




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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APRESENTANDO
O GUIA

[1]

As páginas a seguir formam um Guia sobre o Orçamento Municipal.
O objetivo desse guia é apoiar a inclusão no orçamento da sua cidade
de demandas da sua comunidade por melhores condições de vida.

O guia foi concebido considerando-se desde o momento inicial de
mobilização de sua comunidade para identificar um problema e for-
mular uma proposta, passando pela negociação com o prefeito, se-
cretários, Câmara Municipal, até o momento final de realização,
pela Prefeitura, da melhoria que vocês conquistaram. Para tanto, o
guia encontra-se organizado de acordo com as etapas e fases que
compõem a negociação do orçamento.

As fases correspondem aos assuntos a serem negociados por você
e sua comunidade. Elas são identificadas pelos subtítulos (por exem-
plo: 5.3. Decidindo comprar e contratar). Já as etapas constituem o
conjunto de fases a serem enfrentadas em um mesmo campo de
negociação. No guia, são considerados 4 (quatro) campos de nego-
ciação orçamentária: o da própria comunidade (onde as entidades e
os cidadãos que integram a comunidade discutem entre si suas
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reivindicações), o Governo Executivo (com quem a comunidade ne-
gocia como deverão ser atendidas suas demandas), o Legislativo (a
quem a comunidade recorre para garantir a viabilização de suas
negociações) e, finalmente, a Administração Pública (composta pe-
los órgãos operacionais do governo com quem se negociam as con-
dições através das quais será viabilizada a demanda aprovada). Eles
correspondem, respectivamente, aos capítulos 2, 3, 4 e 5 do guia.

[1.1] COMO USAR ESTE GUIA

Como o guia possui orientações organizadas conforme as etapas e
fases da negociação do orçamento, é necessário que você identifi-
que em qual delas a sua comunidade se encontra exatamente. Para
tanto, consulte a seção 1.2. Roteiro do processo orçamentário, que
resume todos os momentos em questão. Caso esta consulta não seja
esclarecedora, realize em sua comunidade a dinâmica pedagógica
proposta no Orçamento Público: orientando atividades de estudo, que
integra a coleção Orçamento público: construindo a cidadania, para
identificar a etapa e fase corretas.

Em cada fase, o guia identifica os principais agentes políticos e as
características marcantes da sua conduta, assim como os documen-
tos legais mais relevantes a serem consultados naquele momento.
Ele também apresenta três níveis de advertência (Perigo, Atenção e
Siga em Frente) sobre algum aspecto relevante da conduta ou episó-
dio possível na fase em questão e sugere a importância da participa-
ção política da comunidade.

Para um melhor aproveitamento do guia, sugerimos consultar o
volume Orçamento público: entendendo tudo desta coleção, onde
são analisadas diversas questões e documentos legais apresentados
aqui. Além disso, você deve consultar o Orçamento público: decifrando
a linguagem que compõe essa coleção para esclarecer o significado
dos termos técnicos e expressões que desconhecer.
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FORMULANDO
UMA

PROPOSTA

[2]

Em geral, a maioria das comunidades apresenta insatisfação com
sua qualidade de vida. Existem reclamações de que a Prefeitura não
resolveu determinada coisa, que um órgão municipal não tem feito o
que a maioria acha necessário ou, ainda, que as coisas continuam
do mesmo modo que antes. Na verdade, por detrás da insatisfação,
esconde-se sempre um problema. Para saber o que precisa ser feito,
é necessário identificar claramente a natureza do problema.

Nessa perspectiva, estimule as pessoas da sua co-
munidade a esclarecerem melhor suas críticas. Peça
aos dirigentes de entidades que façam reuniões para
discutir a insatisfação e identificar o problema. Caso
isso não ocorra, promova você mesmo uma reunião
ampla, onde os interessados possam comparecer e
se expressar livremente. Se precisar, peça a colabo-
ração de entidades ou pessoas que tenham
experiência em assuntos comunitários.

Ao se iniciar o processo, uma avaliação preliminar dos problemas
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a serem enfrentados ao longo da mobilização será de muita valia.
Com as informações que dispuser no momento, realize discussões
para identificar os agentes políticos e os cenários que encontrarão
pela frente. Para cada um deles, estabeleça as debilidades e fortale-
zas próprias da comunidade e as ameaças e oportunidades que
poderão surgir. Durante todo o processo, o resultado desse trabalho
será importante para o encontro de soluções e o reforço da estraté-
gia de mobilização escolhida.

[2.1] Transformação do Problema eM

Reivindicação

Transformar uma insatisfação em problema e um
problema em reivindicação deve ser fruto de um
processo de discussões, amadurecido por todos os
interessados na comunidade. Muitas vezes o pro-

blema é antigo, mas, por alguma razão, somente agora ele foi reco-
nhecido coletivamente. Por outro lado, existem sempre muitas opini-
ões sobre a natureza do problema que refletem experiências indivi-
duais ou a atuação das pessoas em associações, partidos ou sindica-
tos. Procure criar condições para que as discussões caminhem em
direção a um ponto comum. Não tenha pressa. Um entendimento
comum sólido e duradouro se consegue com sinceridade, tolerância
e atenção ao discurso alheio.

Para que a Administração Municipal reconheça o problema como
importante, é preciso que ele seja transformado em reivindicação.
Isto significa trabalhar para que ele se transforme numa proposta de
melhoria, ou seja, em um projeto. Não necessariamente um projeto
técnico elaborado por um profissional especializado. Se isso for pos-
sível, tanto melhor. O fundamental mesmo é se ter uma idéia clara
do problema, para que ele se transforme em reivindicação-
proposta.
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Para tanto, trabalhe da seguinte forma: primeiro delimite o proble-
ma. Veja quem são os atingidos e os que serão beneficiados com a
possível melhoria. Procure formar uma opinião consistente sobre o
que realmente precisa ser feito. Construir alguma coisa? Melhorar
um serviço ou um programa assistencial que já existe? De que forma
isso pode ser feito? É preciso contratar mais profissionais ou apenas
mudar o sistema de funcionamento? Ou se trata de um serviço ou
programa assistencial novo que precisa ser implantado? Enfim, é
necessário deixar claro o que precisa ser feito para resolver o pro-
blema. Estabeleça metas prováveis e realistas que podem ser atingi-
das. Quantifique as necessidades: número de pessoas beneficiadas,
pavimentação de tantos metros de rua, inclusão de um determinado
alimento na merenda escolar e assim por diante. E nunca se esque-
ça: quanto mais e melhor delimitada a sua proposta, melhores são as
condições para divulgar e acompanhar o desenvolvimento dela.

LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS

Têm a delegação da comunidade para negociar com
o Poder Público soluções de seus problemas. Muitas
vezes, desconhecem o funcionamento da Prefeitura
e a legislação correspondente, precisando de asses-
soria técnica. Têm como desafio maior promover o
entendimento comum sobre qual é a reivindicação e como ela deve ser conduzida.

COMUNIDADE EM GERAL
É composta por muitos grupos de interesse e vive simultaneamente muitos proble-
mas, o que cria dificuldades para transformar um problema em reivindicação-
proposta.

CANDIDATOS A PREFEITO
São personagens importantes no período eleitoral, por terem acesso facilitado aos
meios de comunicação para divulgarem problemas e soluções. Seu posicionamento
e apoio a reivindicações e propostas da comunidade são valiosos para a sua
posterior viabilização.

CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
Apresenta os princípios que
fundamentam os direitos

sociais do cidadão (arts. 11 a 60) e os
direitos políticos  de mobilização (arts. 14
a 16), que são importantes para a justi-
ficação e a defesa das reivindicações
sociais.

LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO
Traduz para a cidade, em
geral no capítulo da ordem

social e econômica, os princípios constitu-
cionais em diretrizes políticas para o en-
caminhamento das políticas sociais.

ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - ECA

Dispõe sobre o conjunto de
ações importantes para a

garantia dos direitos das crianças e
adolescentes.
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[2.2] Apresentação da Proposta

Se o período for eleitoral, procure os candidatos a prefeito e apre-
sente a proposta. Peça o seu apoio explícito. Solicite também que a
proposta seja incluída formalmente no documento do programa elei-
toral de governo do candidato. Para dar mais força à proposta, en-
tregue-a assinada por pessoas da comunidade ou acompanhada da
ata feita pela entidade que a formulou.

Quando for apresentar a proposta à Prefeitura, primeiro iden-
tifique qual o secretário responsável pelo encaminhamento das
soluções pretendidas. Marque com ele uma audiência. Informe
aos principais veículos de comunicação (jornal, rádio e televi-
são) da cidade a data e o motivo da audiência solicitada. A
divulgação dá força à proposta. Leve à reunião um número
razoável de pessoas representativas da comunidade. Mas
atenção: um número excessivo de pessoas pode prejudicar a

realização de uma reunião produtiva!

Antes da audiência, procure se informar se já existe algo em an-
damento na Prefeitura relativo à proposta a ser apresentada. Na
véspera, faça uma reunião preparatória para a definição de objeti-
vos gerais, do conteúdo e das falas de cada um.

Entregue ao secretário o documento com assinaturas de pessoas
da comunidade. Protocole o documento no gabinete do secretário e
guarde o recibo. Este registro garante que o documento foi realmen-
te entregue e possibilita acompanhar e analisar a tramitação dele
nos órgãos da Prefeitura.

