seguidos pelos órgãos de forma específica para cada uma das áreas temáticas. Além disso, fica 

evidente o papel da COF na decisão e na centralização dos gastos públicos e a tentativa do 

governo em controlar as despesas, diante de um cenário de restrição orçamentária severo. 

Nota-se que, apesar da centralização das decisões na COF, da importância que essa instância 

ganha diante do cenário de crise fiscal e da variedade de assuntos sobre os quais ela delibera, o 

seu poder de atuação e intervenção no que se refere ao montante dos gastos é limitado, uma vez 

que a ampla maioria das despesas realizadas pelo Estado são de cunho obrigatório e/ou 

compulsório. Portanto, a despeito do papel central e de destaque atribuído à Câmara, sua 

atuação para reduzir os gastos públicos torna-se restrita, diante do fato de que suas deliberações 
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se dão sobre as despesas discricionárias do estado, que representam uma pequena parcela do 

orçamento total quando comparadas às despesas obrigatórias. 

 

5.4 Medidas e postura da COF diante do cenário atual: o arranjo constituído e as 

alterações existentes frente aos diferentes contextos 

 

Como já abordado anteriormente, as medidas referentes à temática orçamentária mudam 

constantemente, diante dos diferentes contextos ao longo do tempo. Dessa forma, são abordadas 

a seguir as principais alterações normativas ocorridas nos últimos meses, buscando evidenciar, 

por meio dessas mudanças, as diretrizes e a atuação da Câmara de Orçamento e Finanças frente 

ao difícil cenário enfrentado pelo Poder Executivo do estado de Minas Gerais. Portanto, são 

apresentadas a seguir as últimas deliberações, resoluções e ofícios expedidos pela Câmara, com 

o objetivo de analisar os seus conteúdos e compreender as suas implicações. 

Após a instituição da Deliberação COF N.º 03, de 21 de dezembro de 2016, destacada na 

subseção anterior, algumas alterações referentes às diretrizes da COF foram realizadas. 

Primeiramente, são abordadas as modificações relacionadas aos limites orçamentários impostos 

pela Câmara. 

O artigo sétimo, parágrafo primeiro, da Deliberação supramencionada, previa que “os limites 

de que trata o caput seriam estabelecidos por meio de Ofício Circular da COF, em caráter 

excepcional” (MINAS GERAIS, 2016b). Dessa forma, o Ofício circular COF Nº 123/2016, de 

03 de fevereiro de 2016, estabeleceu, para o exercício de 2016, alguns limites a serem 

observados na realização de despesas relativas a dois grupos específicos: gastos com passagens 

aéreas e diárias de viagens; e gastos com cursos de capacitação, com participação em 

congressos e seminários e com cerimoniais. Portanto, o estabelecimento de tal medida restringiu 

os gastos com elementos-itens pertencentes aos grupos supracitados, de forma que até que os 

limites não sejam ultrapassados, não se faz necessária a apresentação de solicitações de 

aprovação de despesas dessas naturezas à Câmara, tornando-se competência dos dirigentes 

máximos dos órgãos e entidades da Administração as apreciações de mérito. Cabe destacar que 

os valores dos limites definidos são específicos para cada um dos órgãos.  

O Ofício ainda traz algumas ressalvas, como o fato de que, embora os limites apresentados 

também precisem comportar as despesas com viagens internacionais, pedidos dessa natureza 

precisam passar por aprovação da COF. Além disso, destaca que permanecem suspensas as 
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despesas relativas à contratação ou renovação de serviços de consultoria e referentes à 

contratação e execução de serviços de coffee break, disposições que endossam as determinações 

da Deliberação COF Nº 03. (MINAS GERAIS, 2016c) 

No ano de 2017, por sua vez, houve uma mudança de entendimento, de forma que a COF 

estabeleceu limites não só para “diárias, passagens e afins” e para “cursos, capacitações e afins”, 

mas também para “frotas e afins” e para “combustíveis e afins”, como aborda o Ofício Circular 

COF Nº 133/2017, de 16 de fevereiro de 2017. Este Ofício também traz em seu corpo as mesmas 

ressalvas, já destacadas anteriormente. Por fim, no ano de 2018 foi estabelecido limite apenas 

para despesas com “diárias, passagens e afins”. Assim, o Ofício Circular COF Nº 02, de 15 de 

fevereiro de 2018, informa que os gastos com elementos-itens (descritos em anexo) desse grupo 

ficam limitadas a 50% dos valores liquidados para essas despesas em 2017. Portanto, foi 

estabelecida uma regra geral baseada nos valores anteriormente definidos para cada um dos 

órgãos e entidades do Estado. Percebe-se, portanto, um alargamento do escopo das restrições e 

da intensidade de sua aplicação. 

Ressalta-se que este último Ofício traz também outras disposições, que merecem ser destacadas. 

Segundo o documento, os pedidos de aprovação de cota orçamentária de custeio referentes aos 

itens cujas fontes não transitam no caixa único, deverão ser encaminhados para análise e 

aprovação da Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária 

(SCPPO), sem necessidade de manifestação prévia da Câmara. Já os pedidos de aprovação de 

cota orçamentária de custeio dos demais itens, cujas fontes de recursos transitem no caixa único, 

deverão ser encaminhados mensalmente para análise e deliberação da COF. Por fim, com 

relação às cotas orçamentárias de investimentos, o Ofício estabelece que se encontra vedada a 

realização de despesas de investimentos (Grupo de Despesa 4) e Inversões Financeiras (Grupo 

de Despesa 5) – despesas que não são de caráter obrigatório, de forma que as necessidades 

deverão ser apresentadas nos mesmos moldes da situação anteriormente apresentada. (MINAS 

GERAIS, 2018). 

Abordadas as medidas da COF relacionadas aos limites orçamentários, são tratados adiante 

outros dispositivos instituídos pela Câmara com diretrizes a serem seguidas pelos órgãos e 

entidades do Estado. No início do ano de 2017, a Advocacia Geral do Estado (AGE) emitiu o 

parecer Nº 15.853/2017, o qual dispôs sobre as atitudes a serem tomadas pelo poder executivo 

estadual diante da ultrapassagem do limite de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 
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Tendo em vista esse cenário, uma série de medidas foi adotada pela COF. A primeira delas veio 

por meio do Ofício circular COF Nº 269/2017, de 22 de março de 2017, que informa o fato de 

que a Câmara deliberou pela suspensão temporária da realização de novos concursos públicos, 

em decorrência das vedações da LRF e em observância ao Parecer Jurídico Nº 15.853/2017, 

elaborado pela AGE. Além disso, outras orientações foram expedidas diante do quadro de 

pessoal alcançado pelo governo estadual, como quesitos e procedimentos a serem observados 

na apresentação de pleitos de reposição de cargos comissionados das áreas da saúde, educação 

e segurança, fluxos e diretrizes para nomeações para o provimento de cargos efetivos e em 

comissão, função gratificada e função temporária, entre outras, situações que são analisadas de 

forma mais detida na próxima seção deste trabalho. 

Por fim, destaca-se a mais recente normativa instituída pela COF, do dia 06 de agosto de 2018. 

