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Artigo

A EXPERIÊNCIA MINEIRA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA À GESTÃO DAS COMPRAS
PÚBLICAS: SOLUÇÕES PARA O CONTROLE DA MARGEM DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DESPESAS

Tema

Monitoramento das iniciativas estratégicas

Competência

Condução de reuniões de monitoramento

Descrição da
Competência

Monitorar o Acordo de Resultados e/ou portfólio estratégico por meio de reuniões (com as
equipes e a SEPLAG), de forma proativa e sistemática, gerando e captando informações com
tempestividade e qualidade que possibilitem a identificação de gargalos, considerando os
cronogramas, metas e indicadores estabelecidos, identificando e propondo soluções para os
entraves.

Resumo

O orçamento público, preocupado com a eficiência na aplicação dos recursos incorporou
importantes técnicas de programação orçamentária ao longo das últimas décadas permitindo
um maior controle e rigor dos gastos. Porém, na prática, o grande desafio é produzir ganhos
qualitativos no processo orçamentário através da transparência e eficiência alocativa,
priorizando despesas e garantindo o equilíbrio fiscal. Nesse sentido a redução do
distanciamento existente entre a gestão orçamentária e a gestão de compras públicas
passou a ser uma das principais frentes de atuação do Governo de Minas Gerais para
aprimorar a qualidade do gasto público, uma vez que é crescente a parcela consumida pelas
despesas contratuais no orçamento discricionário estadual. O objetivo do artigo é
demonstrar a experiência recente de Minas Gerais na integração da programação
orçamentária das despesas contratuais à execução do orçamento público, permitindo a
identificação das reservas orçamentárias para futuros comprometimentos.
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