Ao longo da reunião, procure aferir a concordância da Prefeitura
para com a proposta apresentada. Pergunte se já existe alguma ação
parecida incluída no orçamento vigente ou se há previsão para in-
cluir. Solicite, por escrito, uma posição do secretário em relação à
proposta. No final, sugira uma próxima audiência para receber a
resposta oficial.
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Além do secretário do setor específico, solicite também audiência
com o secretário de Planejamento ou com o secretário responsável
pela elaboração do orçamento municipal, que, normalmente, é o da
Fazenda ou o de Governo. Afinal de contas, muitas vezes, é dele a
opinião final nas priorizações da Administração Municipal.

Quanto ao prefeito, é preciso uma avaliação sobre o melhor mo-
mento de procurá-lo. Em muitas prefeituras, nada anda sem a pré-
via aprovação dele. Em outras, existe uma maior autonomia dos
secretários.

Os Conselhos Municipais, tais como os Conselhos de
Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, de
Assistência Social ou de Saúde, têm a competência para
aprovar o plano de aplicação de seus respectivos fundos.
São compostos por representantes da sociedade e do
Poder Público. Portanto, podem tomar decisões favoráveis
à aceitação de propostas da comunidade.

V A L E  A
P E N A
A P R E S E N T A R

as propostas aos
Conselhos Municipais.

LEI DO ORÇAMENTO
ANUAL
Apresenta o programa de
trabalho da Prefeitura para

o período de um ano, traduzindo em ações
concretas as políticas sociais.

LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
Apresenta as diretrizes de ação
que deverão orientar a elabo-

ração da Lei do Orçamento.
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PREFEITO

É o principal responsável pela condução das soluções
dos problemas da cidade e, portanto, um personagem
bastante concorrido. Quando atende diretamente os
pedidos de melhoria, normalmente encaminha o as-
sunto para o secretário analisar. Já em prefeituras pequenas, tende a tomar dire-
tamente todas as decisões.

SECRETÁRIOS DAS ÁREAS AFINS

Toda área da Prefeitura possui um secretário, que decide diretamente sobre o que
deve ser feito no seu setor. Em geral, possui bastante autonomia para decidir
quando não se trata de assunto polêmico, o que lhe confere razoáveis poderes.
Pode assumir compromissos prévios e viabilizar soluções sem o necessário
conhecimento prévio do prefeito.

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

É personagem importante, pois coordena a definição de prioridades e o orçamento
municipal. Tem grande influência sobre o prefeito e a equipe de governo. Pode
fazer prevalecer uma proposta com a qual o secretário de uma área afim não
concorde.

LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS

Têm a delegação da comunidade para negociar com o Poder Público soluções de
seus problemas. Muitas vezes, desconhecem o funcionamento da Prefeitura e a
legislação correspondente, precisando de assessoria técnica. Têm como desafio
maior promover o entendimento comum sobre qual é a reivindicação e como deve
ser conduzida.
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L E M B R E - S E

Nem tudo é matéria
a ser incluída no
Orçamento.

V A L E  A
P E N A  V E R

se já existe proposta de
melhoria em
andamento.

Procure sempre verificar, junto ao órgão público
competente, os diagnósticos e as propostas existentes para
o problema que você delimitou. Converse com os funci-
onários do setor. Em geral, são mais acessíveis e saberão
de memória o que já foi discutido sobre o assunto. Peça
para lhe mostrarem eventuais planos e documentos. É
importante que você obtenha cópia das possíveis propos-
tas de solução existentes para poder analisá-las.

Mas não deixe de ir direto a quem decide (secretário,
diretor de empresa pública ou superintendente) para
confirmar as informações. Marque uma audiência. Mes-
mo que demore, vale a pena esperar. Este contato é
muito valioso. Muitas vezes, já se pensou algo sobre o
problema ou ele pode até constar de algum documento
da Administração. Além disso, os dirigentes têm opinião
própria sobre os encaminhamentos a serem dados. Apro-
veite para dizer o que sua comunidade pensa.

Se houver alguma proposta de solução, procure apoiá-la.
A existência dessa proposta significa, por parte do Poder
Público, o reconhecimento do problema e será mais fácil o
seu encaminhamento.

Caso isso não seja possível, mostre detalhadamente as
limitações da proposta oficial. Evite os adjetivos desne-
cessários: “esta proposta é ruim”, “quer nos prejudicar”,
“não conhece a realidade”. Seja objetivo na sua crítica e
mostre que você tem uma alternativa viável.

Ações governamentais implementadas por concessão do
Poder Público à iniciativa privada, que tenham seu apoio
ou sejam fruto de parcerias, assim como questões relati-
vas a diretrizes de governo e condutas gerenciais, não são
temas tratados diretamente pela Lei Orçamentária, mas
poderão ser tratados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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[1.2] CONVENÇÕES

PERSONAGENS
Indica os principais agentes políticos
participantes em uma determinada fase
do processo.

MOMENTOS
IMPORTANTES

Indica os momentos
principais de cada fase
do processo orçamen-
tário.

PRINCIPAIS
DISPOSITIVOS LEGAIS

Indica as leis e documentos legais a
serem consultados em cada fase do
processo orçamentário.

Advertência grave para a
conduta de algum perso-
nagem ou episódio na fase
do processo orçamentário.

Advertência para se ficar
atento a determinada con-
duta de um personagem ou
evolução de algum epi-
sódio na fase do processo
orçamentário.

Sinalização de conduta
positiva de um perso-
nagem ou da evolução
adequada de algum epi-
sódio na fase do processo
orçamentário.

DOCUMENTO
LEGAL

muito
importante

importante

de algum
interesse

PARTICIPAÇÃO
POPULAR

acompanhamento

necessária

imprescindível
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NEGOCIANDO
COM O

EXECUTIVO

[3]

A batalha para a inclusão da sua reivindicação-proposta começa no
âmbito do Executivo. Composto pelo prefeito, vice-prefeito, secretários,
dirigentes dos órgãos da administração municipal indireta e demais
assessores indicados, é o Executivo quem, legalmente, define quais
serão as prioridades de ação. Por isso, todos os projetos de lei envol-
vendo matéria orçamentária são competência exclusiva do prefeito.

[3.1] Definição das Diretrizes de Governo

Em geral, o prefeito toma posse com secretários e
assessores já escolhidos. Logo nos primeiros me-
ses de mandato, o objetivo é definir as diretrizes
de governo. Esse processo se desenvolve em reu-
niões do prefeito com o secretariado. A definição

das diretrizes parte, normalmente, do programa eleitoral de governo
apresentado durante a campanha. É comum, ao final das discussões,
o Executivo publicar um documento mostrando as diretrizes de ação.
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Esse processo deve levar em conta a continuidade administrativa
no que for imprescindível e também apontar os novos objetivos pro-
postos. Para que isso aconteça, é necessário que, internamente, a
Prefeitura compatibilize a discussão das diretrizes propostas pelo novo
Executivo com o que já vem sendo feito, revendo a priorização das
ações.

Nessa fase, o seu envolvimento e de sua comunidade tende a ser
discreto. O momento é mais de afirmação política do governo do
que de consumação de decisões. Assim, o importante é acompanhar
pelos meios de comunicação a definição de diretrizes e buscar infor-
mações junto à Administração Municipal para saber qual o trata-
mento que a proposta da sua comunidade recebeu no conjunto de
diretrizes.

CANDIDATOS A PREFEITO

São personagens importantes no período eleitoral,
por terem acesso facilitado aos meios de comunica-
ção para divulgarem problemas e soluções. Seu
posicionamento e apoio a reivindicações e propostas da comunidade são valiosos
para a sua posterior viabilização.

GRUPOS DE INTERESSES

São diversos e com interesses diferenciados. Buscam ganhar o apoio público dos
candidatos para suas reivindicações e incluir suas propostas no programa eleitoral
do candidato.

PROGRAMA ELEITORAL
DE GOVERNO

Apresenta as promessas de
ação dos candidatos, tornan-

do-as compromissos a partir do momento
que o candidato é eleito.
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[3.2] Elaboração e Envio ao

Legislativo do Plano Plurianual

O Plano Plurianual - PPA (também chamado de Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG) é o grande programa de governo.
Ele é elaborado no início de uma nova administração e enviado à
Câmara de Vereadores até o final de agosto. Vale até o final do
primeiro ano do próximo governo. O plano contém todos os investi-
mentos e principais programas sociais previstos para serem realiza-
dos ao longo do mandato que se inicia.

A elaboração do PPA é coordenada pelo secretário de Planejamento.
O prefeito define as diretrizes políticas básicas. Em geral, na
elaboração do Plano, são considerados o programa eleitoral de go-
verno do então candidato e o PPA vigente. A inclusão da proposta da
sua comunidade no Plano Plurianual garante para ela uma posição
estratégica dentro dos objetivos futuros da nova administração mu-
nicipal.

Quando um prefeito inicia o mandato, está em vigor o Plano
Plurianual aprovado na legislatura anterior. Verifique se a proposta
da sua comunidade está incluída no PPA vigente. Se estiver, procure
saber por que não foi também incluído no orçamento do ano em
curso ou, se o foi, por que não foi ainda executada.

PREFEITO
Define as diretrizes gerais. Procura reafirmar com-
promissos de campanha e incorporar novos. Ele
utiliza o PPA para fazer propaganda das metas de
seu governo.

SECRETÁRIO DA FAZENDA
Elabora a previsão da disponibilidade de recursos para os quatro anos do Plano
Plurianual.
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V A L E  A
P E N A
I N C L U I R

sua proposta no
Plano Plurianual.

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

É o principal personagem nessa fase. Tem grande
influência sobre o prefeito. É ele quem coordena o
processo de discussões internas sobre o que o go-
verno deverá priorizar. Muitas vezes, ele próprio é quem define as prioridades. Por
isso, costuma ser a principal liderança política do governo.