O Ofício Circular COF Nº 05/2018 informa que a Câmara deliberou por suspender o 

recebimento de novos pedidos de suplementação de crédito orçamentário com aporte de 

recursos ordinários (Fonte 10), tendo em vista o esgotamento da reserva de contingência e a 

consequente indisponibilidade dessa fonte no presente momento e na atual conjuntura. Em 

outras palavras, a COF decidiu que não serão analisados os pleitos que solicitarem acréscimo 

do limite para despesas definidas no orçamento aprovado para o órgão ou entidade caso essas 

demandem recursos do caixa único do Tesouro Estadual para os quais não existe destinação 

específica, pois todo o orçamento previsto como reserva, para eventuais necessidades de aporte 

e aumento do limite, já teria sido utilizado. Pedidos de outras fontes, como de recursos 

diretamente arrecadados (Fonte 60), e daquelas que não transitam no caixa único, continuam 

sendo recepcionadas normalmente. Ressalta-se que em caso de alteração do atual cenário fiscal, 

a COF encaminhará novas diretrizes e orientações aos órgãos e entidades 

Portanto, percebe-se que todas essas medidas adotadas pela Câmara, como a imposição de 

limites orçamentários, as alterações de procedimentos relativos às nomeações e aos concursos 

públicos e a suspensão de alguns pedidos específicos, demonstram claramente tentativas de 

cortar os gastos da máquina estatal, frente ao difícil cenário de crise fiscal. Destaca-se, diante 

disso, dois aspectos. Primeiramente, o fato de que as medidas e decisões da COF são tanto 

respostas a esse contexto em que ela está inserida, quanto frutos de ações e hábitos já praticados 

anteriormente, o que dialoga bastante com a teoria do institucionalismo sociológico abordada 

por Hall e Taylor (2003). Portanto, são instituições que possuem relação com outras já adotadas 

no passado e criadas com o objetivo de responder a uma situação específica. Por fim, destaca-
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se que a COF, por meio de suas ações, é parte integrante da execução do orçamento público, 

como aborda Sanches (1993). 
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6 A ATUAÇÃO DA CÂMARA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (COF) DIANTE DO 

ATINGIMENTO DO TETO DE GASTOS COM PESSOAL ESTABELECIDO PELA 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) 

 

Após apresentar a Câmara de Orçamento e Finanças, seu histórico, sua estrutura, seus fluxos e 

processos, as normativas que regem suas atividades e dinâmicas e as medidas e diretrizes 

adotadas atualmente, torna-se interessante fazer um recorte para analisar uma temática de 

grande relevância e impacto para o Estado, tendo em vista a sua grande representatividade no 

orçamento estadual: as despesas com pessoal. Dessa forma, a presente seção tem como objetivo 

apresentar a atuação da COF, por meio de suas diretrizes e normas expedidas, diante do 

atingimento do teto de gastos com pessoal estabelecido pela LRF. 

Para iniciar essa análise, se faz necessário apresentar a evolução do percentual da despesa total 

com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) nos últimos anos, medida utilizada 

pela LRF para definir os limites a serem seguidos. O Gráfico 2 aborda essa questão, mostrando 

os resultados alcançados pelo Estado de Minas Gerais desde o último quadrimestre de 2014 até 

o segundo de 2018. 

Gráfico 2 – Evolução do Percentual da Despesa Total com Pessoal em relação à Receita 

Corrente Líquida (RCL) – Minas Gerais – set. 2014 a abr. 2018 

 

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal. Diretoria Central de Suporte Executivo à Câmara de 

Orçamento e Finanças (DCSEC). 
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A partir do Gráfico 2 é possível perceber algumas questões. Primeiramente, é evidente o 

aumento do percentual da despesa total com pessoal em relação à RCL de 2014 para o ano de 

2018, o que demonstra uma possível redução da receita do estado e um aumento dos gastos com 

pessoal nos últimos anos. No início do período em análise, o valor era de 43,49%, estando 

abaixo do Limite de alerta estabelecido pela LRF (44,10%). No presente momento (segundo 

quadrimestre de 2018), o valor se encontra em 48,95%, estando praticamente no Limite máximo 

definido pela LRF (49,00%), além do fato de esse limite ter sido ultrapassado em três 

quadrimestres do marco temporal analisado, situações mais críticas durante todo o período. 

Outra constatação possível de se fazer está relacionada aos períodos mais críticos entre aqueles 

analisados. Destaca-se no gráfico as faixas II, III e V, que representam os períodos onde o 

percentual do dado em questão estava acima do Limite máximo estabelecido, situação que 

começou a se agravar e a alcançar esses patamares a partir do terceiro quadrimestre de 2016. 

Por fim, ressalta-se que após o terceiro quadrimestre de 2014 e o primeiro quadrimestre de 

2015, períodos onde o percentual se encontrava abaixo do limite de alerta e abaixo do limite 

prudencial, respectivamente, o percentual da despesa total com pessoal em relação à RCL não 

conseguiu retornar a esses patamares, estando sempre acima do limite prudencial e acima ou 

próximo do limite máximo. 

Observados alguns aspectos e fatores expressos nas informações mostradas pelo Gráfico 2, 

torna-se relevante compreender as implicações da ultrapassagem de tais limites e as medidas 

adotadas pelo governo de Minas Gerais, por meio da COF, diante de tal cenário. Como já 

abordado anteriormente na subseção 3.3.2 e disposto nos artigos 22 e 23 da LRF, o desrespeito 

aos limites estabelecidos pela legislação gera uma série de sanções ao Estado. Dessa forma, 

após o anúncio do resultado percentual de 49,29% do terceiro quadrimestre de 2016, 

ultrapassando dessa maneira o Limite Máximo, algumas medidas passaram a ser tomadas. 

Primeiramente, a Advocacia Geral do Estado (AGE) divulgou o Parecer Jurídico nº 15.853, no 

dia 23 de fevereiro de 2017, abordando e alertando para a tomada de algumas providências e 

dando orientações quanto a realização de alguns procedimentos. A AGE foi questionada sobre 

a possibilidade, diante da transposição do limite máximo de despesas com pessoal pelo Poder 

Executivo Estadual, de pagamento de vantagem decorrente de direito subjetivo do servidor, de 

cumprimento de ordem judicial para nomeação de candidato aprovado em concurso público e 

de reposição de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança.  
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Frente a essas indagações, o Parecer trouxe alguns entendimentos. Primeiramente, entende-se 

que com relação à concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, 

permanecem aplicáveis as recomendações contidas na Orientação Técnico-Jurídica AGE nº 

01/2015, a qual destaca que: 

A vedação não tem o condão de afastar o dever da Administração de reconhecer e 

respeitar os direitos subjetivos públicos (e seus reflexos remuneratórios) de seus 

servidores. (ORIENTAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA AGE Nº 01/2015, 2015) 

 

Portanto, ficou entendido que em se tratando de direito subjetivo do servidor, a exemplo dos 

quinquênios, previstos em lei e cuja concessão dependa apenas de critérios objetivos, sem dar 

margem à discricionariedade (conveniência e oportunidade) do gestor público, sua concessão 

é, em princípio, impositiva, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 

Quanto ao cumprimento de ordem judicial para nomeação de candidato aprovado em concurso 

público, o Parecer afirma que quando o ato responde a uma ordem jurídica, mesmo estando 

impossibilitado o provimento de cargos decorrente da transposição do limite de despesas com 

pessoal, o governo estadual deve cumpri-la. 

