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Instrumentos de Planejamento 

Instrumentos de Planejamento – PPA 

# ART. 165, §1º, CF/88 

  

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas 
de duração continuada. 

 



Instrumentos de Planejamento 

Instrumentos de Planejamento – PPA 

# Despesas Públicas 

 

 

 



Instrumentos de Planejamento 

(FCC – APOPF/SP – 2010) A lei que instituir o Plano 
Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
federal para as despesas  

  

(A) de capital e outras delas decorrentes e para as relativas 
aos projetos de investimentos. 

(B) correntes e outras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duração continuada. 

(C) de capital e outras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duração predeterminada. 
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(D) de capital e outras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duração continuada. 

(E) correntes e outras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas meio do governo.  

 

GABARITO: 
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(FCC – Analista Ministerial - Contador - MPE/RN – 2012) As 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública para 
as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada serão 
estabelecidas na Lei 

  

(A) de Diretrizes Orçamentárias com vigência anual. 

(B) Orçamentária Anual. 

(C) do Plano Plurianual que terá vigência durante o 
mandato do governante. 
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(D) de Orçamento e Investimento, cuja execução ultrapasse 
um exercício financeiro. 

(E) do Plano Plurianual com vigência de quatro anos. 

 

GABARITO: 

 



Instrumentos de Planejamento 

Instrumentos de Planejamento – LDO 

# ART. 165, §2º, CF/88 

  

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades da administração pública federal, 
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras 
oficiais de fomento. 
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Instrumentos de Planejamento – LDO 

# alterações na legislação tributária – LDO 2018 da União 

Art. 112, § 18º - Os projetos de lei e as medidas provisórias 

que acarretem renúncia de receita e resultem em redução 

das transferências, relativas à repartição de receitas ... 

serão acompanhados da estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro sobre as transferências previstas 

aos entes federativos. (Incluído pela Lei nº 13.602/2018) 
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Instrumentos de Planejamento 

Instrumentos de Planejamento – LDO 

# alterações na legislação tributária – LDO 2018 da União 

Art. 114.  Somente será aprovado o projeto de lei ou editada 

a medida provisória que institua ou altere receita pública 

quando acompanhado da correspondente demonstração da 

estimativa do impacto na arrecadação, devidamente 

justificada.  
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Instrumentos de Planejamento – LDO 

# política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento – LDO 2018 da União 

Art. 110.  As agências financeiras oficiais de fomento terão 
como diretriz geral a preservação e a geração do emprego 
e, respeitadas suas especificidades, observarão as seguintes 
prioridades:  

I - para a Caixa Econômica Federal, redução 
do déficit habitacional e melhoria das condições de vida das 
populações em situação de pobreza e ... 
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Instrumentos de Planejamento – LDO 

# política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento – LDO 2018 da União 

II - para o Banco do Brasil S.A., aumento da oferta de 

alimentos para o mercado interno especialmente de 

alimentos integrantes da cesta básica e por meio de 

incentivos a programas de segurança alimentar e nutricional 

... 
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Instrumentos de Planejamento – LDO 

# política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento – LDO 2018 da União 

III - para o Banco do Nordeste do Brasil S.A., o Banco da 

Amazônia S.A., o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica 

Federal, estímulo à criação de empregos e à ampliação da 

oferta de produtos de consumo popular, ... 
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(Analista Judiciário - Administrativa – TRT/12ª – 2013) A 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do que prevê o 
§ 2º do art. 165 da Constituição Federal brasileira, 

  

(A) compreenderá as despesas de capital para os três 
exercícios subsequentes. 

(B) não poderá dispor sobre as alterações na legislação 
tributária. 

(C) excluirá as despesas de capital das metas da 
administração pública federal. 
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(D) orientará a elaboração do plano plurianual. 

(E) estabelecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento. 

 

GABARITO: 
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Instrumentos de Planejamento – LDO 

# Art. 4, I, LRF - LDO disporá sobre: 
 

. Equilíbrio entre Receitas e Despesas 

. Critérios e formas de Limitação de Empenho 

. Normas Controle de Custos e avaliação de Resultados dos 
Programas 

. Condições e exigências para Transferências Recursos – 
público e privado 
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(FCC – Analista Controle Externo – Auditoria Governamental 

– TCE/CE – 2015) O instrumento de planejamento que deve 

dispor sobre os critérios e a forma de limitação de empenho, 

além das condições e exigências para as transferências de 

recursos a entidades públicas e privadas é   
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(A) o Plano Plurianual. 

(B) a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

(C) a Lei Orçamentária Anual. 

(D) o Plano Nacional Orçamentário. 

(E) o Anexo de Riscos Fiscais. 

 

GABARITO: 

 


