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Chegamos ao final do curso de Juristas Leigos com essa turma de pescadores e 

pescadoras. Este último módulo é sobre Políticas Públicas, em que discutiremos alguns 

conceitos básicos para o entendimento das políticas públicas. 

Dentre eles, podemos citar democracia, a organização do Estado brasileiro, o 

funcionamento e as competências do Município, o orçamento, a participação popular no 

orçamento e no controle das contas públicas, etc.

A AATR espera com esse módulo e o curso de Juristas Leigos esteja  contribuindo para a 

construção de uma nova cultura política, mais democrática e transparente. Precisamos 

acreditar. Acreditar que apesar das muitas dificuldades e derrotas podemos, sim, viver numa 

sociedade melhor. Depende de nós. É o que nos dizem nossos companheiros de luta, os 

Zapatistas, na mensagem abaixo:

"Em nossos sonhos temos contemplado um outro mundo. Um mundo verdadeiro, um mundo 

definitivamente mais justo daquele no qual vivemos agora. Vimos que neste mundo os 

exércitos não eram mais necessários; que a paz, a justiça e a liberdade eram tão comuns 

que já não se falava delas como coisas distantes; do mesmo modo, as coisas boas deste 

mundo eram mencionadas como quem fala do pão, dos pássaros, do ar, da água, como 

quem diz livro e voz. Neste mundo, o governo da maioria era razão e vontade; os que 

mandavam eram pessoas de bons pensamentos; mandavam obedecendo. Este mundo 

verdadeiro não era um sonho do passado, não era algo que vinha de nossos antepassados. 

Vinha do futuro, pertencia ao passo seguinte que dávamos. Foi assim que começamos a 

caminhar para fazer com que este sonho se sentasse à nossa mesa, iluminasse a nossa 

casa, crescesse em nossas plantações, enchesse o coração de nossos filhos, limpasse 

nosso suor, sanasse nossa história e se tornasse realidade para todos.

É isto que queremos.   Nada mais, mas também nada menos”.

Exército Zapatista de Libertação Nacional - EZLN, México, 1º de março de 1994. 

1. Apresentação
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2. Primeira Parte: Entendendo as políticas públicas

2.1. Estado, Políticas Públicas e Democracia

Inicialmente, é importante nos perguntar o porquê estudar políticas públicas hoje?

A Constituição de 1988, surgida a partir de intenso processo de mobilização e participação da 

sociedade civil, representa certo avanço para o povo brasileiro, pois nela está descrito diversos 

direitos destinados tanto aos indivíduos como também aos sujeitos coletivos. Na Constituição 

há garantia de direitos para os trabalhadores (rurais e urbanos), para os povos indígenas, 

comunidades quilombolas, há garantia da função social da propriedade, do direito à saúde e à 

educação, entre outros. Entretanto, apesar dela trazer um rol grande de direitos, ela ainda não 

reflete uma possibilidade de transformação social que seja capaz de superar de fato as 

desigualdades de raça, classe e gênero e nem por fim à exploração do povo pobre. E, além 

disso, como todos sabem, a maioria dos direitos por ela garantidos ainda não foram efetivados 

na prática.

Um dos principais instrumentos que pode ser utilizado 

para efetivar os direitos já garantidos e aqueles que 

ainda estão por ser conquistados são as políticas 

públicas. Isso significa dizer que em uma sociedade 

plural e democrática o povo pode compreender, propor, 

acompanhar e fiscalizar a implementação de direitos. E 

isso pode ser feito por meio das políticas públicas. 

Nesse contexto, as políticas públicas – desde que 

elaboradas em um processo participativo e de diálogo 

com a comunidade – têm um papel fundamental, na medida em que podem funcionar como 

instrumentos de redistribuição de riquezas, de implementação de direitos e, por conseguinte, de 

garantia de melhores condições de sobrevivência e de luta à parcela mais excluída da 

população.

Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; são as regras 

e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade. São, nesse caso, políticas 

explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 

financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos 

públicos. Nem sempre, porém, há compatibilidade entre as intervenções e declarações de 

vontade e as ações desenvolvidas na prática. Devem ser consideradas também as “não-

ações”, as omissões, como formas de manifestação de políticas, pois representam opções e 



orientações dos que ocupam cargos.

Isso significa dizer que as políticas públicas refletem, no seu processo de elaboração, 

implementação e também em seus resultados, como está sendo exercido o poder político. Ao 

analisar as políticas públicas podemos perceber se está havendo distribuição e redistribuição 

de riquezas e de poder, ou se o povo pobre está tendo acesso a direitos. Com isso, podemos 

também compreender, identificar e potencializar o papel do conflito social, da pressão popular 

na definição dos rumos das prioridades políticas do Estado, das políticas públicas.  

Elaborar uma política pública significa definir quem decide o quê, quando, com que 

consequências, com qual objetivo, com que dinheiro e para quem. São definições relacionadas 

com a natureza do regime político em que se vive (se vivemos em uma democracia ou não), com 

o grau de organização do povo e com as prioridades políticas de governo.

Nesse sentido, é importante diferenciar “Políticas Públicas” de “Políticas Governamentais”. 

Nem sempre “políticas governamentais” são públicas, embora sejam estatais. Para serem 

“públicas”, é preciso considerar a quem se destinam os resultados ou benefícios, e se o seu 

processo de elaboração é submetido ao debate público, ou seja, se há participação política 

efetiva na definição das políticas.

A presença cada vez mais ativa da população nas questões de interesse do povo torna a 

participação política fundamental. As políticas públicas tratam de recursos públicos diretamente 

ou através de renúncia fiscal (isenções), e principalmente das prioridades políticas de um país 

para o seu povo. Elas se realizam num campo extremamente contraditório onde se entrecruzam 

interesses e visões de mundo conflitantes. Daí a necessidade do debate público, da 

transparência, da sua elaboração em espaços públicos e não nos gabinetes governamentais.

Além disso, é preciso considerar que as demandas são muitas, os interesses a contemplar são 

diversos – e, às vezes, opostos – razão pela qual as políticas públicas passam necessariamente 

por uma definição de prioridades: qual dentre os diversos interesse da população deve ser 

atendido? 
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Como você percebe, no seu município e no seu estado, as prioridades políticas e 
como elas se refletem nas políticas públicas?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



06Os objetivos das políticas expressam as opções e visões de mundo daqueles que 

controlam o poder, mesmo que, para sua legitimação, necessitem contemplar certos

interesses de segmentos sociais dominados, dependendo assim da sua capacidade de 

organização e negociação.

Por exemplo, analisando as políticas públicas de reconhecimento de territórios dos povos e 

comunidades tradicionais, visualizamos um cenário que não favorece as comunidades 

quilombolas, o que demonstra que a política em sua amplitude (formulação e execução) não foi 

capaz de enfrentar os privilégios das grandes propriedades e garantir os territórios do povo 

negro. Em todo o território nacional, em 2011, apenas uma comunidade quilombola teve seu 

território titulado, a comunidade Colônia São Miguel, localizada no Mato Grosso do Sul. Em 

2012, o mesmo: apenas uma comunidade quilombola titulada, mais uma vez no Mato Grosso do 

Sul, o quilombo Chácara de Buriti. 

Outro exemplo é o Brasil Quilombola, principal programa voltado a estas comunidades, que 

gastou menos de R$ 13 milhões dos R$ 56,6 milhões previstos no orçamento deste ano. Desde 

sua implementação, em 2005, o programa já desembolsou R$ 57,6 milhões. Neste mesmo 

período, no entanto, deixou de aplicar R$ 178,7 milhões.
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Considerando então que a elaboração, o planejamento 

e a execução de políticas públicas é algo que tem 

impacto direto nas lutas das organizações e 

movimentos populares, não podemos permitir, em uma 

sociedade democrática, que as prioridades das 

políticas sejam definidas a portas fechadas e de acordo 

tão somente com o que pensam técnicos e funcionários 

dos governos.

A democracia precisa garantir que as próprias pessoas, 

entidades, movimentos sociais, organizações 

populares exprimam a sua vontade e não precisem 

delegar poderes a uns poucos para agirem em seu 

nome. As deliberações devem ser feitas por eles 

próprios. Deve-se garantir a participação popular 

diretamente nos momentos importantes para a tomada 

de decisões. Neste sentido, as políticas públicas só são 

políticas públicas efetivas se tivermos um modelo real de democracia participativa – que 

possibilite a participação do povo nos espaços de decisão política. É mais que importante a 

superação do atual modelo de democracia representativa que se baseia na ideia de que o povo 

delega poderes aos eleitos para que estes possam administrar a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, criar e/ou suprimir direitos e deveres através de leis, ou seja, governar 



07os espaços de poder e decidir sobre os rumos da política.