Malgrado esteja vedado o provimento de cargos, certo é que em se tratando de 

cumprimento de decisões judiciais para nomeação de candidatos, não pode o 

Executivo se furtar de cumpri-las ao fundamento de haver excedido o limite de 

despesas com pessoal, sob pena de o administrador público incorrer em crime de 

desobediência. (PARECER JURÍDICO AGE nº 15.853, 2017) 

 

Dessa forma, o Poder Executivo não pode invocar questões de ordem orçamentária ou mesmo 

restrições decorrentes da LRF para deixar de cumprir decisão judicial, não importando ser ela 

de caráter precário ou definitivo. Se a decisão emanada do Poder Judiciário não estiver mais 

sujeita a recurso com efeito suspensivo, cabe ao Poder Executivo acatá-la desde logo. 

Por fim, quanto a reposição de servidores nas áreas da saúde, educação e segurança a AGE 

possui o entendimento de que tal ato é possível para além dos casos de aposentadoria ou 

falecimento19, abarcando também as vacâncias fundadas em outros motivos, a exemplo da 

exoneração e da dispensa, desde que não haja aumento de gastos com pessoal20. 

                                                           
19 Para os casos de vacância decorrente de aposentadoria ou morte, inexiste qualquer tipo de delimitação temporal, 

haja vista a própria norma (art. 22, parágrafo único, inciso IV) que reconhece a possibilidade de reposição, mesmo 

ensejando elas acréscimo de despesa com pessoal. (Parecer Jurídico AGE nº 15.894, 2017) 

 
20 Além desse requisito, a reposição pressupõe atribuição, ao substituto, do mesmo posto, em regra, de seu 

antecessor (identidade de lugar na estrutura administrativa e identidade de atribuições) e de estrutura de 

remuneração igual (ou menor) àquela de seu antecessor. 
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52. Tratando-se de direitos fundamentais sociais, cuja efetivação pressupõe a 

realização de ações positivas que dependem diretamente da estruturação adequada do 

quadro de pessoal respectivo, o legislador, em que pese haver obstado a ampliação do 

quadro de pessoal (art. 22, II, LRF), possibilitou que fossem repostas as vagas 

decorrentes de aposentadoria ou falecimento nas citadas três áreas, situações em que, 

em regra, há incremento de despesa com pessoal conforme assinalado anteriormente. 

53. Não está aqui a afirmar que qualquer vaga nas áreas descritas deverá ser reposta, 

compete ao administrador público sopesar, no caso concreto e diante do cenário fiscal 

que se lhe apresenta, o impacto da vacância, seja de cargos efetivos ou em comissão 

ou de funções comissionadas, para a continuidade da prestação dos serviços públicos. 

Assim, as reposições nas áreas de educação, saúde e segurança, conquanto sejam 

possíveis, devem se dar mediante justificativa da autoridade competente, sem prejuízo 

da demonstração dos demais pressupostos insculpidos nas orientações anteriormente 

expedidas pela AGE a partir do atingimento do limite prudencial, inauguradas pela 

Orientação Técnico-Jurídica nº 01/2015. (PARECER JURÍDICO AGE nº 15.853, 

2017) 

 

Assim, ficou entendido que há a possibilidade de reposição de servidores nas três referidas 

áreas, desde que respeitadas as orientações da AGE e desde que analisados o caso concreto e 

as implicações do ato em questão. 

Diante dessas disposições contidas no Parecer da AGE e em decorrência das vedações da LRF, 

algumas medidas passaram a ser adotadas pela COF. Inicialmente, no dia 22 de março de 2017, 

por meio do Ofício Circular COF nº 269/17, a Câmara decidiu por suspender temporariamente 

a realização de novos concursos públicos, até que fossem emitidas novas diretrizes sobre a 

matéria. Além disso, por meio da Deliberação COF nº 02, de 25 de abril de 2017, foram 

estabelecidos novos procedimentos a serem observados para apresentação de pleitos de 

reposição em cargos comissionados das áreas da Saúde, Educação e Segurança. Dessa forma, e 

tendo em vista o Parecer 15.853, ficou estabelecido que:  

Art. 1º Os pedidos de reposição de cargos em comissão de direção ou chefia, funções 

gratificadas ou gratificações temporárias das áreas da Saúde, Educação e Segurança 

Pública, cujas vagas vierem a surgir – ou já surgiram – em decorrência de 

aposentadoria, falecimento ou exoneração, deverão ser encaminhadas para análise e 

deliberação da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGESP) da Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio de formulário próprio a ser 

disponibilizado, assinado pelo titular do órgão/entidade. 

§1º Os pedidos de reposição cuja vacância tenha ocorrido antes de 30 de janeiro de 

2017, deverão apresentar o referido formulário ratificado por Procurador do Estado 

ou acompanhado de Parecer Jurídico específico para o caso concreto, favorável e 

assinado por Procurador do Estado. 

§2º Os pedidos de reposição cuja vacância tenha ocorrido a partir de 30 de janeiro de 

2017, deverão observar as ponderações contidas no Parecer Jurídico AGE nº 15.853 

de 23 de fevereiro de 2017. 

[...] 

Art. 2º Será devolvido pela SUGESP, sem análise de mérito, o pleito que não estiver 

instruído em conformidade com as orientações desta Deliberação 

Art. 3º Casos excepcionais que não se enquadrem nas regras supracitadas poderão ser 

apresentados à SUGESP acompanhados de Parecer Jurídico específico para o caso 

concreto, favorável e assinado pelo Advogado Geral do Estado. (MINAS GERAIS, 

2017) 
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Ressalta-se que a COF delegou à Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGESP) a competência 

para regulamentar demais procedimentos afetos à matéria de substituição de cargos em 

comissão de direção ou chefia, funções gratificadas ou gratificações temporárias. 

Além da normativa tratada anteriormente, a Deliberação COF nº 03, de 26 de abril de 2017, 

alterou a redação referente à parte de pessoal da Deliberação COF nº 03, de 21 de dezembro de 

2016, como já mencionado na subseção 5.3, justamente para adequar às disposições do Parecer 

Jurídico da AGE nº 15.853. Dessa forma, foram alterados os casos a serem analisados que não 

precisam estar acompanhados de Parecer Jurídico, além de ficarem delegados à SUGESP as 

matérias referentes à cessão de servidores, afastamento para estudos e nomeação em cargos 

comissionados, funções gratificadas e gratificações temporárias em caráter de substituição, 

endossando as disposições da Deliberação anteriormente analisada. 

Por fim, é importante destacar também o Ofício circular COF nº 406/17, do dia 20 de abril de 

2017, que definiu alguns fluxos e diretrizes de pleitos de pessoal referentes a nomeações de 

concursos públicos vigentes, promoção de servidor e outras orientações. O Quadro 1 mostra as 

disposições contidas no item 1 do referido ofício, sobre nomeações nos concursos públicos 

vigentes. 

Quadro 1 – Ofício Circular COF nº 406/2017 – Item 1: Nomeações de concursos públicos 

vigentes 

     

Fonte: Diretoria Central de Suporte Executivo à Câmara de Orçamento e Finanças (DCSEC). 

Ofício Circular COF Nº 406/2017. 

