
E
D

IÇ
Ã

O

Revista MD 
15ª

E

D

I

Ç

Ã

O

Fev/

Mar

Qual o Orçamento 

Anual para 2022?

Quais Recursos 

Federais, Estaduais e 

Municipais para 

Projetos Sociais ?

Da folha em branca 

ao Sucesso ! 





LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, O QUE É ?
Antes de iniciarmos a disponibilidade do Orçamento para o ano

de 2022, é de suma importância entender como o Poder Público

possa desempenhar suas funções com critério, sendo necessário

que haja um planejamento orçamentário consistente, que

estabeleça com clareza as prioridades da gestão.

Quanto gastar em saúde? E em educação? Será que é preciso

aumentar os investimentos em saneamento? Mas de onde virá o

dinheiro para que esse aumento seja possível?

É para esse fim que a própria Constituição Federal de 1988

introduziu um modelo orçamentário para a gestão do dinheiro

público no Brasil. O modelo consiste basicamente de três

documentos, PPA, LDO e LOA, o que iremos ver abaixo:

1- Plano Plurianual – PPA

Esse é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de

médio prazo da Administração Pública. Prevê, entre outras

coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos

próximos anos.

Ele tem vigência de 04 anos, portanto deve ser elaborado

criteriosamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos

próximos quatro anos. Expressa a visão estratégica da gestão

pública. O PPA inclui uma série de programas temáticos, em que

são colocadas as metas (expressas em números) para os

próximos anos em diversos temas.

Os constituintes atribuíram grande importância ao PPA, como

podemos ver no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição, que

determina que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um

exercício financeiro (um ano) poderá ser iniciado sem ser incluído

antes no PPA, sob pena de crime de responsabilidade.

Um PPA sempre começa a vigorar a partir do segundo ano do

mandato presidencial, terminando no primeiro ano do mandato

seguinte.
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, O QUE É ?

2- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

A LDO é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as

prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a

elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi

estabelecido pelo Plano Plurianual. Ou seja, é um elo entre esses

dois documentos.

Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas

colocadas pelo PPA.

Algumas das disposições da LDO são: reajuste do salário

mínimo, quanto deve ser o superávit primário do Governo para

aquele ano, e ajustes nas cobranças de tributos. É também a

LDO que define a política de investimento das agências oficiais

de fomento, como o BNDES.

Enquanto o PPA é um documento de estratégia, pode-se dizer

que a LDO delimita o que é e o que não é possível realizar no

ano seguinte.

No caso do Governo Federal, a LDO deve ser enviada até o dia

15 de abril de cada ano. Ela precisa ser aprovada até o dia 17 de

julho (o recesso dos parlamentares é adiado enquanto isso não

acontecer).

3- Lei Orçamentária Anual – LOA

É o orçamento anual propriamente dito. Prevê os orçamentos

fiscal, da seguridade social e de investimentos das estatais.

Todos os gastos do Governo para o próximo ano são previstos

em detalhe na LOA. Você encontrará na LOA a estimativa da

receita e a fixação das despesas do Governo. É dividida por

temas, como saúde, educação e transporte.

Prevê também quanto o governo deve arrecadar para que os

gastos programados possam de fato ser executados.
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, O QUE É ?
Essa arrecadação se dá por meio dos tributos (impostos, taxas e

contribuições).

Se bem feita, a LOA estará em harmonia com os grandes

objetivos e metas estabelecidos pelo PPA.

No caso da União, a LOA também deve ser enviada ao

Congresso até o dia 31 de agosto de cada ano. Deve ser

aprovada pelos parlamentares até o fim do ano (22 de

dezembro), mas não chega a adiar o recesso parlamentar se não

for aprovada até lá.

Vale notar que todos os três níveis de Governo elaboram seus

próprios documentos orçamentários, já que cada um possui suas

próprias despesas e responsabilidades.

Mas e aí? Qual o Orçamento previsto para o ano de 2022?

Sancionada a Lei no dia 21 de janeiro de 2022 (Lei nº 14.303),

estima-se o montante de R$ 4,7 trilhões, sendo R$ 1,9 trilhão

referente ao refinanciamento de dívida pública.

A Lei estabelece que haverá R$ 16,225 bilhões para as Emendas

Parlamentares para este ano de 2022. As verbas são repassadas

para obras e projetos (esporte, saúde, cultura, paradesporto, meio

ambiente, turismo, educação e dentre outras) nos Estados de origem

dos parlamentares.

Ao referirmos em Recursos de Emendas Parlamentares para

projetos, é muito recurso disponível para as Prefeituras e Instituições

desenvolverem projetos nas mais diversas áreas de atuação, e o

processo é muito simples! Basta que sua Prefeitura e Instituição

estejam em dia com as documentações, tenha o seu plano de

trabalho definido e tenha uma excelente apresentação para o

parlamentar, que irá apenas direcionar o orçamento dele dentro da

Plataforma Mais Brasil, no qual a sua Prefeitura e Instituição é

credenciada.