Tipos de Políticas Públicas

Para que possamos definir como atuar frente à formulação e implementação das políticas 

públicas, é importante compreender como elas se classificam, ou seja, quais são os tipos de 

políticas públicas. Elas podem ser:

Curso Juristas Leigos: Módulo 08: Políticas Públicas  

a) Estruturais – buscam interferir de forma definitiva 

e ampla nas principais questões sociais, 

promovendo e favorecendo a autonomia e 

enfrentando o problema de forma mais estrutural, na 

perspectiva de superá-lo. Ex: reforma agrária, 

políticas de universalização do ensino básico e de 

geração de emprego e renda;

b) Compensatórias ou Conjunturais – objetivam 

apenas amenizar os problemas sociais, tratando-os 

de maneira paliativa. Ex: programas de renda 

mínima, o seguro-desemprego etc.

Outra classificação muito utilizada refere-se à 
abrangência dos benefícios:

c) Universais – para todos os cidadãos;

d) Segmentais – para um segmento da população, caracterizado por um fator determinado – 

idade, condição física, gênero etc.; 

e) Fragmentadas – destinadas a grupos sociais 

dentro de cada segmento.

Quanto aos impactos que podem causar ao 

povo ou ao seu papel nas relações sociais, elas 

podem ser:

f) Distributivas – objetivam distribuir benefícios 

individuais. Um bom exemplo é o Programa 

Bolsa Família, assim como outros programas 

assistenciais. Essas políticas muitas vezes são instrumentalizadas pelas práticas clientelistas;

g) Redistributivas – visam redistribuir recursos entre os grupos sociais, retirando recursos de 
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um grupo (geralmente os econômica e socialmente privilegiados) para beneficiar 

outros. Se o imposto sobre grandes fortunas e a lei de limite da propriedade da terra 

fossem aprovados, seriam bons exemplos de políticas públicas redistributivas. 

Se formos analisar as políticas públicas no Brasil de hoje, veremos que a maior parte delas são 

do tipo compensatórias, distributivas e, ainda, fragmentadas. E isso reflete bastante o modelo 

de política adotado atualmente pelo governo federal, marcado pela preferência às políticas de 

cunho assistencialistas que não são capazes de enfrentar os problemas sociais em sua raiz e 

que têm um papel apenas de compensar os impactos causados pelo modelo econômico que 

privilegia as grandes empresas. 

Com isso não queremos dizer que as políticas como o Bolsa Família ou o Minha Casa Minha 

Vida não são importantes, mas que elas não resolvem os problemas sociais estruturais, a 

exemplo da concentração fundiária ou do direito à cidade. Além disso, normalmente estas 

políticas assistenciais são implementadas pelo poder local (Prefeituras), o que pode favorecer 

relações clientelistas e de controle já que elas têm um caráter seletivo (tem regras para acessar 

estas políticas) e não universalizante.



O que percebemos é que as políticas 

públicas (mais especificamente as 

políticas sociais) no Brasil, na atualidade, 

são encaradas como proteção aos mais 

fracos, como compensação dos efeitos 

causados pela supremacia do capital, o 

que, ao mesmo tempo garante a sua 

reprodução e legitimação. As políticas 

públicas acabam por ter um certo papel 

regulador das relações sociais e 

econômicas, pois são utilizados fundos 
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E você, como avalia o Bolsa Família?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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públicos (através de programas, projetos, financiamentos, incentivos fiscais etc.) em 

investimentos em áreas tidas como estratégicas pelo governo federal para implementar o 

modelo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, mas não na mesma proporção, em programas 

sociais.                                                      

O foco nas políticas públicas distributivas e compensatórias acaba proporcionando uma relativa 

distribuição de renda que tem como um dos objetivos principais o fortalecimento de um mercado 

consumidor, e o reconhecimento de alguns direitos sociais, mas também a um controle político 

burocrático da vida dos cidadãos, considerados como objetos, como meros consumidores de 

bens públicos.

É importante ressaltar também que o atual momento político e econômico marcado pela 

globalização torna o processo de formulação de políticas públicas mais complexo, por estarem 

em jogo, cada vez mais, interesses do capital internacional representados por forças políticas e 

econômicas com um forte poder de interferência nas decisões do Estado Brasileiro. A exemplo 

disso, visualizamos as políticas federais de incentivo ao agronegócio, setor massivamente 

representado por empresas de capital estrangeiro que produzem gêneros agrícolas primários 

para exportação em detrimento do incentivo à agricultura camponesa que tem o papel 

fundamental de produzir alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, para o povo brasileiro.

Neste sentido, vale falar, mais uma vez, da importância da participação popular. As experiências 



10mais exitosas do país surgiram a partir de intensos processos de mobilização, inter-

venção e de iniciativas do povo. 

Daí a necessidade de concebermos políticas públicas como processo. Um processo de 

discussão, diálogo, de mediação entre interesses conflitantes, que compreende as seguintes 

etapas: diagnóstico participativo, busca de alternativas (inclusive, levantamento de 

experiências bem sucedidas), mobilização e debate público em torno das alternativas (fixando 

recursos, competências, parcerias etc.), aprovação pelo Legislativo, acompanhamento da 

execução e avaliação.
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Dados da Associação Brasileira de Reforma 
Agrária apontam que, de 1990 para 2011, as áreas 

plantadas com alimentos básicos como arroz, 
feijão, mandioca e trigo declinaram, 

respectivamente 31%, 26%, 11% e 35%. Já as de 
produtos do agronegócio exportador como cana e 
soja, aumentaram 122% e 107%. Dados do Pronaf 

revelam que, ao comparar, 2003 com 2012, o 
número de operações de custeio de arroz com 
agricultores familiares declinou de 34.405 para 
7.790 (-77.4%). No caso do feijão, o número de 

contratos de custeio pelo Pronaf reduziu de 57.042 
para 10.869 (-81%).

2.2. Políticas Públicas e Poder Local

Como vimos no módulo “Estado, Direito e Movimentos Sociais”, na Constituição Federal de 

1988 o Brasil está organizado numa federação, composta de três esferas (ente) autônomas e 

coordenadas entre si: União, Estados e Municípios. Vimos, ainda, que a Constituição determina 

quais as áreas e quais as matérias em que cada ente deve atuar. Em alguns casos, essa 

competência é exclusiva (quando pertence a só um dos entes da federação) e em outros casos 

ela é comum (todos devem atuar de forma coordenada). 

Vimos também que os municípios adquirem autonomia política, através da elaboração de sua 

própria lei orgânica, da possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local, da instituição 

e arrecadação de alguns impostos (IPTU, por exemplo), o que proporciona a eles a 

possibilidade de implementar as políticas públicas de sua responsabilidade (competência). 

Como os municípios possuem a competência de tratar sobre política urbana, transportes 

coletivos, assistência social, meio ambiente, saneamento, produção agropecuária, 

abastecimento alimentar, educação, saúde, eles têm também o dever de implementar políticas 
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públicas nestes setores.

Apesar dos municípios terem responsabilidades legais em diversos setores, há sérios 

problemas em relação aos recursos para implementar as políticas públicas, pois os municípios 

brasileiros possuem arrecadação própria reduzida, sendo que os recursos disponíveis são de 

transferências entre os demais entes federados, por exemplo a participação no Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Estado e  no Fundo de Participação dos 

Municípios da União.

Como os municípios aumentaram os recursos disponíveis sem arrecadação própria por conta 

das transferências dos outros entes, a União e os Estados transferem responsabilidades 

(competências) para os municípios, ocorrendo o chamado processo de descentralização 

desordenado, pois muitas competências são conferidas aos municípios sem os recursos 

correspondentes.

 Os recursos para os municípios dependem muitas vezes das chamadas transferências 

negociadas, que consideram a posição política, o prestígio e a vinculação partidária dos 

prefeitos e parlamentares, cujas alianças se pautam, em grande parte, pelos interesses 

eleitoreiros e clientelistas. As receitas dos fundos de participação são distribuídas com critérios 

que concentram a renda tributária em poucos municípios, os de maior desenvolvimento 

econômico. 