GRUPOS DE INTERESSE

Nessa fase, os grupos mais interessados são as empreiteiras, que procuram incluir
obras que consideram mais convenientes a seus objetivos empresariais. Há pouca
participação das lideranças comunitárias.

No Plano Plurianual, somente constarão os investimentos
em obras, máquinas e equipamentos e os principais
programas sociais. Nesse sentido, se a sua proposta se
enquadrar numa dessas duas classificações, ela deverá
obrigatoriamente ser incluída. Caso você esteja no primei-
ro ano de governo, ou seja, no ano em que estiver sendo
encaminhado o projeto de lei do PPA à Câmara Municipal,
e a sua proposta de melhoria vier a ser realizada neste
mesmo ano, não há necessidade de incluí-la.

A inclusão de sua proposta é importante. Representa
um reconhecimento explícito da necessidade da
intervenção proposta. Ao longo dos anos seguintes, você
poderá exigir sua inclusão no orçamento sem maiores
esforços, uma vez que já se encontra identificada no PPA.
Além disso, legalmente, é obrigatório constar do Plano
Plurianual os investimentos que durem mais de um ano
para serem realizados, para que eles possam ser incluídos
no orçamento e executados.
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PROGRAMA ELEITORAL
DE GOVERNO

Constitui referência impor-
tante para a definição das

diretrizes gerais do PPA. Deve ser bem co-
nhecido para que se possa cobrar coerên-
cia com os compromissos de campanha.

CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

Determina que o PPA desta-
que os investimentos (despe-

sas de capital) e os programas sociais con-
tínuos. Exige que haja tratamento no com-
bate às desigualdades entre as regiões da
cidade.

CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL

Pode apresentar diretrizes com-
plementares para a elaboração
do PPA.

LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO

Pode apresentar diretrizes
complementares para a ela-

boração do PPA, como por exemplo obe-
decer às diretrizes do Plano Diretor, que
diz respeito ao desenvolvimento urbano e
econômico da cidade.

I S T O  É  L E G A L

SERVE APENAS PARA MARKETING POLÍTICO

Uma dos objetivos do PPA é sinalizar para a sociedade o que a
Administração pretende fazer, o que justifica sua ampla divulga-
ção. Entretanto, ele não pode ser unicamente instrumento de
propaganda, mas sim instrumento de programação das ações da
Prefeitura.

PODE SER ALTERADO TODO ANO

É preciso acompanhar, pois a alteração do PPA é possível anu-
almente e não há, em princípio, limites para mudanças, o que
possibilita a revisão total dos compromissos.

PREFEITURA FAZ PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE REALIZAÇÕES

Reafirma o caráter contratual do orçamento, dando credibilidade
à Administração.

O projeto do Plano Plurianual, para vigência até o
final do primeiro exercício financeiro do mandato
presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro
meses antes do encerramento do primeiro exercício
financeiro (final de agosto) e devolvido para sanção até
o encerramento da sessão legislativa.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ADCT, ART. 35, § 2º, I

[*]  PLANO PLURIANUAL
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[3.3] Elaboração e Envio ao Legislativo da

Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO foi con-
cebida para que o Executivo antecipe os critérios
que deverão nortear a elaboração da Lei Orça-
mentária Anual e o seu próprio conteúdo. Deve ser
remetida ao Legislativo até 15 de abril. A Consti-

tuição Federal estabelece que nela devem constar diretrizes, metas e
prioridades. Em princípio, as prioridades devem ser definidas a par-
tir do Plano Plurianual vigente. Entretanto, como o formato da lei
ainda não foi regulamentado por lei complementar, os prefeitos ten-
dem a remeter, para a Câmara Municipal, uma LDO bastante
generalista e excessivamente técnica. Em geral, ela costuma repetir,
com outras palavras, as determinações legais já existentes.

Na Câmara, os vereadores costumam aproveitar a relativa flexibi-
lidade da LDO para tentar incluir dispositivos que obriguem a Prefei-
tura a realizar determinadas ações. Esta manobra é mais simples do
que fazer emendas à Lei Orçamentária, mas com resultados práticos
menores. Nesses casos, o comum é o prefeito vetar tais dispositivos.

Nesse ponto, sua preocupação maior deve estar mais voltada
para conhecer as linhas gerais antecipadas pelo prefeito no
projeto de lei do que em garantir a inclusão da proposta da sua
comunidade na LDO. A LDO tem, atualmente, ligação fraca
com a Lei Orçamentária. Portanto, é necessário avaliar bem a
oportunidade do registro de uma diretriz que trate do tema

defendido por você. Em geral, a diretriz tende a ser genérica. E,
no final, vai prevalecer o que estiver registrado no orçamento.

Apesar disso, em algumas ocasiões, emendas à LDO têm sido
propostas, com o objetivo de obrigar o Executivo a dar maior
transparência a suas ações e promover a participação popular na
discussão do orçamento.
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LEI DO PLANO
PLURIANUAL
Deve constituir-se na princi-
pal fonte para a determina-

ção das diretrizes e prioridades orçamen-
tárias.

CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

Determina a natureza das
diretrizes a serem tratadas
pela LDO.

CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL

Pode apresentar diretrizes com-
plementares para a elaboração
da LDO.

LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO

Pode apresentar diretrizes
complementares para a ela-
boração da LDO.

V A L E  A
P E N A
F I C A R
A T E N T O

às definições da
Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

PREFEITO
Define as diretrizes gerais. Tem participação discreta.

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Indica a política de reajustes salariais para inclusão na LDO e se haverá mudança
na legislação tributária.

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

É o principal personagem nessa fase. Define o conteúdo da lei. Coordena o pro-
cesso interno para definição de diretrizes setoriais anuais. Propõe quais intervenções
do PPA devem ser priorizadas pela LDO.

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Indica se haverá concursos ou mudanças nas vantagens salariais do funcionalismo
e participa da definição da política de reajustes salariais para inclusão na LDO.

GRUPOS DE INTERESSE

Os grupos parlamentares de oposição são os principais porta-vozes de interesses
nessa fase. Tendem a utilizar as emendas à LDO como forma de fazer política
contra o governo.

Na LDO, podem aparecer importantes definições que
afetarão, no ano seguinte, a Administração Municipal:

a) Mudanças na legislação tributária: caso resolva re-
alizar algum aumento, redução ou isenção na co-
brança de qualquer imposto municipal, como o IPTU,
o ISS ou o ITBI, o prefeito deve prevê-lo na LDO.

b) Mudanças na política salarial e de pessoal: os
critérios que orientarão os reajustes salariais e a even-
tual contratação através de concurso de novos funcio-
nários precisam estar previstos na LDO.
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I S T O  É  L E G A L

O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será
encaminhado até oito meses e meio antes do encerramen-
to do exercício financeiro e devolvido para sanção até o
encerramento do primeiro período da sessão legislativa.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ADCT, ART. 35, § 2O, I

[*]  LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

REPETE LEGISLAÇÃO EXISTENTE

Como ainda carece de regulamentação através de uma lei com-
plementar, a LDO é normalmente um resumo de dispositivos da
Constituição Federal, Lei 4.320/64 e Lei Orgânica. Desse modo,
ela perde seu valor como instrumento para orientação da elabo-
ração do orçamento.

APRESENTA DIRETRIZES OBJETIVAS PARA
POLÍTICAS SETORIAIS

Quando são indicadas diretrizes setoriais (saúde, educação,
meio-ambiente, desenvolvimento econômico etc.), a LDO ga-
nha mais consistência. Para valerem mesmo, elas precisam ver-
dadeiramente deixar claras as intenções da Administração e
não ficar na generalidade.

DEFINE METAS PARA AS POLÍTICAS SETORIAIS

A inclusão de metas na LDO lhe confere grande valor, porque a
Lei Orçamentária terá realmente parâmetros objetivos pelos quais
se orientar.

LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS

Define critérios para a ela-
boração da LOA, além de

diretrizes e metas para definição do pro-
grama de trabalho.

CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

Define princípios gerais que
devem orientar a estrutura-

ção da Lei Orçamentária.

CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL
Pode apresentar orientações
complementares para a elabo-

ração da LOA.

LEI FEDERAL
4.320/64
Define toda a estrutura da Lei
Orçamentária, assim como as

classificações de receita e despesa.
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[3.4] Elaboração e Envio ao Legislativo da Lei do

Orçamento Anual

A elaboração do projeto de Lei do Or-
çamento Anual-LOA é o grande mo-
mento de todo este processo. Para ga-
rantir a inclusão da proposta da sua
comunidade na lei, acompanhe as dis-

cussões realizadas no órgão responsável pela gerência
da ação. A LOA deve ser remetida à Câmara Municipal
até o dia 30 de setembro de cada ano.

Procure saber em qual projeto/atividade do orçamen-
to do órgão se encontra registrada a proposta de ação. Confira as
metas e valores previstos, buscando saber qual é a finalidade dos
gastos. Se os valores previstos forem significativos, exija que a pro-
posta seja inserida no orçamento como um projeto/atividade especí-
fico. Isso ajuda no futuro acompanhamento e na garantia dos recur-
sos para a ação originalmente pensada. Lembre-se de que a peça
orçamentária é elaborada normalmente com muita generalidade de
definições e isso facilita o seu descumprimento.

