O desafio de promover e garantir os direitos das crianças e
adolescentes brasileiros a condições dignas de saúde, educação,
assistência social e medidas de proteção contra violações passa
necessariamente por uma maior eficiência,eqüidade e efetividade
na alocação e implementação do gasto público do país.
Com a crescente descentralização e municipalização das políticas
públicas, a participação e a mobilização da sociedade civil na
preparação e acompanhamento do orçamento público municipal
tornam-se da maior importânciapara incluir projetos d e interesse
da comunidade e corrigir eventuais desvios na sua execução.
Nessa direção,o UNICEF e a Fundação João Pinheiro, de Minas
Gerais, têm a satisfação de colocar à disposição do público
brasileiro e das instituições e lideranças que trabalham na questão
orçamentária esta coleção de cinco volumes sobre o
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PREFÁCIO

Bem-vindo ao Orçamento Público: entendendo tudo! Há diversos
livros disponíveis sobre orçamento público, mas a maioria deles parte do princípio de que você é formado em ciências contábeis ou
economia e que, portanto, adoraria aprender cada detalhe técnico e
legal sobre orçamento. Este livro, ao contrário, apresenta as questões fundamentais para que você compreenda, especialmente, a
lógica do orçamento público municipal, desvendando os conceitos
muitas vezes impronunciáveis da linguagem do economês.
Para que este livro

Este livro foi concebido para dar suporte às pessoas que
atuam junto à comunidade, buscando garantir no orçamento
de sua cidade melhores condições de vida. Esperamos, com
ele, contribuir para desmistificar o Orçamento Público enquanto algo
de difícil compreensão e oferecer-lhes importantes elementos para
sua atuação nas políticas públicas do seu município e em direção à
7
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recuperação do caráter de instrumento de planejamento e contrato
social que o orçamento deve encerrar.
Como vemos a situação do orçamento

Nas últimas décadas, o Orçamento Público tem enfrentado uma
verdadeira "cultura de desvalorização". De instrumento de
gerenciamento e controle dos recursos públicos, o orçamento tem
sido conduzido com descrédito sistemático por uma parcela significativa de administradores e políticos. A prática de diversos governos
transformou o orçamento de muitas cidades numa "peça de ficção".
Os orçamentos são elaborados apenas para cumprir as exigências
legais, não se constituindo, de fato, em um programa de trabalho.
Esta "cultura" tem afetado sistematicamente a transparência e o
controle dos recursos públicos e, conseqüentemente, das políticas
públicas. Ela vem alimentando a utilização obscura dos orçamentos
por muitos parlamentares e a eficácia duvidosa de diversas ações
governamentais. Além disso, contribui para que o orçamento público
seja visto pela sociedade civil como uma peça estritamente técnica e,
portanto, apenas do interesse de especialistas.
Neste livro, mostramos que o orçamento público é muito mais do
que um plano de contas organizado segundo certas normas, sem
maior interesse para a sociedade. Para nós, o orçamento deve ser
compreendido como o registro de um contrato, realizado anualmente entre governo e sociedade, sobre o que deverá ser feito em benefício da cidade e dos cidadãos; uma lei, portanto, que deve ser especialmente valorizada na sua transparência e legitimação. Assim, nas
páginas a seguir, procuramos destacar o caráter contratual do orçamento, discutindo seu significado sob três grandes dimensões: uma
formal e técnica (a dimensão da legalidade), outra referente à finalidade (o programa de trabalho e o caráter de previsão) e a terceira
relativa ao seu caráter político (o aspecto de contrato social).
8
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Como usar este livro

Este livro possui sete capítulos independentes. Eles foram concebidos para serem usados de forma independente. Você pode começar
lendo por onde quiser, mas seria bom que começasse pelo Capítulo
1, caso nunca tenha se envolvido com o tema.
Caso pretenda discutir este livro com mais pessoas, consulte o
manual Orçamento público: orientando atividades de estudo,
que acompanha esta coleção.
Use também este livro como uma referência. Procure o tema
de seu interesse no índice.
Se você encontrar termos ou expressões que não entenda, procure o seu significado no Orçamento público:
decifrando a linguagem, que integra esta coleção.
Para orientar a leitura, termos e expressões-chave para
compreensão do texto encontram-se em negrito e podem ser localizados no glossário.
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COMPREENDENDO
O ORÇAMENTO
PÚBLICO
Aqui você fica sabendo que o orçamento público é semelhante ao que toda família faz, mas que é também muito
mais coisas: programa de trabalho, política econômicofinanceira, contrato social, priorização de ações governamentais, planejamento da administração municipal e participação da sociedade.