O desafio colocado para o nosso Estado Federado é assegurar receitas próprias para os 

municípios e consequentemente maior autonomia, além da busca de uma cooperação entre os 

entes da federação na implementação das politicas públicas. Outro fator a ser destacado é que 

na esfera local (o município) é que temos o espaço mais propício para a radicalização da 

democracia, o que significa, em outras palavras, maior possibilidade de controle social na 

gestão dos prefeitos e vereadores, abertura de espaços para a participação popular e, enfim, a 

criação de uma nova cultura política que prime pela transparência e pela moralidade, afastando 

o clientelismo e o autoritarismo.

Precisamos, assim, lutar para a efetivação dos direitos já existentes e, também, pela conquista 

de novos direitos. Já que se não o fizermos, ninguém o fará por nós. Esta, podemos afirmar com 

absoluta convicção, é a única certeza que temos.

2.3. Políticas Públicas para a pesca no Brasil

A gente tem debatido, até agora, o que é política pública, como elas são criadas e quais os 

instrumentos que usados para definir, dentro do orçamento do Estado, a execução e 
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E você, é beneficiário de alguma política pública? Consegue perceber qual é o 
objetivo dela? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Apesar de muitas vezes a gente não se dar conta, as políticas públicas rodeiam nossa relação 

com o Estado, e principalmente, com uma gestão, ou seja, com o governo. Por essa razão, as 

políticas públicas possuem objetivos específicos. Pretendem, com a implementação, atingir 

índices, mudar uma conjuntura ruim, combater a pobreza, aumentar o crescimento econômico, 

incentivar novos comportamentos, entre outros.

Muitos dos objetivos de uma política pública não são tão fáceis de perceber. Algumas têm uma 

intenção escondida, que não tem nada a ver com o que é dito! Temos que ficar atentos! Por traz 

de uma política pública há sempre um interesse do governo. Boa ou ruim, temos que questionar 

e analisar quais são os reais resultados dessa ação.

Políticas Públicas para os pescadores e pescadoras?

Entre tantas políticas públicas; saúde, educação, redistribuição de renda, há aquelas que são 

específicas para um grupo, uma classe de profissionais, ou até mesmo um grupo que exercesse 

uma atividade econômica específica.

Como já debatemos anterior-

mente, há algumas políticas 

públicas voltadas para comu-

nidades tradicionais. Quando o 

assunto é comunidades tra-

dicionais pesqueiras, a política 

pública que encontramos não é 

específica.

O Plano Plur ianual  é um 

instrumento de planejamento das 

ações governamentais para o 
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período de quatro anos. O Programa 2052- Pesca e Aquicultura é parte do Plano Plu-

rianual (2012-2015) e  revela a  forma como o governo lida e enxerga as políticas públi-

cas para os pescadores e pescadoras, porém, o que percebemos ao analisar e observar o que 

pretende esse programa, descobrimos que tem outros interesses envolvidos nesse caso.

Para isso, vamos ver quais os objetivos do PPA!

 Implementar infraestruturas de recepção, distribuição e comercialização do pescado, 

para promover a agregação de valor e a qualidade dos produtos aquícolas e pesqueiros 

nacionais. 

 Promover a inclusão social, o acesso à cidadania e qualificação profissional com vistas à 

melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras da pesca e aquicultura. 

 Orientar a gestão da atividade pesqueira para a promoção da exploração sustentável dos 

recursos pesqueiros.

 Ampliar a inserção do pescado brasileiro no mercado nacional e 

internacional,promovendo o consumo e a comercialização de pescado. 

O que você achou dos objetivos do PPA? Alguma das atividades do governo que 
você conhece consegue atingir algum desses objetivos?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Apesar de parecerem interessantes os objetivos levantados, na prática as políticas públicas 

definidas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, órgão criado no intuito de tratar, também, das 

questões que envolvem os pescadores acabam servindo para o avanço do hidronegócio e da 

consolidação de relações que nada tem em comum com a prática da pesca artesanal.

A concepção das políticas públicas voltadas ao hidronegócio está ligada a privatização das 

águas para instalar fazendas de cultivo, criação de espécies de mariscos e peixes. Dessa forma 

suprimem os territórios das comunidades pesqueiras e atuam degradando o ambiente, 

passando por cima da legislação ambiental, conquistada historicamente pelas lutas e 

mobilizações populares.



14Ao mesmo tempo, as políticas públicas muitas vezes desconsideram as questões cen-

trais que prejudicam a pesca artesanal no País, como por exemplo,

Crimes ambientais praticados pelas empresas de carcinicultura blindadas por políticas 

específicas e agraciadas com incentivos governamentais; 

Construção de barragens, transposições de rios, a exemplo dos empreendimentos de 

suporte aos grandes projetos econômicos, que na implantação não consideram os territórios 

tradicionais pesqueiros e a pesca artesanal como atividade produtiva; 

Políticas de financiamento e investimentos inadequadas para a atividade pesqueira 

artesanal; 

Desconsideração da cultura local; 

Investimentos em pesquisa e assistência técnica distante dos interesses dos pescadores 

e pescadoras; 

Reservas extrativistas ignoradas e políticas públicas específicas insuficientes e/ou 

desconsideradas;

Falta de compromisso político para enfrentamento dos problemas ambientais crescentes 

que afetam diretamente a pesca artesanal.

Nos indicadores trazidos pelo Programa de Pesca e Aquicultura dizem o seguinte:
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E sobre a produção:

Apesar de percebermos que o número de pescadores artesanais é infinitamente superior ao 

número de registros das atividades pesqueiras industriais, as políticas públicas pensadas 

atendem intensamente aos interesses desse grupo, em detrimento da atividade artesanal.



15Pra gente ter uma noção dessa diferença vamos a algumas políticas pensadas dentro 

do PPA
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Agora, diante dos dados apresentados, o que você acha da política pensada para 
a pesca? Quem são os mais beneficiados com essas políticas? E Quem é a 

maioria?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Podemos perceber que os pescadores e 

pescadoras artesanais são colocados 

em situação de extrema desigualdade 

com empresários do setor pesqueiro, 

melhor dizendo, com os aquicultores, 

como tanto gosta de chamar o governo. 

O Ministério da Pesca e Aquicultura, 

longe de resolver os problemas da pesca 

artesanal, desclassifica e desvaloriza, 

cada vez mais, o modelo. Incentiva e 

intensifica ações com muitos recursos 

para o agro e hidronegócio. O aquicultivo 



é tratado como a atividade mais importante, apesar de ser comprovadamente uma 

das atividades que mais agride o meio ambiente. 

Nesse contexto, a criação do Ministério da Pesca resultado da luta popular, mas parece tender a 

responder as necessidades dos grandes empresários e aumentar ainda mais os conflitos destes 

com as comunidades pesqueiras artesanais costeiras, das águas interiores e dos rios do que de 

fato garantir os direitos daqueles que de fato colocam o peixe na mesa da população brasileira.

Só para termos uma noção dessa diferença em números, em 2011 dentro da perspectiva da 

aqüicultura foram empenhados R$ 4.212.581,11 (quatro milhões duzentos e doze mil  

quinhentos e oitenta e um reais e onze centavos) para fomentar a atividade aquícola. Boa parte 

do orçamento do Ministério da Pesca Artesanal (MPA) foi gasto na massificação da cultura de 

privatização das águas e contrária a pesca artesanal. 

Outra lei que nos ajuda a perceber como é pensada a distribuição do dinheiro que será investido 

em políticas públicas é a LOA (Lei Orçamentária Anual). A Lei Orçamentária Anual é uma lei que 

prevê as receitas e fixa as despesas públicas, para o período de um exercício financeiro, ou seja, 

um ano. 
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Receitas públicas: são as fontes de 
recursos disponíveis para o governo. A 
mais importante fonte de receita são os 

tributos pagos pela população, a exemplo 
dos impostos.

Despesas públicas: são as formas como o 
governo decide gastar os recursos 

arrecadados.

Na Lei Orçamentária Anual de 2013 do Estado da Bahia estão previstos gastos com saúde, 

educação, infraestrutura, etc. Vejamos um pouco dos valores que estão previstos para a Bahia 

Pesca, empresa pública vinculada à Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária da 

Bahia (Seagri):
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O que você acha das informações da tabela acima? Você acha que as políticas 
públicas previstas nesse orçamento foram pensadas a partir do diálogo com os 

pescadores e as pescadoras? Estas políticas públicas contribuem com o 
fortalecimento da pesca artesanal?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Nem sempre as políticas públicas pensadas pelos órgãos do estado refletem realmente o que a 

população identifica que é prioridade. Além disso, a burocracia na execução destas políticas faz 

com que muitas vezes o dinheiro não seja aplicado, ou não seja destinado a quem precisa. 