O documento traz ainda outras disposições, como a necessidade de envio dos pedidos de 

promoção de servidores à COF para verificação de disponibilidade orçamentária, não sendo 

necessário o encaminhamento de Parecer Jurídico para o caso concreto, desde que sejam 
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cumpridos todos os requisitos do Parecer da AGE nº 15.853/2017 e da Orientação Técnico-

Jurídica AGE nº 01/2015.  

Destaca-se que, após as instituições dessas primeiras medidas, conseguiu-se reduzir o 

percentual da despesa total com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, de forma que 

o resultado do primeiro quadrimestre de 2017 foi de 49,10%, configurando-se em uma leve 

queda de 0,19% em relação ao último quadrimestre de 2016, atendendo assim ao disposto no 

caput do art. 23 da LRF21. Entretanto, a diminuição não foi suficiente para sair do Limite 

Máximo, de maneira que o Estado permaneceu em uma situação crítica no que tange às despesas 

com pessoal. 

Diante da manutenção do quadro exposto, a AGE emitiu um novo documento abordando a 

situação enfrentada pelo Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Dessa forma, por meio 

do Parecer Jurídico nº 15.894, de 11 de julho de 2017, a AGE publicou algumas outras 

orientações ao governo, que endossam e complementam o Parecer Jurídico 15.853. 

Primeiramente, chamou-se a atenção para a necessidade de correção do parágrafo primeiro da 

Deliberação COF Nº 02, de 25 de abril (analisada anteriormente), uma vez que não compete 

aos Procuradores do Estado manifestarem-se acerca da conveniência e oportunidade da 

reposição de cargo público, sendo de sua responsabilidade apenas a manifestação quanto à 

legalidade concernente ao ato. Dessa forma, a análise dos aspectos técnicos, administrativos e 

funcionais e da motivação para a reposição de cargo público que compõe o formulário, 

destacado pela Deliberação, compete aos gestores públicos das unidades técnicas dos órgãos 

pleiteantes, não havendo que se falar em ratificação do formulário pelo Procurador do Estado. 

Portanto, o Parecer recomendou a retificação desse tópico da Deliberação, por estar em 

desconformidade com a legislação. 

11. Lado outro, cediço que a manifestação do Procurador do Estado é opinativa, não 

possuindo cunho decisório. Ao traçar algumas diretrizes genéricas, não se quer afastar 

as competências e pretensões legítimas dos gestores públicos. O que se tem que fazer, 

por dever de ofício, é fornecer a eles orientação jurídica segura e conforme com as 

previsões constitucionais e legais, indicando o que é viável juridicamente e o que está 

desconforme com a ordem jurídica. No desempenho das atribuições da Advocacia 

Pública, é dever dos Procuradores do Estado chamar a atenção dos gestores públicos 

para uma possível atuação futura dos órgãos de controle e perquirir o que concluíram, 

eventualmente, diante de certa situação fática. 

12. Assim, mesmo na hipótese de parecer específico para o caso concreto que conclua 

pela possibilidade jurídica de se promover eventual reposição, o que se está a afirmar 

                                                           
21 Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos 

no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 

dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências 

previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A74
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é que, sob os aspectos legais, a reposição mostra-se defensável. Ao gestor público 

cabe decidir quanto à realização ou não da reposição, à luz não apenas do opinativo 

parecer jurídico, mas também levando em consideração o quadro de pessoal existente, 

a possibilidade de reestruturação administrativa, a imprescindibilidade do 

preenchimento do cargo, entre outros fatores. (PARECER JURÍDICO AGE nº 15.894, 

2017) 
 

Em segundo lugar, o Parecer buscou dar orientações complementares quanto à possibilidade de 

reposição de cargo em comissão e de função gratificada nas áreas de educação, segurança e 

saúde, analisando-se com base no marco temporal que foi fixado pelo próprio administrador 

público em legislação (dia 30 de janeiro de 2017 – data que marca a transposição do limite). 

Dessa forma, partindo da premissa de que, se o cargo ou a função estava ocupado quando do 

atingimento do limite efetivo com as despesas de pessoal e sua vacância ocorreu apenas após a 

referida data, a sua reposição não importaria em acréscimo das referidas despesas, entendendo-

se viável a efetivação da medida. Entretanto, o Parecer alerta para o fato de que a redução 

alcançada de 49,29% para 49,10% se deu em virtude do cumprimento das disposições contidas 

na Constituição e na LRF, de modo que essas reposições de cargos ou funções não podem 

implicar em aumento dos gastos com pessoal e, consequentemente, acréscimo do último 

percentual medido (49,10%). Assim, orienta-se para a apresentação de estudo de impacto 

orçamentário-financeiro para cada pleito de substituição nas referidas áreas, demonstrando a 

não elevação do aludido percentual anunciado no Relatório de Gestão Fiscal publicado em maio 

de 2017 (49,10%). 

Quanto a vacância de cargo ou função anterior à data do atingimento do limite efetivo (antes de 

30 de janeiro de 2017), parte-se do ponto de que a sua reposição implicará em aumento das 

despesas com pessoal, de modo que o Poder Executivo estadual, por meio da COF, decidiu pela 

impossibilidade da execução desse ato. Entretanto, a AGE não entende ser esta a conclusão 

mais acertada, tendo em vista alguns fatores. Destaca-se, principalmente, o fato de que as 

imposições da Lei para a redução das despesas com pessoal não visam desestruturar a prestação 

dos serviços públicos e o funcionamento da máquina estatal, especialmente quando se trata das 

áreas estratégicas da educação, saúde e segurança. Dessa forma, o corte de gastos deve se dar a 

partir de criterioso estudo e avaliação acerca de quais cargos poderiam ser suprimidos, 

considerando o menor impacto para as atividades do Estado. 

A chamada “responsabilidade fiscal” visa justamente a uma melhor atividade 

administrativa e esta, por certo, não se atinge com uma cega submissão a 

interpretações literais da norma; exige, diversamente, uma interpretação sistemática e 

teológica, que assegure a “responsabilidade fiscal” sem comprometer o 

funcionamento da Administração Pública em prol das necessidades coletivas. 

(ORIENTAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA AGE Nº 01/2015, 2015) 
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Estende-se ainda esse entendimento aos cargos em comissão, principalmente os de direção ou 

chefia, cuja ausência de titular pode acarretar no comprometimento da própria estrutura do 

órgão ou entidade, do exercício da atividade administrativa e da entrega do serviço público. 

Portanto, a AGE defende o preenchimento dessas vagas cuja vacância tenha se dado em data 

anterior à superação do limite, desde que adotadas medidas de contrapartida, como o 

desligamento de outros cargos ou funções para compensar o valor acrescido, além da realização 

de estudo de impacto orçamentário-financeiro que demonstre a não elevação do percentual de 

gastos com pessoal constante no último relatório (49,1%), assim como destacado anteriormente. 

Por fim, ressalta-se que o entendimento contido no Parecer também é aplicável aos cargos 

efetivos que tenham ficado vagos até 30 de janeiro de 2017, por exoneração, dispensa ou outra 

forma de desligamento, nas três áreas estratégicas. 