Caso o órgão municipal não esteja prevendo incluir a proposta
pretendida, procure o secretário da pasta. Se ele não resolver, procure
o secretário de Planejamento. Neste momento, é o secretário mais
importante, porque é o responsável pela consolidação de todo o
orçamento. Em último caso, procure o prefeito. É ele quem assina o
projeto de lei antes de ser enviado à Câmara Municipal.
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PREFEITO

Coordena o processo, dando a palavra final sobre
o que entra ou não no orçamento. Costuma reali-
zar reunião geral com a equipe de governo para
fechamento do orçamento, o que valoriza o processo. Alguns prefeitos tendem a
dar pouca importância ao processo de elaboração do orçamento, deixando a
cargo dos secretários de Planejamento ou Fazenda.

SECRETÁRIO DA FAZENDA

É responsável pela definição das receitas do orçamento. Define também o valor do
pagamento da dívida do município. Em algumas prefeituras, é ele quem elabora
o orçamento.

SECRETÁRIO DE OBRAS

É o responsável pela elaboração do Plano de Obras do Orçamento. Dependendo
da prefeitura, pode deter, neste assunto, mais poderes do que o secretário de
Planejamento.

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

É o principal personagem nesta fase. Coordena o processo interno para definição
das atividades e projetos a serem incluídos no orçamento. Define o conteúdo da lei.

GRUPOS DE INTERESSE

Têm atuação decisiva nessa fase. Procuram ativamente incluir no orçamento suas
reivindicações.

Não deixe de insistir para que sua proposta apareça como
um projeto/atividade bem definido no orçamento. Como o
título dos projetos/atividades é normalmente muito genéri-
co, é comum os técnicos da Administração Municipal de-
fenderem que não há necessidade de aparecer claramente
o nome da reivindicação pretendida. Segundo eles, o título
geral permite a implementação de qualquer ação dentro
do assunto correspondente.

Entretanto, a lógica de tal generalidade enfraquece a
conquista da melhoria pretendida. Lembre-se de que,
mesmo constando explicitamente do orçamento, ainda
haverá necessidade de acompanhá-la durante a execução
orçamentária!

VALE A
PENA
TRANSFORMAR

sua proposta em um
projeto/atividade do
orçamento.
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I S T O  É  L E G A L

A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

o orçamento fiscal referente aos Poderes da União,
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta
e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público;

o orçamento de investimento das empresas em que
a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto;

o orçamento da seguridade social, abrangendo todas
as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações ins-
tituídos e mantidos pelo Poder Público.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 165, § 5º, I, II E III

O projeto de Lei Orçamentária será encaminhado até
quatro meses antes do encerramento do exercício finan-
ceiro e devolvido para sanção até o encerramento da
sessão legislativa.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ADCT, ART. 35, § 2O, III

I S T O  É  L E G A L
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ELABORAÇÃO SEM CONSULTA POPULAR

O orçamento perde profundamente seu caráter de compromisso
quando a sociedade não participa da sua elaboração.

TÍTULOS GERAIS PARA OS PROJETOS E ATIVIDADES

Sob o argumento de que a Prefeitura ficaria “engessada”, muitas
administrações dão títulos muito gerais para o seu programa
de trabalho. Na prática, isso pode favorecer a realização de
despesas sem uma real programação prévia, com sérios prejuízos
para a eficácia da ação governamental.

INDICAÇÃO DE METAS FÍSICAS REALISTAS

O melhor orçamento é aquele onde estão definidas, objetivamente,
metas quantificáveis, que serão perseguidas pelos projetos/
atividades orçamentários.

[*]  LEI DO ORÇAMENTO ANUAL

[3.5] SUPLEMENTAÇÃO: ENVIO AO LEGISLATIVO DO

PROJETO DE LEI DE CRÉDITO

Os créditos adicionais são uma forma de reforçar o valor das
dotações orçamentárias ou de criar novas. Este mecanismo é chamado
de suplementação. Os créditos devem ser solicitados à Câmara
dos Vereadores, através de um projeto de lei acompanhado de justi-
ficativa. A Prefeitura pode solicitar créditos adicionais quantas vezes
quiser ao longo do ano. Fique sabendo que este mecanismo permite
ampliar o limite de despesas que constam do orçamento ou criar
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novas. Então, nesse ponto, também existe a oportunidade de você
incluir a proposta da sua comunidade.

É preciso estar atento, pois a autorização para suplementação pode
ser concedida junto com a aprovação da Lei Orçamentária. Desse
modo, desde o início da execução do orçamento poderão ser feitas
alterações das prioridades.

PREFEITO

Encaminha à Câmara solicitação preparada pelo
secretário de Planejamento. Ao longo da execução
orçamentária, emite decretos para a utilização dos
créditos adicionais autorizados.

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Define quais dotações orçamentárias precisam de créditos adicionais.

LEI DO
ORÇAMENTO

Pode conter autorização
para créditos adicionais. Os

créditos adicionais serão para reforçar as
dotações orçamentárias.

CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
Define princípios gerais para a
concessão de créditos adicio-
nais.

LEI FEDERAL
4.320/64
Define todos os procedimen-
tos e classificações de crédi-

tos adicionais (arts. 40 a 46).
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AGINDO
JUNTO AO

LEGISLATIVO

[4]

A Câmara Municipal é um espaço importante para você defender
a proposta da sua comunidade. Caso ela não tenha sido acolhida
pelo Executivo, os vereadores podem incluí-la no orçamento. De acor-
do com alguns critérios, eles podem apresentar emendas para
viabilizar a proposta. Contudo, mesmo que ela já faça parte dos
projetos de lei encaminhados para apreciação do Legislativo, vale a
pena buscar o apoio da Câmara Municipal e acompanhar com aten-
ção as eventuais alterações.

Para ser discutido e aprovado pelos vereadores, o projeto de lei
orçamentária segue um ritual dentro da Câmara Munici-
pal. Ele é numerado e segue para a Comissão de Orça-
mento para ser discutido. Os vereadores apresentam
emendas que podem ser acolhidas ou não, conforme o
parecer da Comissão. Após a votação do parecer, as
discussões continuam no plenário da Câmara até a
apreciação final do projeto de lei. Uma vez aprova-
do, o prefeito pode acolher ou vetar as emendas feitas.
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[4.1] Discussão e Análise pela

Comissão de Orçamento

Os projetos de lei sobre matéria orçamentária (LDO, PPA e LOA)
enviados à Câmara dos Vereadores são primeiramente encaminhados
à Comissão de Constituição e Justiça, que verifica a legalidade
deles. Em seguida, a Comissão de Orçamento (caso exista) rea-
liza uma análise técnica. Caso outras comissões, como de Educa-
ção ou Saúde, tenham interesse, podem também emitir parecer sobre
a parcela da matéria orçamentária relativa à área específica delas
e propor emendas.

Em geral, a Comissão de Orçamento possui uma assessoria própria
qualificada. Ela desenvolve um trabalho sistemático de recolhimento
e ordenação de informações sobre orçamento municipal dos três ou
cinco últimos anos. Com isso, é possível analisar de modo mais
abrangente a proposta orçamentária do Executivo a cada ano.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal, a Co-
missão de Orçamento tem um prazo determinado para estudar os projetos
de lei que chegam ao Legislativo. É desejável que este tempo possibi-
lite o estudo minucioso do assunto e a realização de possíveis diligên-
cias junto à Prefeitura para obter informações complementares.

As discussões e a aprovação final do parecer da Comissão de Orça-
mento devem ser realizadas em reuniões abertas. Além disso, ela pode
organizar audiências públicas, tanto para consultas à sociedade,  quan-
to para obter informações relevantes da Administração Municipal.

Um lembrete importante: em todas essas oportunidades, a
sua participação é importante. Você pode apresentar as rei-
vindicações da sua comunidade e também questionar sobre
o projeto de lei.

Ao longo do trabalho da Comissão, os vereadores apresen-
tam emendas. Elas são analisadas e incorporadas ao parecer
para discussão e aprovação no Plenário.
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LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO

Apresenta diretrizes gerais
para apreciação do projeto
de lei do orçamento.

LEI FEDERAL
4.320/64

Contém as determinações a se-
rem obedecidas pelo projeto de
lei do orçamento.

REGIMENTO INTERNO
DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES

Dispõe detalhadamente
todo o processo a ser

seguido para apreciação do projeto de lei
do orçamento.

V A L E  A
P E N A
C O N F E R I R

a estimativa de
receitas.

PREFEITO

Deve prestar todos os esclarecimentos solicitados
pela Comissão de Orçamento. Pode fazer emendas
ao projeto remetido, antes do início da votação na
Comissão.

VEREADORES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO

Nesta fase, são os agentes mais importantes. Conduzem a análise técnica e política
do projeto de lei orçamentária. Analisam e consolidam emendas efetuadas pelos
demais parlamentares. Elaboram parecer final para apreciação do projeto no Ple-
nário da Câmara.

TÉCNICOS ASSESSORES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO

São eles quem, de fato, analisam e redigem as alterações no projeto de lei orça-
mentária. Na prática, possuem poder suficiente para alterar o projeto.

VEREADORES

Elaboram emendas, visando incluir ou reforçar ações de seu interesse.

GRUPOS DE INTERESSE

São de todos os setores e procuram incluir suas reivindicações no projeto de lei
orçamentária, atuando junto aos membros e assessores da Comissão.

Para que o orçamento seja sério e o programa de tra-
balho nele contido seja, de fato, realizado, é necessário
que a estimativa de receitas seja a mais realista. Há uma
tendência generalizada do Executivo em superestimar as
receitas para se obter um orçamento mais flexível. Por
outro lado, é costume o Legislativo não dar grande aten-
ção a essa parte da peça orçamentária.