Outra situação importante que merece atenção é quando são criados conselhos para 

gerenciarem certas políticas públicas. Muitas das vezes estes conselhos acabam sendo 

compostos por pessoas com interesses contrários à implementação da política. 

Por exemplo: O Conselho Nacional de Aqüicultura e Pesca (CONAPE), ligado ao Ministério da 

Pesca e Aqüicultura, tem como objetivo ser um espaço democrático para a formulação de 



políticas para a pesca. Mas parece que não é bem isso que ocorre na prática... 

Segundo o relatório da I Conferência Nacional da Pesca Artesanal realizada em 2009: 
18

O CONAPE é composto por representantes do governo ou portadores de cargos de 
confiança, empresários da aqüicultura e pesca industrial. O número de pescadores e 
pescadoras artesanais é inexpressivo e esses dificilmente têm espaços garantidos 

nos debates das questões nacionais relacionadas com as demandas da pesca 
artesanal. São usados para legitimar políticas públicas de fortalecimento do 

hidronegócio. Os trabalhadores e trabalhadoras da pesca artesanal são ignorados 
na afirmação das políticas publicas para o setor artesanal.
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Então, ficam as perguntas:

QUAIS SÃO AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE OS PESCADORES E PESCADORAS 

ARTESANAIS QUEREM REALMENTE? COMO VAMOS CONSEGUIR QUE ESSAS 

POLÍTICAS SEJAM IMPLEMENTADAS?

Os pescadores e pescadoras artesanais, especialmente os que estão organizados na luta pelos 

seus direitos, têm formulado algumas propostas de políticas públicas para dialogar com o 

Estado. Quem melhor do que as pescadoras e os pescadores para sugerir as políticas públicas 

para a pesca? Para saber quais políticas agridem o meio ambiente e quais ajudam a preservá-

lo? 

Algumas propostas são (Retiradas do Relatório do Seminário Nacional de Políticas Públicas 

Para a Pesca Artesanal):

1. Garantir o acesso a linhas de financiamentos específicos para a pesca artesanal; 

2. Garantir o ordenamento do uso e a ocupação das nascentes, das margens dos rios, 

lagoas, planícies litorâneas, manguezais, várzeas e ilhas através do zoneamento econômico-

ecológico;

3. Rever o cadastro de pesca e realizar novo censo, com a participação direta dos 

pescadores e pescadoras e entidades ligadas à pesca – Sugestão: cadastro controlado pelo 

CPF;

4. Articular com o Ministério da Educação e do Meio Ambiente, garantindo a contribuição 

e ampliação do programa Nacional de Educação Ambiental;

5. Criar um serviço público de assistência técnica e extensão pesqueira;

6. Fomentar o cultivo sustentável feito pela população tradicional;

7. Estruturar com recursos humanos INSS para que o mesmo possa cumprir seu papel 

com eficiência e menos burocracia, junto aos pescadores e pescadoras;

8. Garantir a manutenção e criação de creches e escolas para os dependentes dos/as 
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pescadores e pescadoras.

Em julho de 2012 o Movimento de 

Pescadores e Pescadoras Artesanais 

lançou um novo instrumento que traz 

muitas novidades quanto às políticas 

púb l i cas  para  as  comun idades  

pesqueiras. Este instrumento é a 

Campanha Nacional pela Regularização 

do Território das Comunidades Tradicionais Pesqueiras que pretende colher assinaturas para 

aprovar um Projeto de Lei de Iniciativa Popular.

Este projeto de lei traz mais ferramentas jurídicas para que as comunidades pesqueiras 

consigam regularizar seus territórios que estão cada vez mais ameaçados. Mas não para por aí! 

O Projeto traz um artigo com uma série de políticas públicas para os pescadores. Vamos 

conhecê-lo?

Art. 25. As políticas de desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais 
pesqueiras serão realizadas de forma intersetorial, integrada, coordenada e sistemática 

e obedecerão as seguintes diretrizes:
I – garantia da visibilidade das comunidades tradicionais pesqueiras;

II - promoção da qualidade de vida das comunidades tradicionais pesqueiras nas 
gerações atuais e futuras, respeitando seu modo de vida e tradições, saberes e fazeres 

materiais e imateriais;

III - reconhecimento, valorização e proteção da diversidade social, cultural e ambiental 
das comunidades tradicionais pesqueiras, que interagem e vivem de modo integrado 

com diferentes biomas e ecossistemas, seja em áreas rurais ou urbanas;

IV – atenção para com os recortes de etnia, raça, gênero, idade, religiosidade e 
ancestralidade;

V - descentralização e transversalidade das ações e ampla participação das 
comunidades na elaboração, monitoramento e execução das políticas implementadas 

pelas instâncias governamentais;

VI - promoção dos meios necessários para a efetiva participação das comunidades 
tradicionais pesqueiras nas instâncias de controle social e nos processos decisórios 

relacionados a seus direitos e interesses;

VII - articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional;
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 VIII - acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 
suficiente, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem 

a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis;

IX - preservação dos direitos culturais e do exercício de práticas comunitárias, da 
memória cultural e da identidade racial e étnica;

X - acesso em linguagem acessível à informação e ao conhecimento dos documentos 
produzidos e utilizados nas políticas públicas a eles destinadas ou que impacte suas 

vidas;

XI - identificação e proteção do patrimônio histórico e cultural material e imaterial 
desenvolvido pelas comunidades pesqueiras tradicionais incluindo sítios arqueológicos 

e a diversidade de conhecimentos historicamente produzidos pelas comunidades 
inclusive seus direitos costumeiros de uso territorial;

XII - informação e ampla participação das comunidades tradicionais pesqueiras nos 
processos de licenciamento e definição de implantação de empreendimentos que 

impactem a vida e a atividade pesqueira;

XIII - implementação de medidas para o pleno exercício dos direitos individuais e 
coletivos concernentes às comunidades tradicionais, sobretudo nas situações de 

conflito ou ameaça à sua integridade;

XIV - acesso a inclusão produtiva com a promoção de tecnologias sustentáveis, 
respeitando o sistema de organização social das comunidades tradicionais pesqueiras, 
valorizando os recursos naturais locais e práticas, saberes e tecnologias tradicionais;

XV- proteção integral dos manguezais, apicuns, salgados, matas ciliares, lagoas 
costeiras e marginais, criando diagnósticos para delinear estudos de valorização sócio-

econômica destes ecossistemas e seus entornos e garantindo o livre acesso às 
comunidades;

XVI- promoção do ordenamento da pesca por bacia hidrográfica e região costeira, 
garantindo a ampla participação das comunidades na definição de regras e definição 

de medidas de proteção e estratégias de recuperação dos estoques, levando em 
consideração o conhecimento tradicional acumulado pelas comunidades tradicionais 

pesqueiras, inclusive nas suas formas de uso e direitos costumeiros;

XVII - busca da recuperação das funções vitais dos rios barrados e/ou com diques, tais 
como promoção de cheias artificiais, restituição do transporte de sedimentos, 

recuperação de áreas degradadas nos rios, integração do rio com lagoas marginais e 
planícies de inundação, dentre outras;

XVIII - ampla participação das comunidades, nas suas variadas formas de 
organização.
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Sabemos que a aprovação desse Projeto de Lei de Iniciativa Popular representa um passo 

muito importante para a defesa do modo de vida tradicional dos pescadores, de suas práticas, 

da forma como enxergam o mundo. É também um avanço na garantia de políticas públicas 

pensadas a partir do olhar dos próprios pescadores e pecadoras.