O orçamento público é o documento que contém as informações sobre todos os recursos de que o Poder Público dispõe em
termos de receitas e despesas. Da mesma forma que em um orçamento doméstico, o registro de recursos é feito para definir um
programa de trabalho, neste caso, anual, mostrando as prioridades
e a destinação desses recursos.
No orçamento doméstico, as receitas e despesas são analisadas
mensalmente, ao contrário da Prefeitura, que faz orçamento para o
período de 12 meses e envia-o à Câmara de Vereadores para apreciação antes de iniciar o ano. Deste modo, se uma família paga a
11
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uma empregada doméstica todo mês R$ 130,00 e também R$ 24,00
de INSS, caso a Prefeitura viesse a contratar a mesma empregada,
teria que incluir no orçamento a previsão de despesas para 12 meses,
mais 13º salário, registrando R$1.690,00 (130,00 X 13) de salários
(Pessoal Civil) e R$ 312,00 (24,00 X 13) de Obrigações Patronais.
Estas despesas seriam apresentadas no orçamento dentro do título
da ação a que elas estão vinculadas, ou seja, Manutenção da Casa.
Se for ainda reservado, todo mês, um valor de R$ 100,00 para
comprar material de limpeza e mantimentos (Material de Consumo),
teria também que prever esta despesa no orçamento para os 12
meses (100,00 X 12).
Naturalmente, o programa de trabalho do chefe de família expressa as formas através das quais se pretende viabilizá-lo, adiando compras, pedindo dinheiro emprestado, fazendo previsões de despesas
com eventuais gratificações etc. Assim também acontece com o orçamento público, que evidencia uma política econômico-financeira,
apontando as condições que o governo prevê que encontrará pela
frente.
Entretanto, o mais importante para a família é que o orçamento
doméstico reflete o acerto do que será possível fazer ao longo do
mês. Isso também ocorre com o orçamento municipal, que constitui,
na verdade, a síntese do compromisso de contribuições da sociedade
(as receitas) e de realizações do governo (as despesas). É o contrato
que as duas partes, governo e sociedade, celebram entre si sobre o
que é possível ser feito em benefício de todos.
Esse contrato abrange um elemento importante para se compreender a dinâmica de um orçamento público: a priorização de ações
governamentais. Como os recursos são limitados e o orçamento é
feito para o período de um ano, é necessário que sejam escolhidas
ações a serem executadas. Esse processo de priorização abrange
duas etapas.
A primeira ocorre internamente, em negociações entre o Governo
12

- representado por secretários ou chefes de departamento indicados
pelo prefeito - e a Administração Pública - constituída pelo conjunto
de funcionários públicos municipais. Em conjunto, eles discutem diagnósticos, avaliam o custo-benefício de ações, isto é, a relação entre o quanto se espera empregar de recursos e o que deverá se obter
em termos de melhoria, e consideram as diretrizes
do prefeito eleito, geralmente expressas no documento do seu programa eleitoral de governo. Nesse
contexto, o orçamento assume a face de planejamento
da
administração
municipal.
Todos os órgãos públicos devem atuar no sentido
de fazer com que os seus planos de trabalho façam parte desse programa.
A segunda etapa do processo de priorização trata
das negociações do governo feitas com a sociedade. Aqui, o orçamento passa a ter o caráter de
participação da sociedade. Os diversos atores da
sociedade, representados por associações
comunitárias, partidos, sindicatos e empresários, se encontram das mais variadas
formas com os representantes da Administração Municipal, apresentando suas reivindicações e buscando uma definição para seu atendimento. Essa
interlocução pode ser mais ou menos democrática, dependendo da
disposição de negociação de cada governo e da capacidade de
mobilização da sociedade. O processo prossegue na Câmara Municipal, onde os vereadores, enquanto representantes do povo, apresentam emendas, buscando confirmar o conteúdo e a forma do
contrato.
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SAIBA
O QUE É
Orçamento
Participativo e
Orçamento de
Gabinete.