Para que haja maior garantia das propostas a serem
incluídas no projeto de lei orçamentária, a Comissão de
Orçamento deve conferir detalhadamente as séries histó-
ricas e critérios usados para a estimativa. Deve levar em
conta também as possíveis mudanças na legislação tribu-
tária em nível federal, estadual e municipal. Caso haja pos-
sibilidade, é interessante obter um parecer de entidade de
reconhecido saber sobre a previsão de receitas.



40

APROVAÇÃO DE EMENDAS “JANELA”
É prática rotineira apresentar emendas ao projeto de lei orçamen-
tária destinando recursos insuficientes para a implementação das
ações correspondentes, que são chamadas de “janelas”. Com
isto, o vereador espera ficar bem com suas bases, mas, na verdade,
cria-se a ilusão de que estão garantidas as reivindicações, o que
não é certo.

ACOLHIMENTO DE GRANDE NÚMERO DE EMENDAS
Um grande número de emendas não significa necessariamente
que há uma participação ativa na formulação da peça orça-
mentária. Diante da atual incapacidade financeira de grande
número de prefeituras, a maior parte das despesas da Adminis-
tração são fixas (pessoal, material para funcionamento da bu-
rocracia, gastos com saúde e educação). Assim, a apresenta-
ção de muitas emendas pode dificultar o funcionamento da
Prefeitura, em vez de implicar realmente novas ações.

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Quando a Comissão de Orçamento realiza audiência pública
para consultar a população sobre o orçamento municipal, ela
está contribuindo para democratizar a administração pública.
Caso ela venha levantar prioridades para serem incluídas no
orçamento, é fundamental que sejam feitas estimativa de custos
e definição de conteúdo precisas, para conferir seriedade à
participação.

I S T O  É  L E G A L

O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara
Municipal para propor modificação nos projetos a que
se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na
Comissão de Orçamento, da parte cuja alteração é
proposta.

POR INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ART. 166, § 5º

[*] DISCUSSÃO E ANÁLISE PELA COMISSÃO
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[4.2] Discussão e Análise pelo Plenário da Câmara

No Plenário, a apreciação dos projetos sobre matéria orçamentá-
ria chega à reta final. Os vereadores discutem o parecer da Comis-
são de Orçamento e o projeto de lei. É no Plenário, através
de discursos, que os vereadores apontam, de forma mais
clara, as razões para as críticas e emendas ao projeto.
Um pronunciamento a favor da proposta de sua comuni-
dade pode ser importante.

Nessa fase, o importante mesmo é o processo de vota-
ção das emendas. Ele pode ser através do voto individual
do vereador ou do voto da liderança do partido, depen-
dendo do que for estabelecido pelo Regimento da Câ-
mara. Caso prevaleça o voto de liderança, é preciso
estar atento para as razões e os acordos que levaram a
essa forma de votação.

SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO
Quando solicitado, representa a Administração
Municipal nas discussões.

TÉCNICOS ASSESSORES DA COMISSÃO DE
ORÇAMENTO

Acompanham as discussões em Plenário, propondo, eventualmente, alternativas de
encaminhamentos.

VEREADORES

A discussão em Plenário é um momento importante  para manifestarem suas po-
sições em relação aos rumos da Administração. Por isso, seu apoio a emendas ou
críticas costumam estar vinculados a interesses partidários.

GRUPOS DE INTERESSE

São de todos os setores e procuram incluir suas reivindicações no projeto de lei
orçamentária, atuando junto aos membros e assessores da Comissão.

LEI FEDERAL
4.320/64
Contém as determinações a se-
rem obedecidas pelo projeto de
lei do orçamento.

REGIMENTO INTERNO
DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES

Dispõe detalhadamente so-
bre o processo a ser seguido para apreci-
ação do projeto de lei do orçamento.



42

I S T O  É  L E G A L

As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentá-
rias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis
com o Plano Plurianual.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 166, § 4º

As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou
aos projetos que o modifiquem somente podem ser apro-
vadas caso:

I. sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias;

II. indiquem os recursos necessários, admitidos apenas
os provenientes de anulação de despesa, excluídas as
que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para
estados, municípios e Distrito Federal;

III. sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 166, § 2O, I, II E III

I S T O  É  L E G A L
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I S T O  É  L E G A L

Os recursos que, em decorrência de veto, emenda
ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, fica-
rem sem despesas correspondentes poderão ser utiliza-
dos, conforme o caso, mediante créditos especiais ou
suplementares, com prévia e específica autorização
legislativa.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 166, § 8º

[*] DISCUSSÃO E ANÁLISE PELO PLENÁRIO

SER CONTRA A PROPOSTA DO ORÇAMENTO POR SER
DA OPOSIÇÃO
A discussão do orçamento municipal é o momento crucial da
convivência política, pois o governo explicita suas diretrizes através
de um programa de trabalho. Ser contra por princípio a tais
políticas, sem reconhecer-lhes os aspectos positivos, não contribui
para avançar na melhoria das condições de vida da população.
A melhor oposição é a oposição propositiva.

REJEIÇÃO GLOBAL DO PROJETO DE LEI
A Câmara Municipal pode rejeitar o projeto de lei do orçamen-
to. Entretanto, essa alternativa deve ser bem analisada, para se
avaliar se essa opção não significa simplesmente a oposição
pela oposição. Para que uma proposta orçamentária seja irre-
mediável e globalmente imprestável, é necessário praticar-se
uma série de erros em cadeia. O mais freqüente são problemas
localizados.

EMENDAS OBJETIVAMENTE DIRIGIDAS
PARA POLÍTICAS SETORIAIS
A contribuição maior do vereador é, certamente, de salvaguar-
dar a implementação de políticas com resultados sociais palpá-
veis. Nessa perspectiva, sua atuação no sentido de dissecar e
redimensionar tais políticas, através da proposição de emendas
baseadas em custos e metas físicas, contribui definitivamente para
aumentar a eficácia da Administração Municipal.
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Viabilizando
uma
proposta



Garantindo a
execução com a

Administração Pública

45

GARANTINDO
A EXECUÇÃO COM

A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

[5]

Se você conseguiu incluir a reivindicação da sua comunidade no
orçamento, parabéns! Mas atenção: as coisas ainda não estão total-
mente garantidas.

No início de cada ano, a Prefeitura começa a realizar suas despe-
sas. Este processo é denominado execução orçamentária. O pro-
cesso consiste em programar e realizar despesas levando-se em conta
a disponibilidade financeira da administração e o cumprimento das
exigências legais para gastos em órgãos públicos.

Acompanhe este processo, pois o orçamento é apenas uma previ-
são de realizações. Portanto, a reivindicação da sua comunidade,
mesmo incluída no orçamento, pode não ser realizada ou ser rea-
lizada de modo irregular.
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[5.1]  PUBLICAÇÃO Da Lei Orçamentária

Muitos quadros integram a Lei Orçamentária, como prevê a Lei
Federal 4.320/64. O mais importante deles é o Quadro de
Detalhamento de Despesas por órgão da Administração Municipal,
o QDD, que deve ser publicado para dar início à execução
orçamentária. Nesse quadro estão os projetos e atividades
orçamentárias, a previsão de gastos para cada um deles (elementos
de despesa) e os valores correspondentes.

Fazendo um leitura desse quadro, você pode ficar sabendo o que
cada órgão pode gastar, qual a destinação dos recursos (pessoal,
material de consumo, obras e instalações etc.) e qual o teto máximo
dos gastos.

Ao lado, você pode ver o "fac-símile" de um QDD. Observe as
anotações para saber o que é relevante para a compreensão do
quadro. Fique atento: caso você tenha a lei orçamentária original, é
possível que os atuais valores indicados sejam menores, pois parte
dele já pode ter sido comprometido com alguma despesa. Para uma
análise precisa, solicite ao Departamento de Orçamento um QDD
contendo o saldo atualizado das dotações orçamentárias.

Com relação às receitas, o quadro mais importante para o acom-
panhamento da execução orçamentária é o Fluxo de Caixa da Pre-
feitura. Ele registra a entrada diária de recursos na Prefeitura segun-
do a origem de cada um deles (IPTU, ISS, Fundo de Participação dos

Municípios, empréstimos, recursos do SUS etc.). Esse quadro
não se encontra propriamente na Lei Orçamentária.

Caso você esteja precisando saber se existem recursos ou
não, tenha também o Fluxo de Pagamentos Mensal da Prefei-
tura. Comparando este quadro com o Fluxo Mensal de Caixa,
você pode chegar a conclusões importantes sobre a saúde fi-

nanceira da Prefeitura.
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A PREÇOS DE 01 DE JAN/97 - ART. 4 LEI 7240/96 R$ 0001

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 1997
00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROJETO/ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA IMPORTÂNCIA

FUNCIONAL NAT. DETALHADA TOTAL
PROGRAMÁTICA DESP. APLICAÇÃO

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 1600.11630212.013 3111 448.010
3113 30.843 478.853
3120 28.587
3131 1 . 8 5 3
3132 31.713 62.153
3259 153 153
4120 10.295 10.295

551.454

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 1600.11630242.013 3132 38.605 38.605
38.605

AÇÕES PLAN. COORD. DESENV. ECONOMICO-SOCIAL 1600.11633542.117 3111 118.817
3113 7 . 5 3 7 126.354
3120 3 . 4 9 8
3131 6 . 4 3 3
3132 4 . 8 3 6
3231 20.590 35.357
3259 102 102
4331 5 . 1 4 7 5 . 1 4 7

166.960

AÇÕES DE FOMENTO DESENV. ECONÔMICO-SOCIAL 1600.11633542.118 3111 128.701
3113 8 . 6 8 6 137.387
3120 4 . 0 9 6
3131 25.737
3132 453.059
3231 92.655 575.547
3259 102 102
4331 5 . 1 4 7 5 . 1 4 7

718.183

NOT.FISCAL TOTAL SEGURIDADE PES.ENC.SOC. OUT.DESP.COR. DESP.CAPITAL REC.ORDIN. REC.VINCUL. TOTAL GERAL
1 .475 .202 0 742.951 711.662 20 .589 1 .475 .202 0 1 .475 .202

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
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[5.2] Definição de Cotas Orçamentárias

Em primeiro lugar, a Secretaria de Planejamento
distribui, para todos os órgãos, as cotas orçamen-
tárias para gastos em um determinado período.
Em geral, essa distribuição é feita trimestralmente,
após receber dos órgãos sua programação de gas-

tos. A conta é simples: o total anual destinado a cada órgão é dividi-
do por doze para se saber o gasto mensal básico de cada um. De-
pois, as cotas são ajustadas de acordo com as particularidades de
gastos de cada órgão no período.