Mas sabemos que esta batalha não será fácil, então todos e todas precisamos arregaçar as 

mangas e seguir nesta luta!!
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O povo camponês 
O homem e a mulher 
O negro quilombola 

Com seu canto de afoxé 
Ticuna, Caeté 

Castanheiros, seringueiros 
Pescadores e posseiros 
Nesta luta estão de pé 

Cultura e produção 
Sujeitos da cultura 
A nossa agricultura 

Pro bem da população 
Construir uma nação 
Construir soberania 
Pra viver o novo dia 

Com mais humanização 

Quem vive da floresta 
Dos rios e dos mares 
De todos os lugares 

Onde o sol faz uma fresta 
Quem a sua força empresta 

E quem na terra semeia 
Venha aqui fazer a festa

Não vou sair do campo 
Pra poder ir pra escola 
Educação do campo 

É direito e não esmola

Música: Não vou sair do 
campo 

Autor: Gilvan Santos
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3.1. A tributação e a redistribuição de riquezas

O orçamento é constituído de dois blocos de contas: RECEITAS e DESPESAS. As receitas são 

os recursos obtidos dos tributos (impostos, taxas), rendas do patrimônio, e recursos 

transferidos de outros entes federativos. 

Os tributos (impostos, taxas e contribuições de melhoria) formam uma parte significativa das 

receitas do orçamento, por isso, precisamos conhecer o nosso sistema tributário.  O 

funcionamento do nosso sistema deveria ser “quem tem/ganha mais, paga mais”, isto é, a 

chamada graduação segundo a capacidade econômica (sistema progressivo), conforme a 

nossa Constituição Federal.

O sistema tributário progressivo é uma forma de combater a concentração de renda e 

consequentemente promover a redistribuição de riquezas, ao tributar o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas.  

Na prática o nosso sistema tributário é regressivo, pois tem uma carga tributária  mal distribuída 

penalizando as pessoas com renda mais baixa, com tributos concentrados no consumo, pagos 

de forma indireta nos preços dos produtos, sem diferenciar quem tem mais,  sobrecarregando 

aqueles que tem renda menor.

Já os tributos sobre a renda e o patrimônio ( a ex. imposto de renda, sobre herança, grande 

fortunas, etc) que poderiam compor uma parte significativa da nossa arrecadação tributária e 

promover a progressividade do sistema, estes não são regulamentados ( ex. de impostos sobre 

grande fortunas) ou quando são ( ex. imposto de renda, sobre transmissão de herança, etc) 

acaba  sobrecarregando a classe trabalhadora.  
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3. Segunda Parte: Realizando as políticas públicas: 
    Tributação, Orçamento e Finanças

O que acha dos impostos? Você paga muito ou 
pouco?

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________



 A título de exemplo, em 2011, salários a partir de R$ 1.566,61 já pagavam Imposto de 

Renda e ganhos obtidos na Bolsa de Valores até 20mil reais eram isentos de imposto 

de renda, conforme a Cartilha de Progressividade Tributária do Sindifisco Nacional, Ipea e 

Dieese.
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Vejam os comentários sobre o sistema tributário:

“Em primeiro lugar, se trata de um sistema tributário regressivo e com carga mal 
distribuída. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos pagam 48,8% da sua 

renda em impostos, enquanto os que ganham acima de 30 salários mínimos pagam 
26,3%. Os 10% mais pobres pagam 32,8% da sua renda em impostos, enquanto os 

10% mais ricos pagam apenas 22,7%.” Emir Sader. Carta Maior. 2010.

“O regime tributário brasileiro contribui para concentrar renda e riqueza em vez de 
promover justiça social... Maior justiça social só será alcançada com maior justiça 

tributária e fiscal”. Cartilha Progressividade da Tributação. Sindifisco Nacional

Por tudo isso, a construção de um país justo e igual envolve a implementação de políticas 

públicas estruturantes e redistributivas, sendo a luta por um sistema tributário progressivo de 

central importância para o combate à concentração de renda e a promoção da redistribuição de 

riquezas.
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Cada pessoa, movimento social pode contribuir no seu local para a luta pela progressividade 

tributária, denunciando impostos que não são cobrados das elites locais, valores insignificantes 

dos impostos, porque não são atualizados, aluguéis baixos de imóveis dos municípios, 

isenções fiscais etc. Isso é parte do sistema tributário, que poderá ser alterada no município.
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Os tributos cobrados diretamente pelos 

municípios são:

IPTU (Imposto Predial e Territorial 

Urbano) – sobre prédios e terrenos

ISS (Imposto Sobre Serviço) -  sobre 

atividades profissionais e serviços

ITBI (Imposto sobre Transmissão de 

Bens Imóveis) – sobre venda de imóveis

TAXAS – licenças, autorizações etc. 

Os recursos transferidos pelo Governo Federal são originários, principalmente, do FPM (Fundo 

de Participação dos Municípios – 22,5% de IPI e IR) e do ITR (50% do arrecadado). As 

transferências do Governo do Estado são oriundas do ICMS (25% do arrecadado no município), 

IPVA (50%) e outros. 

3.2. Conhecendo o orçamento



Para a execução de políticas públicas, é necessário que os recursos públicos pos-

sam ser alocados de forma adequada às necessidades da população. O orçamento

 deve refletir estas prioridades. Para isso, os cidadãos e suas entidades devem participar da 

definição das prioridades e dos projetos onde os recursos serão aplicados.

O orçamento é uma peça-chave para garantir os direitos conquistados e as práticas das 

políticas públicas. A Lei garante esta participação. É preciso vontade política, mobilização das 

entidades representativas que devem se articular para tornar esta participação ativa.

A implementação das políticas públicas depende da existência de recursos públicos. Para que 

estes recursos possam ser gastos, é necessário que sejam previstos programados. Portanto, é 

preciso prever que receitas vão entrar nos cofres públicos e que despesas são mais importantes 

e necessárias. 

Este processo de prever as receitas e as despesas e de estabelecer regras de como aplicar os 

recursos chama-se PROCESSO ORÇAMENTÁRIO. É um processo, porque tem vários 

momentos. Vários passos devem ser dados pelos atores que devem ser envolvidos: Prefeitos, 

Secretários, Vereadores, Organizações da Sociedade Civil (Sindicatos, Associações, ONGs). 

Esses passos vão levar à elaboração, com a participação da sociedade civil, de um conjunto de 

três leis: o Plano Plurianual (PPA), feito de quatro em quatro anos; a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), feitas anualmente.

Compõe-se dos passos que devem ser dados em diversos momentos do período de governo, 

traduzidos em LEIS,  que disciplinam os planos e metas da administração e a previsão de 

recursos necessários. Uma lei está vinculada à outra:

1 - Plano Plurianual (PPA)

2 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

3 - Lei Orçamentária Anual (LOA)
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3.2.1. Plano Plurianual (PPA)

É um plano de ação de 

longo prazo.
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26Conteúdo – diretrizes, objetivos, metas da Administração Municipal;Trata das des-

pesas de capital (investimentos e outras decorrentes)  e de programas de duração 

continuada (mais de um ano);

Significado – eqüivale a um PROGRAMA DE GOVERNO, que deve servir de base para as 

demais leis orçamentárias. Pode ser resultante de uma grande negociação entre os diversos 

segmentos da sociedade e governo. Quais os rumos das ações de governo? Que políticas 

adotar? Que metas atingir nos quatro anos?

Vigência (Duração) – período de quatro anos – elaborado no primeiro ano de governo para ser 

aplicado a partir do segundo ano, até o primeiro ano do mandato seguinte.

Período de elaboração/aprovação – proposta elaborada pelo Executivo no primeiro ano de 

governo, encaminhado à Câmara até 31.08, com prazo até 31/12 para aprovação. São prazos 

que poderão ser modificados pelas Leis Orgânicas dos municípios. A discussão na Câmara 

obedece os prazos fixados no seu Regimento Interno.

Função – orientar e disciplinar a LDO e a LOA;

              - planejar recursos de investimentos de forma regionalizada;

              - disciplinar investimentos que ultrapassem um exercício financeiro.

O prefeito pode ser processado por crime de responsabilidade, se iniciar um investimento que 

não esteja previsto no PPA (art. 167, 1º da Constituição Federal)

O Plano Plurianual, na prática, não tem realizado suas funções. É elaborado de forma 

burocrática e sem a participação da sociedade. Pode, no entanto, constituir-se em um 

instrumento importante para a elaboração de políticas públicas adequadas às necessidades da 

população.
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Vigência  de um ano, correspondente ao exercício financeiro.

Objetivos

ajustar as metas e objetivos do PPA para o ano seguinte;

orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual;

Você soube ou seu movimento soube ou participou do PPA 
do seu município ou do estado?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.2.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

definir prioridades para o ano seguinte;

estabelecer diretrizes de política de pessoal relacionadas com encargos financeiros ( art. 

169, Parágrafo Único da Constituição Federal);

prever alterações na legislação tributária. 