Prefeituras e Instituições! Recursos, o Governo Federal tem

orçamento para o desenvolvimento de projetos! Basta de organizar!!!
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ACORDOS QUASE IMPOSSÍVEIS
A obra “Acordos Quase Impossíveis”, do economista Deepak Malhotra, cita uma passagem

sobre a Guerra do Vietnã, aquele confronto “por procuração” travado indiretamente entre

Estados Unidos da América (EUA) e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),

motivado por propósitos ideológicos. De um lado, os sul-vietnamitas apoiados pelos

estadunidenses e seus aliados; do outro, os norte-vietnamitas e os “viet-congs” assessorados

pelos soviéticos e demais países comunistas. Em dezembro de 1968, na tentativa de encerrar a

Guerra do Vietnã, deu-se início ao “Acordo de Paz de Paris” entre as partes beligerantes.

Todavia, o primeiro ponto de divergência foi o formato da mesa de negociações: os norte-

vietnamitas queriam uma que fosse quadrada com os quatro interessados diretos em cada lado;

já os sul-vietnamitas queriam duas mesas retangulares e, ademais, não reconheciam os “viet-

congs” como parte legítima no processo. A partir de então, diversas formas geométricas foram

sugestionadas, mas sempre foi esclarecido o caráter bilateral das discussões. O segundo

entrave, a ordem da fala, ou seja, qual dos lados iniciaria a argumentação, seguiu-se do terceiro

embaraço, a decoração do ambiente com bandeiras e placas com nomes identificando aqueles

envolvidos no embate. Em janeiro de 1969, surgiu a ideia aprovada em consenso: uma mesa

circular e duas mesas retangulares, sem bandeiras ou placas com nomes. O local onde

ocorreria a reunião também foi colocado em questão e, finalmente, foi estabelecido que seria no

Hotel Majestic, em Paris, onde os conflitos diplomáticos se iniciaram em 18 de janeiro e

perduraram até 1973, quando o “Acordo de Paris para o Fim da Guerra e Restauração da Paz

no Vietnã” foi assinado.

Este cenário geopolítico trevoso, de proporções planetárias, tornou-se um dos marcos da

chamada “Guerra Fria” entre EUA e URSS, quando vaidade e truculência eram explicitadas ao

Mundo por estas nações soberanas. Todavia, nos deteremos à questão pontual do “Acordo de

Paz de Paris”. Enquanto civis e militares se extinguiam em solo vietnamita, num violentíssimo

confronto armado em plena selva, a 12 mil quilômetros dali, em território francês, a discussão

acerca do formato da mesa de negociações consumiu pouco mais de um mês, configurando a

total ausência de empatia das partes envolvidas, seja com os inimigos, mas também com os

próprios pares e aliados. Criar objeções para própria vanglória ou na tentativa de intimidação do

oponente somou-se à expressiva falta de urgência em principiar as tentativas que conduzissem

à paz naquele recanto do Sudeste Asiático. De uma forma geral, a busca excessiva pela

perfeição – no caso, do processo de negociações – é uma característica que certamente

compromete o resultado de qualquer empreitada e, não raramente, conduz a coisa alguma, em

outras palavras, à geração de conteúdo. Planejamento excessivo pode significar uma meticulosa

e exagerada tentativa de evitar o engano embora, no final, não exista um “plano perfeito”, pois

tudo é mutável. Entretanto, planejamento sem ação seria equivalente a capitular à preguiça, ao

conformismo. Ao longo da História, quantos projetos e eventos teoricamente espetaculares são

conduzidos ao abandono sem sequer vivenciarem a possibilidade de saírem do papel para

ganharem vida? Nestas horas, vale a reflexão pois estamos imersos na ambivalência das

coisas: a busca desenfreada pelo esmero em antagonismo ao jargão popular que simboliza o

mantra da iniciativa: “antes feito que perfeito”. Em pleno Século XXI, quando a tecnologia se

torna íntima de nossas vidas e o futuro nos convida ao amadurecimento cada vez mais precoce,

encontrar o ponto ideal entre a teoria e a prática, mesclando empatia e senso de urgência,

certamente conduzirão à economia de tempo e à materialização de muitos sonhos, traduzidos

em projetos e eventos, possibilitando ao maior avanço da humanidade.
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O Governo Federal por meio de leis de incentivo fiscal permite

que empresas (para impostos federais, como IRPJ, apenas com

regime de tributação em Lucro Real) e pessoas físicas destinem

parte do imposto de renda para financiamento de projetos

culturais, de esporte, saúde, apoiando milhares de pessoas em

todo o país.

Assim, a empresa ou pessoa física tem a possibilidade de

escolher como e onde o valor do imposto será utilizado, veja:

• Fundo do Idoso

• Projetos de educação para crianças e adolescentes, por meio

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

– FMDCA

• Pessoas com deficiência, por meio do PRONAS/PCD

• Pessoas com câncer, por meio do Programa Nacional de

Apoio à Atenção Oncológica – PRONON

• Projetos culturais, por meio da Lei de Incentivo a Cultura

(antiga Lei Rouanet)

• Projetos esportivos, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte

Outra fonte de recurso do Governo Federal é a Plataforma

Mais Brasil (SICONV), que foi criado para administrar as

transferências voluntárias de recursos da União nos convênios

firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também

com as entidades privadas sem fins lucrativos.
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Quais são os Recursos Federais?