Nos processos de Orçamento Participativo, o governo
consulta a população, a partir de reuniões abertas à
sociedade, sobre as suas demandas prioritárias e o que
incluir na Lei Orçamentária Anual. Sob esse aspecto, a
definição do orçamento tem sido um exercício de participação de toda a comunidade. Essa forma de
implementação do orçamento foi adotada por alguns
governos municipais a partir de meados da década de
80. Geralmente, não há dispositivos legais que obriguem
esse tipo de elaboração do orçamento. As reuniões,
conduzidas pela própria Administração Municipal, são
feitas em várias regiões do município. A comunidade elege
uma pauta de demandas e seleciona, de acordo com
critérios, as prioridades que serão acolhidas pela Administração Municipal.
A experiência do Orçamento Participativo difere
do planejamento participativo, porque coloca em discussão o conjunto das ações públicas e não apenas ações
pontuais. Além disso, a participação popular adquire poder
de decisão, ao contrário do caráter meramente consultivo
dos demais procedimentos.
Em contraposição, o “orçamento de gabinete” é
elaborado exclusivamente a partir de diretrizes estabelecidas pelo governo. Não há a participação da sociedade
nessa definição.

ISTO É LEGAL

“A lei do orçamento conterá a discriminação da receita
e despesa de forma a evidenciar a política econômicofinanceira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e
anualidade.”
LEI FEDERAL 4.320/64, ART. 2º
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Princípio da universalidade
Todas as despesas e receitas do governo devem ser
obrigatoriamente consideradas.
Princípio da unidade
Todas as receitas e despesas devem compor um único
orçamento.
Princípio da anualidade
O orçamento deve valer para o período de um ano.
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O CONTROLE SOCIAL DO CONTRATO ORÇAMENTÁRIO

São muitas as formas de controle social do cumprimento do
orçamento público, dependendo da sua abrangência ou finalidade.
Certamente, uma das mais amplas é a prática de orçamento
participativo, que permite à população definir diretamente o seu
conteúdo e acompanhar seu cumprimento.
O controle social mais tradicional é o controle de legalidade da
execução do que estava previsto no orçamento, isto é, o controle
da execução orçamentária. Ele é considerado controle interno
quando é exercido por órgãos do próprio Poder Público, como órgãos
de auditoria interna ou contabilidade, que cuidam para que todo o
processamento da receita e despesa respeite os dispositivos legais
existentes. É definido como controle externo quando diz respeito à
fiscalização exercida pelo Poder Legislativo sobre a legalidade das
contas públicas, com o auxílio do Tribunal de Contas.
A atuação dos órgãos de controle interno e externo é permanente,
sobretudo através da análise dos balancetes mensais e dos processos
licitatórios. Esses órgãos podem ser acionados por denúncia de
qualquer servidor público ou cidadão. O principal momento acontece,
anualmente, sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, prazo
limite para o Poder Executivo remeter sua prestação de contas ao
Legislativo para apreciação. Para subsidiar esta análise, o Tribunal
de Contas elabora parecer prévio, que pode ser aceito ou não pelos
parlamentares.
Internamente, no Legislativo, a Comissão de Orçamento
desempenha importante papel de acompanhamento da execução
orçamentária e análise dos projetos de lei envolvendo matéria
orçamentária. Ela tem competência para solicitar documentos e esclarecimentos verbais de autoridades públicas e propor emendas a
todos os projetos de lei que tratem de gastos públicos.
A atuação dos controles interno e externo é dirigida, principalmente,
para a avaliação do cumprimento dos aspectos legais formais do
21
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orçamento. Não se volta para a avaliação do cumprimento do programa de trabalho propriamente dito, mesmo porque a legislação
brasileira o considera uma previsão e, portanto, não obrigatório o
seu pleno cumprimento, a não ser no caso do já mencionado desvio
de verba.
CONSELHOS E FUNDOS: O CONTROLE SOCIAL DIRETO