Conteúdo

diretrizes, orientações sobre a elaboração do Orçamento e políticas públicas prioridades 

e metas

Significado

discussão de prioridades e de políticas;

possibilidade de maior participação da comunidade e de fixação de prioridades a partir de 

cada localidade, sem perder a visão de conjunto do município;

estabelecimento de um compromisso em termos de metas físicas e sua localização 

geográfica, o que torna mais fácil o controle pela população.

parâmetro para análise de proposta orçamentária.

Período de Elaboração

depende da Lei Orgânica. A Constituição Federal estabelece o prazo de envio do Projeto 

ao Legislativo até 15/04.

A aprovação pelo Legislativo deverá ocorrer até 30/06, sem o que  não pode haver 

recesso da Câmara.
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283.2.3. Lei Orçamentária Anual (LOA)

Objetivos

previsão de receitas e despesas para o ano seguinte;

autorização para gastos dentro dos limites fixados;

autorização de crédito suplementar ou empréstimos;

limitação de transposição ou remanejamento de despesas;

Estrutura do projeto

Mensagem ( exposição da situação financeira do município)

Texto da Lei: questões gerais, sumário geral das despesas e receitas

Quadros demonstrativos das receitas e despesas (anexos) – programas, subprogramas, 

projetos e atividades

Significado

condiciona a ação do Poder Público;

reflete e traduz em valores monetários as políticas adotadas;

pode servir de plataforma de luta, de meio de cobrança e de   acompanhamento das 

ações governamentais;

é instrumento de controle social do governo, pois a não observância de algumas normas 

pode resultar em CRIME DE RESPONSABILIDADE e em INFRAÇÃO POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA, de acordo com o Decreto-Lei nº 201/67.

É crime de responsabilidade

conceder auxílios, subvenções, empréstimos, em desacordo com os planos ou 

programas previstos nas Leis Orçamentárias ( art. 1º, IV)

efetuar despesas não autorizadas por Lei (art. 1º, V)

deixar de prestar contas nos prazos (art. 1º, VII)

deixar de apresentar à Câmara, no prazo, a proposta orçamentária (art. 4º, V)

descumprir o orçamento aprovado (art. 4º, VI)

O Crime  de Responsabilidade é processado na Justiça por iniciativa do Ministério Público, que 

Constitui infração político-administrativa
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pode ser provocado por representação do Vereador ou de qualquer cidadão.
         

A Infração Político-Administrativa é julgada pela Câmara de Vereadores e pode resultar na 

cassação do mandato. A denúncia da infração pode ser feita por Vereador ou por qualquer 

cidadão.

Prazos

elaboração pelo Executivo até 31/08, de acordo com algumas Leis Orgânicas. A 

Constituição Estadual estabelece o prazo de 30/09.

discussão e aprovação pelo legislativo até 31/12.

29

3.3. Como participar da elaboração do orçamento? 

É importante a participação das 

entidades da sociedade civil nesse 

momento, encaminhando propostas 

junto a cada Secretaria, tornando 

públicas estas propostas, promo-

vendo debates na Câmara e em 

outros espaços públicos. 

A Proposta/Projeto de Lei Orçamen-

tária vem do Executivo. Na sua 

elaboração podem e devem 

part ic ipar vários setores da 

Administração. No geral, quem 

elabora é o contador ou a Secretaria 
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de Finanças. Essa elaboração tem que se basear no que está no Plano Plurianual e 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Nesse momento, os Conselhos de Políticas Públicas têm um papel fundamental: elaborar as 

propostas sobre seu setor. Antes do Projeto ser encaminhado para a Câmara, deve ser 

realizada uma audiência pública, com o Prefeito e Secretários, com a mobilização da sociedade 

para sua discussão. 

O Projeto precisa sair dos Gabinetes e passar pelo Debate Público. Para isso, as  organizações 

têm que se preparar e organizar; analisar a proposta do Prefeito, verificar se as sugestões feitas 

foram incluídas e comparar com as metas definidas na LDO; divulgar as propostas e análises 

dos Programas previstos e das omissões.

NA CÂMARA DE VEREADORES

A Proposta Orçamentária deve chegar na Câmara até 31/08 ou 30/09, a depender da Lei 

Orgânica. O acompanhamento do projeto na Câmara é fundamental. 

Este acompanhamento deve começar na Comissão de Fiscalização e Orçamento, onde os 

vereadores poderão apresentar as emendas. É preciso ver, no Regimento Interno da Câmara, 

os prazos da tramitação na Comissão. É importante, nesse caso, que as organizações 

negociem com os vereadores da Comissão as emendas de interesse da sociedade. Poderá 

haver, na Comissão, audiências públicas para essa discussão, ou sessões espaciais do 

Plenário para discutir os temas com especialistas em cada área.

Após a discussão na Comissão, o projeto, com as emendas, vai para o Plenário. Também ai há 

30

prazos, determinados no Regimento Interno, para 

discussão, apresentação de emendas e aprovação. 

No Plenário pode-se promover discussões mais 

amplas, inclusive com a utilização da Tribuna Livre, 

com maior mobilização, negociações com os 

vereadores, divulgação das propostas.

Aprovado na Câmara, o projeto de Orçamento 

segue para o Prefeito sancionar. Ele pode vetar 

emendas feitas e, por isso, o acompanhamento 

deve continuar, inclusive com audiências públicas e 

mobilizações para garantir a inclusão das propostas 

da sociedade. 
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31Como isso vem acontecendo no seu município?  O movimento 
pode contribuir para que melhore?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.3.1. Como analisar a proposta orçamentária?

Em Relação à RECEITA

 (o que entra em impostos, rendas, 

transferências):

Verificar o percentual da receita de impostos 

próprios do município, em relação à receita total; 

Comparar o percentual com o do ano anterior;

Comparar a previsão de receita total com a do ano anterior e com a situação do município. 

Se o município está crescendo economicamente, a receita deve ser maior;

Verificar se as receitas de empréstimos não vão comprometer a situação futura do 

município.

A análise da receita deve verificar se as previsões estão de acordo com a situação e o 

potencial do município e com as mudanças na legislação tributária previstas na LDO.

Em Relação às DESPESAS 

( o que sairá em serviços,obras gastos com pessoal, etc)

a. Análise das Grandes Prioridades (FUNÇÕES)

Interessa analisar primeiro o percentual das despesas por Função. Como foram contempladas 

as Funções Saúde, Agricultura, Educação? Geralmente a Função Agricultura é pouco 

contemplada, apesar de se constituir na base da economia de muitos municípios. Às vezes, 

nem consta do Orçamento.

Nessa análise, uma comparação importante é entre os recursos destinados às funções-meio 

(administração, planejamento, legislativa) e às funções-fim – aquelas que se destinam a 

atender às carências da população (educação, saúde, habitação). Qual o percentual previsto 

para a Função Legislativa (Câmara de Vereadores), para a Saúde?
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Torna-se necessário incluir uma nova Função, que poderia ser DESENVOLVIMEN-

TO LOCAL, envolvendo Programas de geração de emprego e renda.

Essa é uma análise mais geral, para se ver as grandes prioridades do município. Qual a 

importância dada à Agricultura, à Habitação, à Saúde? Para a análise, basta calcular os 

percentuais de cada função e compará-los.

2. Análise das SUBFUNÇÕES e PROJETOS

Temos que fazer uma análise mais detalhada: que Subfunções e Projetos importantes estão 

faltando, quais os desnecessários ou fora da realidade? Os recursos das Subfunções e Projetos 

estão adequados às necessidades e prioridades?

Para essa análise, a comparação com a LDO e com as prioridades discutidas na sociedade é 

um caminho eficaz. Há alguma prioridade prevista na LDO que não foi contemplada com 

recursos em Subfunções ou Projetos? A listagem das Subfunções e Programas sugerida 

anteriormente pode ser útil para a análise.

Vamos dar um exemplo: A comunidade se reuniu e identificou como problema na Educação a 

falta de transporte escolar. Foi colocada na LDO uma meta de aquisição de 02 ônibus para isso. 

Esta prioridade está localizada na Subfunção “ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS”. Porem, se na 

proposta de orçamento não foi colocado o Programa “Transporte Escolar”, não haverá recursos 

para o Projeto de aquisição de ônibus. Assim, este Programa deve ser incluído, através de uma 

emenda.

Muitas vezes, há Subfunções ou Projetos com valores altos, outros com valores baixos demais. 