Ante o exposto, percebe-se que esse novo Parecer Jurídico trouxe apenas elementos que 

endossam e complementam as disposições trazidas pelo primeiro. Assim sendo, a COF, como 

órgão representativo do Poder Executivo estadual, tomou ciência do conteúdo apresentado, mas 

não expediu novas normas e orientações, uma vez que já haviam sido tomadas as providências 

cabíveis em resposta ao Parecer 15.853. 

Em setembro de 2017, foi publicado o Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo 

quadrimestre, o qual apresentou uma evolução significativa e uma boa redução das despesas 

com pessoal em relação à RCL. Segundo o documento, o resultado alcançado foi de 48,38%, 

configurando-se em uma queda de 0,72% e, consequentemente, retornando ao limite prudencial 

fixado no Art. 20, inciso II, alínea “c” da LRF. Dessa forma, conclui-se que as medidas adotadas 

podem ter colaborado para a redução do referido percentual, auxiliando a retirar o Poder 

Executivo estadual do limite máximo e evitando assim as aplicações das sanções cabíveis caso 

houvesse uma manutenção ou agravamento do cenário. 

Frente ao novo quadro alcançado, a AGE lançou novas orientações. Por meio do Parecer 

Jurídico nº 15.918, de 31 de outubro de 2017, a AGE reforçou e reiterou o conteúdo da 

Orientação Técnico-Jurídica nº 01/2015 e dos Pareceres 15.853 e 15.894, principalmente no 

que tange à possibilidade de reposição de cargo em comissão e de função gratificada nas áreas 

de educação, segurança e saúde, trazendo também a possibilidade de tal ato em áreas diversas 
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do Estado22. Dessa forma, a organização vê como defensável essa reposição nas três áreas 

prioritárias e até mesmo em outras cuja ausência do titular possa vir a comprometer a estrutura, 

as atividades, o funcionamento e a prestação de serviços públicos do órgão ou entidade, desde 

que observados alguns fatores, como a aferição de imprescindibilidade de preenchimento dos 

cargos em questão, a afirmação de indisponibilidade da substituição se dar mediante 

reestruturação interna e o fato de tais provimentos não importarem em acréscimo da despesa de 

pessoal. Para a reposição fora das três áreas, ficou recomendado ainda a adoção de algumas 

medidas de contrapartida, como o desligamento de outro cargo ou função para compensar o 

valor acrescido, não podendo ser utilizados para eventual compensação os cargos bloqueados 

no ano de 2015 no percentual de 20%, conforme determinação governamental23, e a realização 

de estudo de impacto orçamentário-financeiro demonstrando a não elevação do percentual de 

gastos com pessoal constante do último relatório (48,38%), conjugadas à avaliação 

discricionária do gestor público acerca da necessidade de reposição do cargo, tendo em vista a 

extensão temporal de permanência no limite prudencial. 

Portanto, percebe-se que houve uma leve flexibilização do entendimento, uma vez que nos dois 

quadrimestres nos quais as despesas com pessoal superaram o limite efetivo ou máximo não 

ficou entendido como juridicamente viável a reposição de cargos, mesmo de direção ou chefia, 

fora das três áreas previstas expressamente na LRF. Entretanto, reitera-se que a AGE orientou 

para a adoção de cautela, por parte do administrador, quanto ao referido ato (reposição fora das 

três áreas estratégicas), uma vez que é preciso reduzir despesas para atender aos mandamentos 

da LRF, mas ao mesmo tempo evitar um desmantelamento das estruturas do Estado, e uma vez 

que não há uma jurisprudência consolidada sobre essa questão. Dessa forma, a Advocacia prega 

por uma postura bastante sóbria, cautelosa e analítica por parte do gestor (manter uma postura 

mais conservadora quanto à questão) e aconselha que a reposição em outras áreas ocorra quando 

for comprovadamente necessária para evitar prejuízo relevante à prestação de serviços públicos, 

de forma a buscar assim um equilíbrio. Por fim, destaca-se a orientação para uma atuação com 

o objetivo de manter, na medida do possível, o decréscimo dos gastos com pessoal, de maneira 

                                                           
22 O Parecer Jurídico AGE nº 15.918/17 não trata sobre a possibilidade nomeações para cargos efetivos nas demais 

áreas do Estado, de forma que a COF presumiu estar suspensa a realização de tal ato. 

 
23 A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, no dia 14 de janeiro de 2015, encaminhou, por 

meio Ofício Circular GAB. SEC. Nº 02/2015, relatório às secretarias contendo os cargos em comissão e 

gratificações de suas respectivas estruturas e das Fundações e Autarquias a elas vinculadas para o bloqueio de 20% 

da ocupação de seus cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo, limitado e restrito. 
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a prosseguir com a economia alcançada e a não anular o resultado conquistado no quadrimestre 

anterior. 

Diante desse cenário ligeiramente mais positivo, a COF expediu novas diretrizes. Por meio do 

Ofício Circular COF nº 1490/17, de 14 de novembro de 2017, a Câmara alterou o item 1 do 

Ofício Circular nº 406/17 (tratado anteriormente), de 20/04/2017, referente às nomeações de 

concursos públicos vigentes das áreas da saúde, educação e segurança, além de definir outro 

fluxos e diretrizes de nomeações dessas áreas, tendo em vista as decisões na 27ª, 28ª e 29ª 

reuniões da COF, conforme mostra o Quadro 2. 

Quadro 2 – Ofício Circular COF nº 1490/2017 – Item 1: Nomeações nas áreas da saúde, 

educação e segurança 

     

Fonte: Diretoria Central de Suporte Executivo à Câmara de Orçamento e Finanças (DCSEC). 

Ofício Circular COF Nº 1490/2017. 

Analisando-se o quadro acima é possível perceber que os fluxos e orientações permaneceram 

praticamente inalterados. Entretanto, o marco temporal foi alterado, havendo uma clara 

flexibilização, uma vez que eram reconhecidos apenas os pedidos que fossem de substituição 

de cargos vagos após 30/01/2017, data que foi alterada para 30/09/2015. Dessa forma, 

aumentaram-se as possibilidades de reposição. Ressalta-se ainda que os demais fluxos e 

orientações estabelecidos pelo Ofício Circular nº 406/17 permaneceram inalterados. Por fim, o 

Ofício traz ainda diretrizes sobre a abertura de novos concursos públicos, conforme mostra o 

Quadro 3. 
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Quadro 3 – Ofício Circular COF nº 1490/17 – Item 2: Abertura de novos concursos públicos 

      

Fonte: Diretoria Central de Suporte Executivo à Câmara de Orçamento e Finanças (DCSEC). 

Ofício Circular COF Nº 1490/2017. 

Portanto, percebe-se uma centralização na COF quanto à abertura de novos concursos públicos, 

além da necessidade de cumprir os requisitos contidos nas Orientações e nos Pareceres Jurídicos 

da AGE. Essas foram as últimas disposições da Câmara no ano de 2017. 

Em janeiro de 2018 foi publicado o resultado das despesas com pessoal referente ao último 

quadrimestre de 2017. Apesar da evolução favorável observada nos últimos dois Relatórios, os 

valores apresentados nesse não foram nada animadores, tendo em vista que o percentual chegou 

a 49,99%24, evidenciando um aumento de 1,61% e configurando o retorno ao Limite Máximo 

definido pela LRF. Além disso, o resultado foi o pior durante todo o período analisado, o que 

mostra a criticidade e a delicadeza da situação e do cenário alcançado. 