Os conselhos e fundos são instituições que se destinam ao controle
direto da definição e do cumprimento do programa de trabalho
previsto no contrato orçamentário. Os fundos são contas
orçamentárias especiais, criadas por lei, com o objetivo de promover
o controle da entrada de recursos para determinada finalidade e a
sua saída para determinado fim. A movimentação dos recursos do
fundo se dá através de orçamento, conta bancária, contabilidade e
prestação de contas próprios, o que, em princípio, facilita o seu
acompanhamento e fiscalização.
A partir da década de oitenta, a instituição de fundos passou a ser
acompanhada da criação, através de lei, de conselhos integrados
por representações de usuários, trabalhadores e Poder Público, que
são responsáveis diretos pela sua gestão. Em geral, o controle social
do orçamento por meio dos conselhos é exercido, dentre outras
formas, por meio da aprovação do plano de aplicação de recursos e
da prestação de contas. Nessa perspectiva, destacam-se o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério-FUNDEF, Fundo de Assistência
Social-FAS, Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e
o Fundo de Saúde, com seus respectivos conselhos, seja no âmbito
federal, estadual ou municipal.
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Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade
pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros públicos, bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária.

ISTO É LEGAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO

Ao órgão incumbido da elaboração da proposta
orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá
o controle do cumprimento do programa de trabalho
expresso em termos monetários e em termos de realização
de obras e prestação de serviços.
LEI 4.320/64, ART. 75, III E 79

São diretrizes básicas da política de atendimento a
criação de conselhos municipais, estaduais e nacional
dos direitos da criança e do adolescente, órgãos
deliberativos e controladores das ações em todos os níveis,
assegurada a participação popular paritária por meio de
organizações representativas, segundo leis federal,
estaduais e municipais e a manutenção de fundos
nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos
conselhos dos direitos da criança e do adolescente.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(LEI 8.069/90), ART. 88, II E IV
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SAIBA
POR QUE
não é conveniente
que a Secretaria da
Fazenda elabore o
orçamento.

SAIBA
POR QUE
os conselhos são
importantes para o
controle social do
orçamento público.

O orçamento tende a perder o seu caráter de contrato,
pois a maior preocupação do Secretário de Fazenda é
com o caixa da Prefeitura e não com o programa de
trabalho a ser realizado. Além disso, provoca uma grande concentração de poderes, já que quem paga passa a
controlar também com o que se deve gastar.
O ideal é que a elaboração e execução do orçamento
fiquem a cargo da Secretaria de Planejamento ou do
órgão responsável pela gerência das diretrizes de governo. Dessa forma, será possível enfocar os aspectos de
planejamento e participação, fundamentais no contrato
orçamentário.

A criação de conselhos com fundos orçamentários ao
seu alcance, integrados por representantes da sociedade
civil, trabalhadores do próprio setor e Poder Público, com
o poder legal para controlar a destinação de recursos
públicos em diversos setores sociais, constitui um
importante passo na democratização da administração
pública brasileira, principalmente em nível municipal. Eles
permitem que os cidadãos, através de suas entidades,
tomem conhecimento direto da situação das políticas
sociais e participem diretamente das tomadas de decisão
do governo. A escolha de seus integrantes, através de
mecanismos democráticos, superando práticas populistas
de períodos anteriores, representa também uma real
valorização da cidadania.
A atuação dos conselhos é importante, pois apenas a
atuação dos governantes, conforme os dispositivos das
leis, não é suficiente para garantir correção no que deve
ser feito em benefício da coletividade. Por meio de canais
de comunicação como esses, torna-se possível o
acolhimento, de fato, dos interesses dos diversos
segmentos na formatação do conteúdo das ações do
governo.
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Entretanto, a relação entre conselhos, fundos e
administração pública ainda é recente. De um lado, as
lideranças vêm passando por um intenso processo de
desvendamento do funcionamento do serviço público. Do
outro, os diversos governos vêm se esforçando para
instituir um processo executivo transparente e respeitoso
em relação às definições populares. Onde há conselhos
e fundos, nem sempre todo o conjunto de recursos
encontra-se sob seu controle. Os planos de aplicação
ainda carecem de metas objetivas. É preciso estar atento,
pois trata-se da construção de novos conceitos para
administração pública e a sociedade brasileira.
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