Para saber se o Projeto tem recursos suficientes, é preciso verificar quais as metas previstas na 

LDO e o custo da obra ou serviço.

Outras vezes, há Subfunções que não são de competência dos municípios. Por exemplo, 

Defesa Terrestre ou Segurança Pública, que são da competência da União e do Estado.

Nesta análise temos que estar atentos para certos Programas, geralmente alocados no 

Gabinete do Prefeito, que são utilizados para manipulação eleitoral, como Divulgação Oficial, 

Subvenções Sociais, Assistência Social ou Comunitária.

Outra forma de apresentação das Subfunções é por órgãos, ou seja, por unidades 

orçamentárias. A importância desta análise está em saber qual o órgão responsável pela 

execução da despesa para, portanto, cobrá-la.

32
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 A análise das Subfunções e Programas dá elementos para justificar a proposição de 

emendas e negociá-las com vereadores. Os programas devem traduzir as priorida-

des e metas estabelecidas na LDO.

Não se trata, portanto, de uma análise meramente técnica, mas essencialmente política, qual 

seja a de verificar se as prioridades definidas pela sociedade e incorporadas à LDO foram 

respeitadas. Diante das recentes alterações na estrutura das Funções, é necessário verificar 

junto ao executivo as alterações em relações a Subfunções e Projetos. 
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E ai escreve ai suas dificuldades com essas palavras difíceis (receitas,  
programas, projetos, etc)?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.3.2. Como modificar o projeto de orçamento? 

Feitas as análises e verificado o que há de errado e inadequado ou mesmo o que está faltando, 

chegamos à fase difícil de propor mudanças no Projeto de Lei. Isso começa na Comissão de 

Orçamento, convencendo os vereadores a introduzir emendas.

Ao propor as emendas, é preciso ter alguns cuidados, porque o poder de emendar sofre 

algumas restrições:

- só é possível fazer emenda, se ela estiver de acordo com o PPA e com a LDO. Por 

exemplo, na LDO está a meta de construir 10 creches. Na análise da Função Educação, 

verificamos que não há o Programa CRECHES. Então, podemos fazer uma emenda, 

introduzindo CRECHES;

- as emendas têm que indicar recursos. Se criamos um Programa, temos que tirar 

recursos de outro Programa que, na análise, constatamos que está com recursos exagerados 

ou que não seja da competência do município. O Programa deve ser suprimido, por emenda, e 

os recursos transferidos para onde necessário;

- ao remanejar recursos de um Projeto para outro, não se pode mexer nas verbas de 

pessoal e encargos da dívida;

- as alterações no Projeto só podem ser feitas através de emendas assinadas pelo 

Vereador. Portanto, é necessário negociá-las, tanto para que o Vereador a patrocine, quanto 
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para obter a aprovação da maioria. As emendas aprovadas são submetidas depois 

ao Prefeito, que pode vetá-las. Por isso, o trabalho de mobilização e acompanha-

mento continua.

         A emenda pode ter uma redação simples, por exemplo:

 “No Programa _____________ cria-se o Projeto ___________, transferindo R$ _______ 

do Projeto _______, do Programa _________, Subfunção ________, Função _________”.
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3.3.3. Como acompanhar a execução do orçamento? 

Aprovado o Orçamento, ele 

deve ser executado durante o 

ano. Como o Orçamento é 

autorizativo, isto é, autoriza as 

despesas, ele não obriga o 

Executivo a fazer o que está 

previsto. Há, pois, a  neces-

sidade de continuar a mobili-

zação e pressão, na questão 

política de fazer com que o 

Executivo comprometa-se com as prioridades definidas pela comunidade. O Orçamento é um 

instrumento de luta política.

Mas, a execução não é automática. É necessário que cada órgão elabore seu Plano de 

Aplicação, que é trimestral, dentro dos recursos previstos no Orçamento e de acordo com a 

previsão de recursos que vão entrar em caixa.

Nos setores em que há Conselhos Municipais, este Plano para o setor deverá ser discutido, 

acompanhado pelo Conselho.

Há necessidade de discutir esse Plano de Aplicação Trimestral porque, muitas vezes, os 

recursos são distribuídos para os Projetos de acordo com os interesses do Prefeito.

Além disso, para que uma Despesa seja realizada, ela passa por um processo: 

empenho – cria a obrigação de pagamento, vinculado à dotação do Orçamento dentro de 

seu limite; 
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35liquidação – verificação dos documentos de crédito (contrato, comprovante de 

entrega de material); 

pagamento – nos casos de compras e contratação de serviços, a partir de certo valor, é 

necessário Licitação.

Deve-se estar atento, ainda, ao expediente, que normalmente o Executivo utiliza, de remanejar 

verbas de uma Subfunção para outro. Isto só é possível se for autorizado na própria Lei 

Orçamentária. Por isso, recomenda-se que haja uma limitação desse poder na LDO. Igual 

atenção deve-se prestar ao contingenciamento, ou seja, bloqueio de despesas por Decreto, sob 

a justificativa de crise financeira ou enxugamento de gastos. Estes artifícios costumam ser 

autorizados pela Câmara, na própria Lei Orçamentária, sem determinar condições ou limites.

Pelo acompanhamento e controle da execução orçamentária, verifica-se como os recursos 

estão sendo gastos e também qual o cumprimento das Metas e dos Projetos. Qualquer cidadão 

ou entidade tem o direito de pedir esta informação (art. 5º, XXXIII) à Câmara, à Prefeitura ou ao 

órgão responsável, que não pode recusar-se a fornecê-la, inclusive certidões, sob pena de 

incorrer em crime de responsabilidade. 

Neste caso, deve-se representar ao Ministério Público para promover a ação cabível. É também 

direito apreciar as contas do exercício anterior, disponíveis por 60 dias, antes de encaminhadas 

ao Tribunal de Contas. Os Conselhos podem fazer a fiscalização permanente em relação às 

ações de seus respectivos setores, inclusive através da inspeção das obras.

Além disso, o Prefeito é obrigado a publicar, de 3 em 3 meses, o relatório resumido da execução 

orçamentária referente ao período de 2 meses (art. 165,§ 3º, CF). É importante que esse 

relatório não seja apenas contábil-financeiro, mas que contenha as metas realizadas por 

Programa. Se isso não for feito, cabe aos Conselhos, às entidades e aos cidadãos exigirem 

estas informações e divulgá-las. Qualquer irregularidade pode (e deve) ser denunciada ao 

Tribunal de Contas, à Comissão da Câmara e ao Ministério Público.

Algumas Leis Orgânicas estabelecem regras sobre isso. Consulte a Lei Orgânica de seu 

município.

Constatada alguma irregularidade ou ilegalidade, deve-se:

- denunciar publicamente;

- denunciar formalmente à Câmara, exigindo apuração;

 - representar ao Ministério Público;

- denunciar ao Tribunal de Contas dos Municípios.
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36Tudo isso deve ser acompanhado de divulgação através de panfletos, jornal, rádio 

local, notas para a grande imprensa, mobilização dentro e fora da Câmara.

3.4. O Orçamento Participativo

Há cada vez mais experiências participativas nas 

administrações municipais. A população pode 

interferir na definição de prioridades e no 

aproveitamento dos recursos públicos através de 

iniciativas como a do Orçamento Participativo. Os 

cidadãos participam do processo através de 

organizações sociais ou individualmente. Com o 

Orçamento Participativo, a prefeitura estabelece 

limites e critérios para compartilhar o poder de decisão 

com os moradores das diversas regiões da cidade.

Vale lembrar que o orçamento participativo não é a única forma de participação popular, e que, 

portanto, pode e deve se relacionar com outras experiências. Uma ação possível é mobilizar os 

Conselhos Municipais – da Criança, Tutelar, da Saúde, da Educação, da Assistência Social. 

Quando os Conselhos funcionam, é importante envolvê-los no processo de decisão e 

planejamento do orçamento participativo, especialmente no que diz respeito às suas áreas de 

atuação.

As experiências de orçamento participativo, apesar dos seus limites, mas contém avanços 

inegáveis: possibilitam a elaboração de um diagnóstico mais preciso da realidade do município; 

delimitam a capacidade de resposta da administração municipal às demandas da população, 

partilhando responsabilidades; e impulsionam o desdobramento de outras formas de 

participação na gestão.