A despeito da complicada situação, a AGE não emitiu novo Parecer Jurídico, orientando apenas 

para que o Poder Executivo Estadual seguisse as disposições contidas na Orientação Técnico-

Jurídica nº 01/2015 e nos Pareceres Jurídicos expedidos após a transposição do Limite Máximo 

(Pareceres 15.853 e 15.894). 

Frente à nova ultrapassagem do referido limite, a COF voltou a instituir novas disposições. Por 

meio do Ofício Circular COF nº 01/18, de 31 de janeiro de 2018, ficaram definidos alguns 

pontos, como os procedimentos para o encaminhamento de pleitos para análise e deliberação 

da COF. Além disso, ficaram estabelecidos também os novos fluxos e diretrizes para o 

encaminhamento de pleitos de pessoal, ficando definidas para essa temática as regras 

apresentadas nos Quadros 4 e 5. 

                                                           
24 O valor de 50,27% no Gráfico 2 constitui uma estimativa preliminar, anterior à publicação do efetivo resultado. 
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Quadro 4 – Ofício Circular COF nº 01/18 – Item 2.1: Nomeações de concursos públicos 

vigentes  

     

Fonte: Diretoria Central de Suporte Executivo à Câmara de Orçamento e Finanças (DCSEC). 

Ofício Circular COF Nº 01/18. 

Quadro 5 – Ofício Circular COF nº 01/18 – Item 2.2: Nomeação de cargos de provimento em 

comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias estratégicas 

     

Fonte: Diretoria Central de Suporte Executivo à Câmara de Orçamento e Finanças (DCSEC). 

Ofício Circular COF Nº 01/18. 
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Percebe-se que o item 1 do Ofício Circular nº 406/17, que já havia sido alterado pelo Ofício 

Circular COF Nº 1490/2017, foi modificado mais uma vez. Dessa forma, destaca-se que os 

fluxos e diretrizes permaneceram praticamente os mesmos, ficando alterada a redação de alguns 

itens e passando a incluir outros elementos, como a suspensão das nomeações, para qualquer 

tipo de cargo, nas áreas estranhas à Saúde, Educação e Segurança, fato que não havia sido 

excluído pelo último ofício (OF. COF Nº 1490/2017), tendo em vista que o momento era de 

retorno ao Limite Prudencial. Nas disposições finais, traz ainda o fato de que uma série de 

Ofícios passados não produzem mais efeitos, entre eles os Ofícios Circulares COF nº 269/17 e 

nº 1490/17, já tratados no presente trabalho. 

Por fim, também foi expedida a Resolução COF nº 06/2018, de 14 de maio de 2018, a qual 

estabelece fluxos e diretrizes de nomeação/designação para o provimento de cargos efetivos e 

em comissão, função gratificada e função temporária estratégica à Câmara de Orçamento e 

Finanças e à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, reiterando e formalizando o conteúdo trazido 

pelo Ofício anteriormente analisado. 

Art. 1º - Fica vedada a inclusão de novos servidores, em todas as formas de admissão, 

na folha de pagamento de pessoal do Poder Executivo sem prévia autorização da 

Câmara de Orçamento e Finanças – COF, salvando quando originadas de ordem 

judicial. 

Art. 2º - Os pedidos de nomeação para o provimento de cargo efetivo deverão ser 

enviados à Câmara de Orçamento e Finanças para análise e deliberação, mediante 

ofício do dirigente máximo do órgão ou entidade solicitante, e só serão conhecidos 

quando se enquadrarem, cumulativamente, nas seguintes hipóteses: 

I – nomeação para o provimento de cargo das áreas de educação, saúde e segurança; 

II – substituição, devidamente comprovada, de cargos vagos após 30/09/2015, no 

âmbito do mesmo órgão/entidade, cuja composição remuneratória resultante não 

ultrapasse a remuneração do cargo/função substituído; 

III – apresentação de justificativa da imprescindibilidade da substituição e da 

impossibilidade de reposição do cargo mediante reestruturação administrativa; 

IV – ausência de qualquer aumento de gastos com pessoal. 

Art. 3º - Os pedidos de nomeação para o provimento de cargo em comissão, função 

gratificada e função temporária estratégica deverão ser enviados à SUGESP, por 

delegação da COF, mediante ofício do dirigente máximo do órgão ou entidade 

solicitante, acompanhado do Formulário de Pleitos de Substituição de Nomeações, 

disponibilizado pela SUGESP, e só serão conhecidos quando se enquadrarem, 

cumulativamente, nas seguintes hipóteses25. 

Art. 4º - Ficam suspensas as nomeações/designações para o provimento de cargo 

efetivo, cargo em comissão, função gratificada e função temporária estratégica, bem 

como a admissão por contrato administrativo em órgãos e entidades das áreas não 

mencionadas no inciso I do art. 2º. (MINAS GERAIS, 2018) 

 

Dessa forma, é possível notar mais uma vez que as orientações permaneceram na mesma linha 

de ação anteriormente adotada, estando agora suspensas as nomeações fora das três áreas 

estratégicas, assim como disposto no Ofício Circular COF Nº 01/18. 

                                                           
25 Os incisos e os parágrafos referente ao Art. 3º são semelhantes aos do art. 2º, expostos anteriormente. 
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Um último documento importante a ser analisado é a Portaria COF Nº 01, de 11 de maio de 

2018. A Câmara, por meio desse documento, decidiu constituir Comissão Especial para 

apuração da regularidade funcional dos servidores do Estado de Minas Gerais, uma vez que o 

Tribunal de Contas do Estado (TCE) identificou uma série de situações de acúmulo de cargos 

em vários órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. Assim, a referida Comissão, 

composta pela Secretaria de Fazenda – SEF (que a coordena), pela Secretaria de Planejamento 

e Gestão – SEPLAG, pela Controladoria Geral do Estado – CGE e pela Advocacia Geral do 

Estado – AGE, teve como competência a análise da lista entregue pelo TCE, referente a situação 

desses servidores, e a apresentação de relatório à COF com a conclusão da análise e indicação 

das providências administrativas e demais medidas cabíveis. Apesar das disposições para 

constituição dessa Comissão, ela não se concretizou de fato, não alcançando os objetivos 

determinados e não produzindo os resultados previstos e desejados. 

Em maio de 2018, o Relatório de Gestão Fiscal apresentou uma evolução favorável quando 

comparado ao último, tendo em vista que conseguiu-se reduzir o percentual da despesa com 

pessoal em relação a RCL em 1,87%, alcançando-se o valor de 48,12% e, consequentemente, 

retornando ao limite prudencial definido pela LRF. Recentemente, no dia 30 de setembro de 

2018, mais um relatório foi publicado, havendo um aumento de 0,83% e alcançando o valor de 

48,95%, muito próximo ao limite máximo. 