Fixada a cota, o diretor de orçamento faz o Provisionamento de
Crédito Orçamentário para os projetos e atividades indicados, com

os respectivos elementos de despesas: pessoal civil, material
de consumo, outros serviços, encargos etc. Com isso, é
conferida às unidades autorização para realização de des-
pesas no limite dos créditos provisionados.

Em seguida, o ordenador de despesas de cada secreta-
ria, que normalmente é o próprio secretário da pasta, enca-

minha aos setores competentes as solicitações para aquisição
de materiais de consumo e permanente, bem como para a

contratação de serviços de terceiros e de obras dentro dos limi-
tes estabelecidos.

SECRETÁRIO DA FAZENDA
Informa ao secretário de Planejamento a disponibi-
lidade financeira para o período de três meses.

ORDENADOR DE DESPESAS
Faz o levantamento dos gastos para o trimestre de acordo com os projetos/ativi-
dades orçamentários e encaminha para análise da Secretaria de Planejamento. Só
pode iniciar os gastos após a liberação de cotas pela Secretaria de Planejamento.
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LEI DO ORÇAMENTO
ANUAL

Oferece a base para a defi-
nição de cotas.

LEI FEDERAL
4.320/64

Apresenta diretrizes gerais para
a determinação de cotas, que

não precisam ser necessariamente equiva-
lentes ao valor da dotação dividido por
doze (duodécimo).

DECRETO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DO
PODER EXECUTIVO

Norma elaborada interna-
mente, em geral por prefei-

turas de cidades de médio e grande porte.
Define todos os critérios para a realização
de compras e contratações na Prefeitura.

V A L E  A
P E N A
C O N H E C E R

os critérios para
definição de cotas
orçamentárias.

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Coordena o levantamento da previsão de gastos
dos órgãos e secretarias municipais. Aprova cotas
orçamentárias. Define prioridades para o período.
Autoriza gastos não previstos.

SECRETARIA OU DIRETORIA DE OBRAS
Consolida demandas por obras no período e negocia a execução com a Secretaria
de Planejamento.

DIRETORIA DE ORÇAMENTO
Analisa e consolida levantamentos de gastos dos órgãos e secretarias. Libera as
cotas orçamentárias após aprovação do Secretário de Planejamento. Gerencia
pequenos acréscimos na cota.

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Consolida demandas por materiais de consumo e serviços em toda a Prefeitura:
aquisição de material de limpeza, mobiliário, material de escritório, serviços grá-
ficos, de vigilância, de transporte etc.

JUNTA DE COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Em algumas prefeituras existe uma junta, criada por decreto do prefeito, que
analisa e aprova cotas orçamentárias. Em geral ela é formada pelos secretários de
Planejamento, Fazenda, Administração e Governo.

A distribuição das cotas orçamentárias é o coração do
funcionamento da Administração Municipal. São distribu-
ídos, trimestralmente, recursos para a manutenção es-
sencial de cada órgão e negociados recursos comple-
mentares para atendimento das demais ações previstas
no orçamento.

Nesse processo, o orçamento aprovado pode ser desvir-
tuado. Como não há sanção pela realização parcial de
qualquer ação, é muito comum “empurrar com a barriga“
a liberação de recursos para atividades e projetos que
forem considerados inoportunos. Por isto, é fundamental
exigir que a Secretaria de Planejamento esclareça os
critérios para definição das cotas.
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I S T O  É  L E G A L

Imediatamente após a promulgação da Lei de Orça-
mento e com base nos limites fixados, o Poder Executivo
aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que
cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

LEI 4.320/64, ART. 47

[*]  DEFINIÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS

INEXISTÊNCIA DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS

Muitas prefeituras não definem cotas orçamentárias. Vão liberan-
do os recursos de acordo com a maior ou menor pressão dos
órgãos. A conseqüência desse comportamento é inexistência de
planejamento e a prevalência, internamente à Prefeitura, da influ-
ência política como critério para viabilização das realizações.

GRANDE MARGEM DE SUPLEMENTAÇÃO
A suplementação é um instrumento legal para reforçar as do-
tações orçamentárias. Entretanto, uma margem expressiva de
suplementação pode contribuir para desvirtuar completamente
o orçamento, fazendo acontecer o que antes não havia sido
previsto e retirando recursos adequados do que havia original-
mente sido previsto.

PROGRAMAÇÃO DE COTAS DE ACORDO
COM AS PRIORIDADES DO ORÇAMENTO
O momento de definição de cotas é importante, pois as priori-
dades negociadas no orçamento podem ser desrespeitadas. Ini-
ciar e concluir, ao final do ano, a distribuição de cotas, manten-
do correspondência com as prioridades do orçamento, é impor-
tante exemplo de eficácia gerencial.
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[5.3] Decidindo Comprar e Contratar

Autorizadas as cotas orçamentárias, os gastos só podem ser efeti-
vados após um processo de licitação. É um processo legal e público,
com o objetivo de selecionar a proposta financeira e técnica mais
vantajosa, quando a Administração precisar contratar ou comprar. A
licitação busca também assegurar a transparência dos atos públicos
e a igualdade na competição entre os fornecedores interessados.

Alguns itens da despesa - pessoal, encargos sociais e serviço da dívida
- não são licitáveis, pois não se trata de contratações de serviços ou obras.

As normas para licitação estão definidas na Lei nº 8.666, de
21/06/93, e se aplicam à União, municípios, estados, Distrito Fede-
ral e territórios. Em alguns casos, a própria lei dispensa a licitação ou
a considera inexigível, em razão, principalmente, da impossibilida-
de de competição.

De acordo com o valor da compra ou da contratação que se pre-
tende realizar, a Lei 8.666/93 classifica a licitação em cinco modali-
dades: convite, tomada de preços, concorrência, leilão e
concurso. A classificação implica, principalmente, a diferenciação
de limites de valores e prazos para a consumação do processo
licitatório.

Para qualquer modalidade, a Prefeitura deve ins-
taurar um processo administrativo e formar uma
Comissão de Licitação, responsável pela seleção
da melhor proposta. A tramitação do processo
licitatório passa por quatro fases. Em todas elas,
qualquer cidadão tem, por lei, acesso garanti-
do à documentação e informações sobre o pro-
cesso. Se considerar conveniente, pode
impetrar recurso junto à autoridade competente
para garantir a idoneidade da licitação.
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LEI DO ORÇAMENTO
ANUAL

Determina que a realização de
despesas deve ser debitada em

alguma das dotações orçamentárias exis-
tentes até o seu limite de valor.

LEI 4.320/64

Determina a emissão de em-
penho prévio para a realiza-
ção de qualquer despesa.

DECRETO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DO
PODER EXECUTIVO
Norma elaborada interna-
mente, geralmente por pre-

feituras de cidades de médio e grande
porte. Define todos os critérios para a re-
alização de compras ou contratações.

LEI 8.666/93
Define todos os procedimen-
tos legais para aquisição de
mercadorias ou contratação
de serviços.

ORDENADOR DE DESPESAS

Autoriza o início do processo de aquisição de
materiais ou contratação de serviços, estabelecen-
do o valor global e a modalidade da licitação. Para
tanto, abre um processo administrativo, com numeração própria, contendo todas
as informações legais necessárias para a realização da compra ou contratação.

DIRETOR DE COMPRAS

Realiza os processos da licitação. Verifica toda a documentação e também se a
especificação da mercadoria ou serviço está em ordem. Possui um banco de dados
com valores estimados de mercadorias ou serviços a serem adquiridos.

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

É o principal responsável pelos processos de licitação. É ele quem autoriza a
realização e confirma a conclusão de uma licitação.

PROCURADOR GERAL

Analisa previamente a legalidade do processo licitatório. Confirma a inexigibilidade
ou a dispensa de licitação. Analisa e confirma o conteúdo dos contratos de pres-
tação de serviços.

SECRETARIA OU DIRETORIA DE OBRAS

É a principal responsável pelos processos de licitação referentes a serviços de
engenharia.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

É o grupo que conduz todo o processo de licitação e faz o julgamento da melhor
proposta. É formado por três funcionários indicados pelo secretário de Administra-
ção ou Obras, dependendo do caso. É um grupo muito importante, porque, em
princípio, detém o controle de todo o processo de escolha de fornecedores ou
empreiteiras.
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V A L E  A
P E N A
C O N H E C E R

as principais modalida-
des de licitação.

V A L E  A
P E N A
C O N H E C E R

as principais fases do
processo de licitação.