Outros recursos disponíveis são os Programas:

• Segundo Tempo

• Forças no Esporte

• Infraestrutura Esportiva

• Paradesporto

• Campões da Vida

• Bolsa Atleta

• Cuidados e Prevenção à Drogas

• Inclusão Produtiva Rural

• Inclusão Produtiva Urbana

Além das Emendas Parlamentares dos Deputados

Federais, que prevê a soma da quantia de R$ 16,3 milhões

para cada Deputado, exigindo-se a metade para ser

destinado a saúde púbica.

Outra forma são as Doações e Incorporações da Receita

Federal do Brasil, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia

Federal de destinação de mercadorias apreendidas.

E por fim, os Editais Ministeriais disponibilizados em

prazos divulgados por cada Ministérios.
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COMO SE RECONSTRUIR NA PANDEMIA ?

Como se reconstruir na pandemia? Com uma onda de

proporções totalmente inesperada, chegou ao mundo uma

doença capaz de igualar toda população mundial.

E nesse período que ainda vivemos, pessoas e empresas

vivem um momento de inovação diante de todo caos a

qual estamos expostos.

O processo de reconstrução passa a ser constante e

diário, fazendo com que o individual faça a diferença em

ações, seja ela para benefício próprio ou para ajudar ao

próximo.

A palavra reconstrução pode trazer um certo desconforto

dependendo da visão que se tem sobre a vida, a

reconstrução ou inovação faz parte do cotidiano de

pessoas mundo a fora, e trazem com elas a vontade que

se tem de viver mesmo que não se tenha ideal algum.

Com isso fica mais claro e evidente que se reconstruir

pode ir muito mais além do que pensávamos que poderia

existir, faz parte de nossas vidas.

Diante de tudo que vimos nesse período, a única lição que

se fica é: não tenha medo de se reconstruir!

Luca Macêdo Alves

Diretor de Eventos

Grupo MD

13



Quais são os Recursos Estaduais ?
Vários estados brasileiros têm incentivos fiscais para empresas com

base no ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços, geralmente para patrocínio a projetos culturais e esportivos.

Um exemplo disso é o Estado de São Paulo, que tem uma Lei

específica, como por exemplo o ProAC ICMS, que é a modalidade

do programa de fomento paulista que funciona por meio de

patrocínios incentivados e renúncia fiscal. Para ter acesso aos

recursos disponíveis, os artistas, grupos ou produtores devem

submeter seus projetos à análise de uma comissão especializada,

que avalia requisitos como relevância artística e adequação da

proposta orçamentária. Com o projeto aprovado, o proponente pode

solicitar patrocínio a empresas sediadas em São Paulo. Estas, por

sua vez, recebem descontos no imposto devido, como forma de

estímulo ao patrocínio.

Qualquer empresa pode ser patrocinadora via ProAC ICMS,

bastando ser contribuinte deste imposto e estar em dia com suas

obrigações fiscais. A fim de garantir uma ampla distribuição dos

recursos disponíveis, a legislação do ProAC ICMS estabelece limites

máximos de captação para cada tipo de projeto, além de limitar

também a quantidade de projetos por proponente. Para as empresas

há, ainda, um limite máximo de valor a ser patrocinado, que varia

percentualmente segundo o volume de impostos a recolher.

Já para os projetos esportivos é a Lei Paulista de Incentivo ao

Esporte.

Outros recursos são os Termos de Fomento e Colaboração.

As Emendas Parlamentares dos Deputados Estaduais soma a

quantia de R$ 8 milhões por Deputado, destinando metade para a

saúde pública.

Além dos Editais das Secretarias disponibilizados por período

de cada Secretaria.
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Quais são os Recursos Municipais?

Alguns municípios, por sua vez, criaram mecanismos de

incentivo como o Imposto Sobre Serviços (ISS) e Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU) o que pode variar de acordo com a

cidade.

Um exemplo desses incentivos é o Pro-Mac, programa de

incentivo à Cultura na cidade de São Paulo, nos quais as

empresas podem utilizar as duas opções de impostos para

apoiar projetos culturais.

Já na cidade do Rio de Janeiro, a Lei Municipal de Incentivo

ao Esporte (6.568) prevê redução de 30% do Imposto Sobre

Serviços (ISS) e de até 90% do Imposto Predial e Territorial

Urbano (IPTU), em áreas privadas, para empresas e pessoas

que investirem em projetos esportivos, especialmente

aqueles que promoverem a inclusão social em comunidades,

por meio de doações ou patrocínios.

Além dos Termos de Fomento e Colaboração que a

Instituição pode firmar com a Administração pública.

Os Editais de Chamamentos Púbicos é outra fonte de

recursos para as Instituições.
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“Todo pensamento com emoção, 
unido à Fé, tende a materializar-se”  

Napoleon Hill

www.mdprojetossociais.com