Diante do exposto, nota-se que há um descolamento entre gastos com pessoal e RCL, uma vez 

que o volume de despesas com esse grupo tão representativo para o estado vem crescendo e que 

a receita não vem tendo aumentos significativos, chegando até a ter uma redução nos últimos 

anos. Percebe-se ainda que não existem diretrizes efetivas para diminuir o percentual analisado 

e, consequentemente, diminuir os gastos com pessoal e possibilitar o alcance de um equilíbrio 

fiscal. Observa-se que a COF, como instância centralizadora de decisão sobre o orçamento 

público do Poder Executivo estadual, vem adotando medidas paliativas frente à despesa total 

com pessoal, uma vez que flexibiliza as ações quando se tem leves melhorias e que não há um 

planejamento de médio/longo prazo para reduzir gradativamente e consecutivamente o 

percentual analisado.  

Ressalta-se, claro, que não é fácil reduzir rapidamente os gastos com pessoal do estado, se 

considerarmos, por exemplo, que sua ampla maioria está direcionada às áreas da educação, 

saúde e segurança e também aos inativos. Entretanto, o corte de cargos comissionados e de 

funções gratificadas pode ser realizado, o que possivelmente traria alguma economia para os 

cofres públicos estaduais. Dessa forma, para que essa instância possa realmente produzir bons 
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resultados e possibilitar de fato a consecução de um equilíbrio financeiro-orçamentário, 

algumas medidas são necessárias, como uma reforma administrativa profunda na estrutura dos 

órgãos e entidades do governo de Minas Gerais, de forma a otimizar os processos, reduzir o 

quadro de pessoal e, assim, proporcionar uma redução efetiva dos gastos com esse grupo de 

despesa que é tão significativo para o estado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a consecução do objetivo deste trabalho, compreender a Câmara de Orçamento e Finanças 

(COF) e o seu papel e a sua atuação sobre a gestão financeira e orçamentária do Estado de 

Minas Gerais, buscou-se, inicialmente, rever conceitos que dialogam com a temática e capazes 

de auxiliar no entendimento das abordagens realizadas. Dessa forma, foram trazidos alguns 

aspectos da administração burocrática, como mecanismos de coordenação e controle, conceitos 

de autonomia, centralização e instâncias decisórias, além dos novos modelos de gestão que 

emergiram frente à crise da burocracia weberiana. Abordou-se também a temática das 

instituições, destacando-se como elas surgem, ganham força e se mantêm, e aspectos do 

orçamento público e da gestão financeira e orçamentária, cabendo destaque às leis que regem 

essa área, principalmente a LRF, e ao ciclo orçamentário. 

Em seguida, na seção 4, foi apresentado um histórico das finanças públicas e dos modelos de 

gestão aplicados em Minas Gerais nos últimos anos, de forma a proporcionar um panorama 

sobre a situação enfrentada pelo Poder Executivo estadual, um entendimento de como o 

governo caminhou para esse cenário de crise fiscal e uma compreensão sobre o contexto em 

que surge e ganha saliência a COF. Por meio da análise de alguns dados e indicadores, como 

as receitas e despesas previstas e executadas, os resultados orçamentário e fiscal e os restos a 

pagar por ano, nota-se que o estado passa por uma grave situação financeira-orçamentária, com 

efeitos severos sobre a população, o que demanda medidas e reformas impactantes para superar 

esse cenário. Destaca-se ainda o fato de que os modelos de gestão adotados não foram capazes 

de lidar com essa questão ou de resolvê-la, aspectos que foram abordados a seguir.  

Dessa forma, foram analisados esses modelos de gestão utilizados pelos últimos governos, 

iniciando-se pelo denominado “Choque de Gestão”, adotado no governo de Aécio Neves. 

Segundo Vilhena (2006), foi um aglomerado de iniciativas de alto impacto de cunho gerencial, 

que teve como principal objetivo impulsionar a administração pública estadual a assumir novos 

padrões e buscar a eficiência e a eficácia. Assim, como apontado por Abrucio (2006), foi uma 

reforma gerencial, inspirada nas vertentes reformistas abordadas na revisão teórica, que se 

aplicou à gestão do Poder Executivo do estado de Minas Gerais, buscando reduzir o custo do 

setor público e o aumentar a sua produtividade. O governo de Fernando Pimentel, por sua vez, 

trouxe novos conceitos, como os “Territórios de Desenvolvimento” e os “Fóruns Regionais”. 

Essas ideias e esse novo modelo dialogam com a Public Service Orientation (PSO), destacada 

por Aragão (1997) e Abrucio (2006), uma vez que buscam, assim como essa vertente, priorizar 
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os valores do republicanismo e da democracia, tais como a accountability, a transparência, a 

participação política, a equidade e a justiça, até então pouco mencionados no debate do modelo 

gerencial. Ressalta-se que, com exceção do gerencialismo adotado no primeiro governo de 

Aécio Neves, em todos os outros governos houve uma relativa contradição entre os modelos de 

gestão adotados e a existência de uma instância de controle de gastos, uma vez que pregavam 

pela delegação, pela descentralização e pela participação, mas ao mesmo tempo mantinham 

uma estrutura bastante centralizadora dentro do Poder Executivo estadual. Portanto, 

conviveram lado a lado iniciativas reformistas com um contexto de crise fiscal que exigiu uma 

instância que centraliza as decisões referentes às despesas públicas do estado, o que contrapõe 

as prerrogativas e as ideias preconizadas por esses modelos de gestão.  

A seção 5, por sua vez, aborda de fato o objeto de estudo, ficando dividida em 4 subseções. 

Primeiramente, apresenta-se o histórico e o processo de estruturação da COF, analisando-se as 

instâncias que a antecederam e a evolução das legislações até a sua institucionalização como a 

única instância central de governança do Poder Executivo estadual relativa ao controle do gasto 

público. Destrinchando esse processo, percebe-se que a criação e a concretização da COF 

dialogam com a teorias institucionalistas abordadas por Hall e Taylor (2003), uma vez que essa 

instância e suas normas foram criadas com base em estruturas e normativas já existentes no 

passado e em resposta a um contexto específico, de crise fiscal no estado de Minas Gerais, 

aspectos apontados como primordiais para a criação das instituições por algumas vertentes 

neoinstitucionais. 

Exposto o processo de criação da COF, foi apresentada a sua estrutura e dinâmica de 

funcionamento. Dessa forma, foram abordadas as atribuições e competências da Câmara, sua 

composição, seus processos e fluxos e o funcionamento e as características de sua Secretaria 

Executiva. É possível perceber em muitos desses aspectos sinais típicos da burocracia, como 

regras, normas, fluxos, hierarquia e funções bem definidas, características apontadas por Weber 

(1982). 

Além disso, abordou-se também a legislação e a estruturação atual dessa importante instância. 

Para isso, analisou-se as disposições da Deliberação COF Nº 03, de 26 de abril de 2017, 

normativa que rege todo o funcionamento da Câmara e de sua Secretaria Executiva. Ela dispõe 

sobre os fluxos específicos e procedimentos para apresentação de pleitos à COF, além de dar 

providências específicas sobre a temática de pessoal – que abarca a alteração de jornada de 

trabalho, auxílios e vales em geral, carreiras e remuneração, cargos, funções de confiança e 

gratificações temporárias, concursos públicos, promoção, entre outros – e sobre a temática de 
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orçamento e finanças – que abarca as despesas com cursos, viagens e afins, adiantamento 

especial, frotas, consultorias, tecnologia da informação e comunicação, serviços terceirizados, 

convênios e obras. Percebe-se que esses subgrupos dessas duas grandes áreas sobre os quais a 

COF se debruça fazem parte das despesas discricionárias do estado, que representam uma 

pequena parcela do orçamento total. Dessa forma, conclui-se que a COF possui um poder de 

interferência restrito sobre o montante dos gastos quando analisado por esse ponto de vista, uma 

vez que a ampla maioria das despesas realizadas pelo Estado são de cunho obrigatório e/ou 

compulsório, sobre as quais a Câmara não consegue deliberar ou interferir. 