1. Convite

Modalidade mais simples, dirigida para a realização
de compras e contratações de pequeno valor; a exi-
gência legal é a convocação, por escrito, para a
seleção de propostas de, no mínimo, três fornecedo-
res cadastrados na Administração, com a antecedên-
cia mínima de 5 (cinco) dias úteis.

2. Tomada de preços

Modalidade intermediária para compras e contratações
de valor médio, realizada entre interessados previa-
mente cadastrados e convocados com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias.

3. Concorrência

Destinada a grandes compras e contratações, da qual
podem participar quaisquer interessados que atendam
às condições estabelecidas, e convocados com ante-
cedência mínima de 30 (trinta) dias.

1ª Fase - Publicação do edital

O edital é o instrumento através do qual a Adminis-
tração leva ao conhecimento público a abertura do
processo licitatório, convocando os interessados e fi-
xando o objeto e as condições para a compra ou
contratação que deseja fazer.

2ª Fase - Habilitação dos proponentes

Abertura, em sessão pública, pela Comissão de Lici-
tação, dos envelopes contendo a documentação que
comprova a idoneidade jurídica, financeira e fiscal do
proponente, conforme exigido pelo edital, e julgamento
de seu conteúdo para comprovação de suas condi-
ções para participação na licitação.
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DIMINUIÇÃO ARTIFICIAL DA ESTIMATIVA
DE CUSTOS PARA FACILITAR A LICITAÇÃO

A legislação proíbe, mas é comum reduzir-se a estimativa de custo
da compra ou da contratação para se realizar a modalidade de
licitação inferior, que, teoricamente, apresenta menos exigências.
Como acaba não sendo suficiente, são realizadas licitações sucessivas
para o mesmo fim, tendo como ganhadora a mesma empresa ou
uma segunda, que, muitas vezes, pode ter algum acerto com a
primeira.

IDONEIDADE DOS INTEGRANTES DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
A garantia da lisura do processo licitatório depende da Comis-
são de Licitação. Seus integrantes devem possuir reputação
inquestionável e serem substituídos periodicamente.

COMPRAS PERIÓDICAS PARA CONSUMO
DE MÉDIO PRAZO
A realização de compras programadas de grandes quantidades
proporciona economia à Administração Municipal e confere maior
transparência ao processo.

3ª Fase - Julgamento das propostas

Abertura, em sessão pública, pela Comissão de Lici-
tação, dos envelopes contendo as propostas técnica
(caso haja) e comercial dos proponentes habilitados
na fase anterior, considerando sobretudo o critério
preço, de acordo com a Lei 8.666/93, para julga-
mento do vencedor.

4ª Fase - Adjudicação e homologação do vencedor

Através do ato da adjudicação, aponta-se o vencedor
da licitação para posterior homologação pela autori-
dade superior do resultado verificado, confirmando-se,
assim, a compra ou a contratação licitada.

[*] DECIDINDO COMPRAR E CONTRATAR
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[5.4] Empenho: Quando a Administração

se Compromete

Realizada a licitação, a Administração está apta a consumar a des-
pesa. O artigo 60 da Lei 4.320/64 proíbe explicitamente a realiza-
ção de despesas sem prévio empenho. Empenho é um ato adminis-
trativo do governo municipal que compromete o crédito orça-
mentário provisionado com a realização da despesa
pretendida. Os empenhos são numerados e se-
qüenciais. Isso significa que o montante empenhado
dos recursos disponíveis não pode ser utilizado para outra
finalidade. Ou seja, não podem ser realizadas novas
despesas  e nem despesas maiores que o valor previa-
mente autorizado.

Para cada ato de empenho é emitida a Nota de
Empenho. Nela constam o nome do credor, a especificação e o valor
da despesa. Consta também a dedução desse valor no saldo da do-
tação orçamentária própria e o número do processo administrativo
da licitação.

Todo e qualquer pagamento na Prefeitura só pode ser consumado
após o prévio empenho.

ORDENADOR DE DESPESAS
Responde solidariamente pela emissão do prévio
empenho.

DIRETORIA DE COMPRAS
Realiza os processos de licitação. Deve proceder ao prévio empenho.

LEI 4.320/64

Determina a emissão de pré-
vio empenho para a realiza-
ção de qualquer despesa.

DECRETO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DO
PODER EXECUTIVO

Norma elaborada interna-
mente, em geral por prefei-

turas de médio e grande portes. Define
todos os critérios para a realização de
compras e contratações.



56

Viabilizando
uma
proposta

[5.5] Medindo e Pagando o que Foi Realizado

O ordenador de despesas só pode pagar a mercadoria adquirida
ou o serviço prestado após atestar o seu recebimento ou conclusão
nos termos inicialmente contratados. Para confirmar se a entrega de

mercadorias está de acordo com as determinações da lici-
tação, é feita a conferência da quantidade e qualidade,
assim como do prazo de entrega. Para serviços, é feita
a medição, conforme prevê o contrato.

Confirmadas as boas condições da mercadoria en-
tregue ou do serviço prestado, é feita a liquidação da
despesa. Para isso, é preciso reunir toda a documen-
tação: documento fiscal do fornecedor ou da empreiteira,
nota de empenho, documentos do processo de licitação,

contrato e a confirmação do recebimento ou da medição.
Em seguida, na etapa contábil, é verificada a documentação para
comprovar se a despesa foi correta. Esta verificação deve confirmar
a origem, o objeto, o valor e o destinatário da despesa.

O pagamento propriamente dito ocorre na etapa final da execu-
ção orçamentária. Após a liquidação da despesa, é emitida a nota
de pagamento, que autoriza a Tesouraria a proceder, através da
rede bancária, a quitação do compromisso efetivado.

ORDENADOR DE DESPESAS
Confirma a qualidade e quantidade das mercado-
rias entregues pelo fornecedor ou, no caso de ser-
viços, a medição do montante executado. Autoriza
o processo de liquidação da despesa.
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DIRETORIA DE INSPEÇÃO FINANCEIRA
OU CONTADORIA

Verifica a documentação, confirmando a entrega
da mercadoria ou a prestação do serviço. Autoriza
o pagamento nos termos dos documentos encaminhados.

TESOURARIA

Efetua o pagamento do fornecedor ou prestador de serviços, nos termos do pro-
cesso de liquidação.

[*] MEDINDO E PAGANDO

MEDIÇÃO REALIZADA SEM FISCALIZAÇÃO

É uma situação grave quando a medição dos serviços realizados
não é acompanhada por fiscais competentes da Prefeitura. A
empresa prestadora do serviço poderá informar a realização de
um volume indevido de serviços, acarretando prejuízos para o
Tesouro Municipal.

ADITIVOS NOS CONTRATOS
Aditivos são acréscimos dentro de limites legais aos contratos
firmados pela Prefeitura. É preciso acompanhá-los, pois, muitas
vezes, eles são efetuados devido ao mau gerenciamento.

CONTRATOS SEM ADITIVOS E CUMPRIDOS NO PRAZO
INICIAL
O maior desafio para a Administração Municipal é dar conta de
comprar ou contratar mantendo os valores e prazos originalmen-
te previstos.
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[5.6] Controles: Seguindo as Normas Legais

Além de incluir e garantir a execução da reivindicação da sua co-
munidade no orçamento municipal, é importante também acompa-
nhar o desempenho. Isso significa acompanhar o cumprimento das
metas estabelecidas, a legalidade e eficácia dos atos praticados, a
atenção aos princípios de moralidade administrativa e a lisura das
licitações, contratos e operações de crédito realizadas. Enfim, anali-
sar com atenção a prestação de contas da Administração Municipal.

De fato, o controle desses aspectos da execução orçamentária está
previsto na Constituição Federal. A própria Prefeitura tem obrigação
de observar esses aspectos, através dos órgãos competentes de con-
trole interno: auditoria, departamento de inspeção financeira e
contadoria, preferencialmente ao longo dos acontecimentos. Cabe
também à Câmara Municipal fiscalizar a legalidade e o conteúdo da
ação governamental, auxiliada pelo Tribunal de Contas.

Qualquer cidadão também pode proceder ao
questionamento da condução da realização de despe-

sas pelas autoridades municipais, a qualquer mo-
mento. Para isso, ele deve solicitar à Prefeitura os
documentos que considerar relevantes. É importan-
te reivindicar da Prefeitura  o acesso às informações
atualizadas da execução do orçamento, como, por

exemplo, os relatórios mensais de despesas empe-
nhadas e pagas, por dotação orçamentária, fornece-

dores e empreiteiras.

Bimestralmente, a Prefeitura divulga uma prestação de contas
contábil, o balancete. Através dele, é possível conhecer a realidade
orçamentária e financeira da Administração Municipal.
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Os Fundos de Defesa dos Direitos das Crianças, Assis-
tência Social e Saúde, dentre outros, são administrados
por conselhos, que têm a participação de representação
popular.

Através da prestação de contas elaboradas pelos conse-
lhos, podem se obter informações mais claras e objetivas
sobre as ações governamentais, além dos termos técnico-
contábeis.

AUDITORIA

Executa auditoria interna preventiva e de controle
na Administração Municipal, analisando os proce-
dimentos das diversas unidades durante o processo
de realização de despesas, do ponto de vista administrativo, financeiro, orçamen-
tário, patrimonial e de custos.

CORREGEDORIA

Coordena e executa as atividades relativas à disciplina dos servidores municipais.
É responsável pela instauração de sindicância ou inquérito para averiguar possíveis
irregularidades cometidas por servidores em todo o âmbito da Administração
Municipal.