Por fim, a seção ainda aponta as medidas e a postura da COF diante do cenário atual. Foram 

analisadas nessa etapa do trabalho as deliberações e os ofícios instituídos em resposta ao cenário 

de crise fiscal enfrentado pela administração pública estadual. Como exemplo, podem ser 

destacadas as normativas que trouxeram alterações dos limites orçamentários, suspensão 

temporária da realização de novos concursos públicos, em decorrência das vedações da LRF e 

em observância ao Parecer Jurídico AGE Nº 15.853/2017, suspenção do recebimento de novos 

pedidos de suplementação de crédito orçamentário com aporte de recursos ordinários (Fonte 

10), tendo em vista o esgotamento da reserva de contingência e a consequente indisponibilidade 

dessa fonte no presente momento e na atual conjuntura. Ressalta-se que as medidas adotadas 

referentes ao quadro de pessoal foram tratadas na seção 6 de forma específica. 

Na última seção deste trabalho foi realizado um recorte para se analisar a atuação da COF diante 

do atingimento do teto de gastos com pessoal estabelecido pela LRF. Portanto, por meio da 

análise da evolução do percentual da despesa total com pessoal em relação à Receita Corrente 

Líquida (RCL) nos últimos anos, medida utilizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal para 

definir os limites a serem seguidos, foram examinados os Pareceres Jurídicos da AGE e as 

disposições e medidas da COF frente a eles e frente ao percentual alcançado nos quadrimestres. 

Diante do exposto, se faz interessante trazer algumas considerações. Primeiramente, percebe-

se claramente que a COF ganha papel de destaque diante do agravamento do cenário de crise 

fiscal enfrentado por Minas Gerais, de forma que o alto escalão do Poder Executivo estadual 

viu a necessidade de uma alternativa para lidar com essa situação. Assim, o governo decidiu 

dar concretude e importância a essa instância, visando controlar os gastos públicos e centralizar 

as decisões referentes às despesas discricionárias do estado. Com isto, nota-se um processo 

nítido de centralização, e consequente redução da discricionariedade dos órgãos e entidades da 

Administração Pública, em resposta a esse contexto conturbado. 
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Ressalta-se que essa centralização está diretamente relacionada ao modelo burocrático 

weberiano, tendo em vista a forte estrutura hierárquica e a concentração do processo decisório. 

Nessa configuração, portanto, os membros da COF definem as estratégias e diretrizes para o 

enfretamento de um problema, no caso a conjuntura desfavorável das contas públicas, propõem 

alternativas e tomam decisões, enquanto o corpo técnico especializado que compõe a burocracia 

tenta subsidiar o processo de deliberação com informações referentes às questões tratadas. É 

importante notar ainda que este formato não dialoga com as ideias de regionalização dos 

territórios e de participação social propostas pelo governo, uma vez que dá ao alto escalão o 

poder de decisão, sem diálogo e sem participação. 

Outro ponto a ser reiterado é a baixa discricionariedade da COF em relação aos gastos públicos. 

Nota-se que, apesar desse papel central atribuído à Câmara, da importância que essa instância 

ganha diante do contexto e da variedade de temáticas sobre as quais ela delibera, o seu poder 

de atuação e intervenção no que se refere ao montante dos gastos é limitado, uma vez que a 

ampla maioria das despesas realizadas pelo Estado são de cunho obrigatório. Portanto, a 

despeito do papel de destaque que a COF ganhou nos últimos anos, sua atuação para reduzir os 

gastos públicos torna-se restrita, diante do fato de que suas deliberações se dão sobre despesas 

discricionárias, que representam uma pequena parcela do orçamento total quando comparadas 

às despesas obrigatórias. 

Apesar desse aspecto mencionado anteriormente, a COF ainda sim possui papel de grande 

importância para o Poder Executivo estadual. Ao serem analisadas as informações e as análise 

apresentadas neste trabalho, percebe-se que a Câmara se configura como um mecanismo que 

busca atuar diante das necessidades de adaptação fiscal em cenários de crise econômica. Para 

isso, dá diversas diretrizes e expede normatizações para orientar as estruturas do estado, visando 

permitir com que esse esteja de acordo com as leis, alcance um equilíbrio financeiro e consiga 

controlar os gastos públicos. Portanto, a COF dialoga com a LRF ao buscar esses objetivos, 

fato que fica claro por meio da análise da atuação dessa instância sobre as despesas com pessoal 

exposta na seção 6, uma vez que buscou, diante dos relatórios de gestão fiscal, adotar medidas 

para manter esses gastos ao menos dentro do limite prudencial. 

Por fim, torna-se interessante analisar, diante do que foi apresentado, se a COF tem sido 

eficiente ou não naquilo que pretende realizar. Pode-se dizer que as medidas adotadas pela 

Câmara estão sendo, em muitas situações, apenas paliativas, uma vez que buscam e produzem 

uma melhora momentânea, mas que não resolvem de fato o problema. Além disso, nota-se, ao 

se alcançar uma leve melhora do cenário, uma flexibilização das medidas, como foi observado 
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no caso das despesas com pessoal. Cabe ressaltar que, para a obtenção de uma análise quanto a 

real efetividade sobre a economia de recursos e redução das despesas públicas como resultado 

da atuação e das decisões da COF, são necessários estudos quantitativos mais aprofundados 

sobre os diversos pleitos sobre os quais ela deliberou.  

Assim, a COF vem trabalhando e tentando contribuir para o controle dos gastos públicos, 

visando enfrentar a difícil realidade enfrentada pelo estado.  Dessa forma, a pergunta norteadora 

deste estudo foi respondida e os objetivos propostos foram alcançados. Porém, para otimizar 

essa atuação e possibilitar uma melhora do cenário fiscal, são necessárias diretrizes e medidas 

claras e efetivas para reduzir as despesas em geral e, principalmente, para diminuir os gastos 

com pessoal, grupo de maior representatividade e significância para a Administração Pública, 

de maneira a evitar a sanções previstas pela LRF. Ressalta-se que, como já exposto e analisado 

anteriormente, existem limites e entraves para se cortar gastos no estado e que mesmo com a 

tomada de tais medidas o desequilíbrio fiscal dificilmente será superado sem o crescimento da 

receita, o qual depende da retomada do crescimento econômico. 

Portanto, a Câmara atua e interfere sobre aquilo que lhe compete, mas tem restrições e 

dificuldades, como mostrado, que dificultam uma intervenção que produza maior impacto. 

Resta saber se a Câmara continuará a existir no novo governo eleito e em caso de melhora da 

situação fiscal, o que indicará se a COF é uma estrutura institucional de caráter permanente ou 

se ela constituiu um arranjo temporário que tentou cumprir um objetivo circunstancial, que foi 

a busca pelo equilíbrio fiscal em um momento específico de dificuldades financeiras para Minas 

Gerais. 
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