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO FINANCEIRA

Desempenha papel de controle interno quando analisa documentação para liqui-
dação de despesas.  É o órgão forte no dia-a-dia da Administração Municipal, pois
tem poder para aceitar ou recusar documentos para justificar aquisições ou
contratações.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Faz o registro de todas as transações financeiras realizadas pela Administração. É
responsável pela elaboração dos balancetes contábeis mensais e do balanço anual
da Prefeitura. Na prática, pode identificar ou camuflar atos irregulares da Admi-
nistração.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Tem obrigação legal de fiscalizar todos os atos administrativos, financeiros e  contábeis
da Prefeitura. É responsável pela aprovação das contas da Administração. Em caso
de irregularidades cometidas pelo prefeito, tem poderes para instaurar processo de
cassação de mandato.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Órgão auxiliar do Poder Legislativo. Emite orientações suplementares para a
implementação e execução orçamentária, financeira, contábil e licitatória. Analisa
a prestação de contas do prefeito e emite parecer, indicando eventuais irregularidades.

CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

Define princípios para con-
trole interno e externo da Ad-

ministração Pública (arts. 31, 70 e 74).

LEI 8.666/93

Define os principais crimes
no descumprimento da legis-
lação de licitação.

LEI 8.429
Dispõe sobre as sanções
aplicáveis aos agentes

públicos, nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício do mandato, cargo, emprego
ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional.

CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL
Define princípios comple-
mentares à Constituição Fe-

deral e a organização do Tribunal de
Contas.

V A L E  A
P E N A
C O B R A R

a prestação de
contas dos fundos.
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A Contabilidade Pública não proporciona relatórios aces-
síveis a leigos, bem como fornece, em vários situações,
resultados dúbios das contas públicas. Pode, por exem-
plo, mostrar que a Prefeitura teve superávit orçamentário,
embora, na prática, ela tenha apresentado déficit finan-
ceiro. Ou seja, as contas dizem que tudo vai bem, mas
a Administração, na realidade, não teve dinheiro para
pagar todos os seus compromissos.

Para a interpretação das prestações de contas públicas,
é necessário um especialista em contabilidade pública,
preferencialmente com experiência de trabalho na Admi-
nistração Pública. Ele será capaz de traduzir o economês
e, sobretudo, procurar informações complementares, que
são de muita valia para a real compreensão dos resul-
tados e, em geral, encontram-se nos arquivos da Prefeitura.

O controle da execução orçamentária compreenderá:

I. a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação
da receita ou a realização da despesa, o nascimento
ou a extinção de direitos e obrigações;

II. a fidelidade funcional dos agentes da administração
responsáveis por bens e valores públicos; e

III. o cumprimento do programa de trabalho expresso
em termos monetários e em termos de realização e
prestação de serviços.

LEI 4.320/64, ART. 75

V A L E  A
P E N A
P R O C U R A R

um especialista para
análise de prestações
de contas.

I S T O  É  L E G A L
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PRESTAÇÃO DE CONTAS EXCLUSIVAMENTE CONTÁBIL

Atualmente, as prefeituras estão obrigadas a publicar bimes-
tralmente os balancetes contábeis e, anualmente, o balanço.
Isso, entretanto, não mostra efetivamente o desempenho qualita-
tivo da Administração. A contabilidade pública não é capaz de
dar transparência às realizações do Poder Público e este, em geral,
considera missão cumprida e suficiente a sua simples edição.

DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES
É preciso muita atenção em relação às denúncias de irregula-
ridades. Elas precisam ser feitas a partir de provas materiais.
Somente a opinião do denunciante é insuficiente. Pode escon-
der disputa político-partidária e, caso não sejam comprovadas
pela Justiça, acabam, de modo geral, atingindo, sem reparos
possíveis, a imagem pública do denunciado.

ACESSO DIRETO AO SISTEMA INFORMATIZADO
DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
A maioria das prefeituras controla a execução do orçamento
através de um sistema informatizado. Possibilitar ao cidadão o
acesso on line às informações básicas é um importante princípio
de democratização do orçamento municipal.

[*] SEGUINDO AS NORMAS LEGAIS
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PENSANDO
EM AMPLIAR A
PARTICIPAÇÃO

[6]

Quando você chegar aqui, certamente sua comunidade já terá acu-
mulado bastante experiência na mobilização em torno do orçamen-
to. Ela foi capaz de identificar um problema, transformá-lo em reivin-
dicação e negociá-lo com o Executivo e o Legislativo. Depois, atuou
junto à Administração Municipal para garantir a sua execução, de
forma eficaz e transparente.

Com certeza, uma breve avaliação na comunidade será impor-
tante para ver quais foram as suas debilidades e fortalezas e quais
ameaças e oportunidades enfrentou ao longo do processo. Ela de-
verá constituir-se em um estímulo para o enfrentamento de outros
problemas que, sem sombra de dúvida, encontram-se aguar-
dando uma solução no orçamento da cidade. Ela deverá mos-
trar também que o sucesso do trabalho de sua comunidade se
transformará em estímulo para que outras comunidades busquem
suas soluções.

Nessas condições, sua comunidade poderá decidir contribuir para
a ampliação da participação popular na elaboração do orçamento
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municipal. Isso significa que ela poderá tomar a frente para a organi-
zação de um Orçamento Participativo. O orçamento participativo é
um processo de discussão pública das prioridades de ação a serem
incluídas no orçamento da Prefeitura, com caráter deliberativo, ou
seja, visando a que o que venha a ser decidido seja realmente cumpri-
do.

Para organizar um orçamento participativo, não existe um modelo
único a ser aplicado. Cada cidade é uma realidade e deve organizar
seu processo levando em conta suas particularidades. Mas mesmo
não havendo um modelo, é possível estabelecer uma carta de princí-
pios gerais, que serão importantes para sua comunidade conceber
sua proposta de participação popular no orçamento.

[*]  CARTA DE PRINCÍPIOS GERAIS

Constituir-se em um processo de negociação

O orçamento participativo tem como objetivo maior
a criação de um espaço de negociação entre Prefei-
tura e sociedade sobre prioridades de ação. Não se
trata simplesmente de mobilizar para pressionar o
Poder Público.

Garantir a participação direta do
Poder Público

As discussões devem contar com as participações
direta e ativa da Prefeitura e da Câmara Municipal,
sem as quais não se viabilizará a negociação de

O  O R Ç A M E N T O
P A R T I C I P A T I V O
D E V E
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prioridades. A Prefeitura tem a competência para fa-
zer e a Câmara para avaliar o desempenho e
fiscalizar o Executivo.

Viabilizar o caráter deliberativo

As negociações devem culminar com o compromis-
so de realização por parte da Prefeitura. Caso con-
trário, embora possam contribuir, em alguma medi-
da, para a transparência do processo orçamentário,
as discussões públicas terão apenas caráter de con-
sulta, sem garantia de resultados.

Priorizar a destinação de recursos

A definição de prioridades deve se voltar para a
destinação de recursos. Isso significa discutir e deci-
dir investimentos, programas sociais e prestação de
serviços, e não apenas diretrizes gerais. Significa,
também, a definição clara do montante de recursos
a ser priorizado, juntamente com o custo das priori-
dades a serem aprovadas.

Abrir-se à participação de todos

O processo deve ser organizado de forma a propor-
cionar a participação de qualquer entidade e cida-
dão, independente do seu posicionamento político-
ideológico, e ser organizado preferencialmente de
forma regionalizada, para facilitar o acesso das pes-
soas e a discussão de seus problemas locais.
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Dispor de informações claras
e compreensíveis

A credibilidade do processo está diretamente ligada
à disponibilização, pela Prefeitura, de informações
claras e compreensíveis, para que todos possam
conhecer realisticamente os problemas e soluções e,
assim, opinar sobre a melhor decisão. Para tanto, é
preciso que os participantes tomem amplo e prévio
conhecimento dos projetos, custos e alternativas téc-
nicas existentes.

Estar sujeito à prestação de contas

Para que o cumprimento das decisões do orçamento
participativo seja acompanhado pelos participantes,
é necessária a prestação de contas periódica e a
facilitação pela Prefeitura da fiscalização pelos inte-
ressados da licitação e execução das intervenções a-
provadas. Sem isso, os possíveis atrasos e mudanças
de programação serão vistos com desconfiança.

Ser encarado como um projeto em construção

É preciso compreender o desafio de democratização
das relações políticas que traz a proposta do
orçamento participativo. Esta consideração requer
construir progressivamente o processo participativo,
sem pretender impor alternativas pouco
consensuadas, reconhecendo o re-aprendizado de
comportamentos que  tanto a sociedade civil com o o
Poder Público precisam experimentar para a
consolidação duradoura de um novo padrão de
decisões públicas.
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Mas lembre-se, lendo os versos abaixo, de que, como tudo que é
novidade, o orçamento participativo não é certeza de caminho para
todo mundo...

“Para muitos, o orçamento participativo é uma idéia revolucionária.
Para outros, é demagogia.
Para muitos, o orçamento participativo é verdadeira democracia.
Para outros, é ilusão de participação.
Para muitos, o orçamento participativo é a única forma de fazer melhoria para o peão.
Para outros, é perda de tempo de quem não sabe o que melhorar.
Para muitos, o orçamento participativo é o único jeito de realmente planejar.
Para outros, é o jeito de enrolar quem precisa, coisa de esperto.
Para quem já participou, o orçamento participativo é uma dúvida:
bom, mas vai dar certo?
Para quem nunca participou, o orçamento participativo é uma curiosidade.
Mas é preciso que todos saibam, de modo muito simples.
Orçamento Participativo é colocar tudo junto:
Governo, Dinheiro, Povo e Prioridade,
Para a nossa felicidade!”
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