A Experiência de Porto Alegre

Em 1994, na primeira rodada de plenárias, realizada nas 

16 regiões em que foi dividida a cidade de Porto Alegre-

RS (1.280 mil hab.), a administração prestou contas dos 

investimentos do ano anterior, apresentou o plano do ano 

corrente e os critérios para a elaboração do programa de 

investimentos do próximo ano. Depois, cada região se reuniu para escolher as prioridades 

temáticas (saneamento, saúde, educação, etc.), apontando e hierarquizando a importância das 

obras em cada uma. Nesse ano, foram introduzidas também as plenárias setoriais (saúde, 
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37educação, habitação, etc.), reunindo o movimento sindical e entidades representati-

vas da sociedade local.

Na segunda rodada de plenárias, a prefeitura recebeu as prioridades das regiões e dos setores, 

sendo eleitos os delegados e conselheiros do orçamento participativo. Os delegados são o elo 

de ligação entre os conselheiros e a população, atuando dentro da própria região no 

acompanhamento e fiscalização dos investimentos ali propostos. O conselho, com a 

representação das regiões e setores, juntamente com o Gabinete de Planejamento do Governo, 

discute a proposta orçamentária antes de enviá-la à Câmara Municipal. Aí, é preciso 

compatibilizar os recursos disponíveis com as prioridades levantadas e as que são apontadas 

pelas secretarias e órgãos da administração municipal, estudando-se a viabilidade técnica e 

financeira de implementá-las.

É importante destacar que os recursos para investimento são divididos também a partir de um 

conjunto de critérios acordados previamente com a população. Esses critérios levam em conta 

as desigualdades existentes em cada região considerando, progressivamente, a carência de 

serviços e infra-estrutura; população em área de carência máxima; população total da região e 

as prioridades escolhidas. A cada um desses elementos são atribuídos notas e pesos na 

conclusão da peça orçamentária, impedindo que a busca de soluções particulares, os lobbies e 

as pressões clientelistas se imponham.

Porto Alegre também inovou ao criar, em 1993, a proposta de "Cidade Constituinte", que visava 

a elaboração de um projeto global de futuro para a cidade, buscando extrair diretrizes e políticas 

econômicas para o desenvolvimento da cidade nos próximos 50 anos, através de um amplo 

processo de discussão com a população.

3.5. A fiscalização das contas públicas

No nosso país, infelizmente, a transparência – grande inimiga dos desvios de recursos públicos 

– é uma norma que historicamente tem sido desrespeitada. Nós mesmos, enquanto cidadãos, 

muitas vezes, achamos “normal” alguns atitudes de prefeitos, vereadores e servidores públicos, 

como, por exemplo, quando nos é negado algum pedido de informação.

Isso ocorre porque o Estado brasileiro – desde os tempos do Brasil colônia – carrega uma 

herança patrimonialista, o que significa, "... uma situação em que não há distinção clara 

entre o que é público e o que é privado, o que é do reino e o que é do governante, o que é de 

todos e o que é do monarca. A nação dentro do patrimonialismo é entendida como uma extensão 

do palácio do soberano. Ele faz o que quer com a nação, desse modo não se desenvolve a idéia 
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38de cidadania". (Antônio Pinho, "Evolução do Estado moderno". In: Cadernos da Fun-

dação Luís Eduardo Magalhães, n. 01, Salvador, 2001, p. 40).

Não é à toa, portanto, que em muitos municípios os 

prefeitos fazem de tudo para não disponibilizar as 

contas públicas ou qualquer outro tipo de 

informação. Falar em transparência, então, 

significa cultivar a noção de público. Isto é, lembrar 

a todo instante, a todo momento, que a Prefeitura, 

a Câmara de Vereadores e tudo que lhes diga 

respeito é público, de todos e para o bem de todos. 

Por isso, temos o direito de ter acesso a todas as 

informações públicas.

O problema que se coloca, então, é justamente o da má aplicação dos recursos públicos. 

Estamos falando da corrupção, do desvio de verbas e da livre adoção de práticas clientelistas e 

privatistas que estamos acostumados e cansados de presenciar. Elas não apenas propiciam o 

enriquecimento do infrator, mas, o que é mais grave, deixam de beneficiar um número muito 

grande de pessoas, contribuindo para a conservação do atraso.

É por tudo isso que, numa sociedade periférica e desigual como a nossa, um efetivo controle da 

aplicação dos recursos públicos pode gerar efeitos consideráveis na melhoria de vida da 

população. E a principal e mais eficaz forma de controle é aquela realizada pela população e 

pelo movimento social. 

3.5.1. Onde fiscalizar as contas públicas?

Como vimos, todas as despesas da Administração 

ficam registradas em documentos. Uma despesa que 

passa por todas aquelas etapas forma um processo de 

pagamento. Sabemos que os Municípios realizam 

todos os dias diversas despesas. Para cada uma 

delas, então, haverá um processo de pagamento 

específico Obs.: os processos de pagamento devem 

ser numerados. 

Mas, o que é feito com toda essa documentação?
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39Todos os meses o Prefeito tem que encaminhá-la para o Tribunal de Contas dos Muni-

cípios, no caso, para a Inspetoria Regional do TCM. Imagine, por exemplo, que esta-

mos no mês de agosto. Os processos de pagamento deste mês (agosto) têm que ser enviados 

ao TCM até o último dia do mês subseqüente, quer dizer, até 30 de setembro. E isso se repete o 

ano todo. 

O Tribunal, então, recebe os documentos e os analisa, podendo requerer informações, advertir 

o Administrador e, até mesmo, abrir um termo de ocorrência (uma espécie de processo para 

verificar a existência de alguma irregularidade).

Importante lembrar que somente vereadores e conselheiros do FUNDEF podem consultar os 

documentos relativos às contas na Inspetoria Regional do TCM, no período que eles lá 

estiverem. Podendo, inclusive, tirar cópia dos balancetes mensais. Não concordamos com essa 

limitação. Vale perguntar: por que não liberar o acesso a todos os cidadãos? Mas, mesmo 

assim, em cidades em que houver vereadores ligados ao movimento popular é fundamental 

dialogar com eles e combinar uma visita ao TCM. 

Esses documentos ficarão no Tribunal até, no máximo, 30 de março do ano subseqüente. Por 

exemplo, a documentação do ano de 2002, que foi encaminhada para o TCM mês a mês, 

retornará para o Município no final de março de 2003. Isto porque, no período de abril a maio, as 

contas públicas deverão estar disponíveis para consulta e fiscalização popular.

É a esse período (abril e maio) de cada ano que a Constituição faz referência no art. 31, § 3º. É 

nesta época, portanto, que deveremos ir à Prefeitura ou à Câmara para olhar, consultar e 

analisar os documentos referentes às despesas públicas.

Após esse período, as contas são reenviadas para o TCM (até 15 de junho), para que possa, 

então, emitir seu parecer sobre as contas, aprovando-as (com ou sem ressalvas) ou rejeitando-

as e, ainda, aplicando alguma penalidade (como, por exemplo, multa).

3.5.2. Como ter acesso às contas públicas? 

Embora o acesso às contas seja um direito 

constitucional de todo e qualquer cidadão, sabemos 

muito bem que, na prática, os grupos dominantes e os 

corruptos criam todo tipo de dificuldades para aqueles 

que querem fiscalizar as contas. 

Isso ocorre porque no nosso país vigora uma cultura 
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política elitista, autoritária e antidemocrática. Os poderosos não estão acostumados 

com a participação popular e nem querem ser incomodados. Afinal, são muitas e mui-

tas gerações de corruptos (geralmente, famílias inteiras) que vivem às custas do Estado, como 

se fossem donos e fazendo o que bem entendem com o dinheiro público.

O controle social do Estado, no qual se insere a fiscalização popular das contas públicas, 

vai sempre se deparar com essa cultura autoritária. É uma briga essencialmente política. E é 

uma briga que precisamos enfrentar. Nesse sentido é que uma das finalidades, a longo prazo, 

do processo de fiscalização é, justamente, contribuir para a construção de uma nova cultura 

política, onde prevaleçam o diálogo, a democracia e a transparência. 

Temos presenciado mudanças significativas em alguns municípios do nosso Estado. Cidadãos 

que, antes, não tinham acesso a nenhum tipo de informação pública, incluindo aí desde uma 

simples cópia da Lei Orgânica ou do orçamento e, até mesmo, as contas públicas (cujo consulta 

era “proibida”), hoje, já conseguem dialogar com os prefeitos, vereadores, têm acesso aos 

orçamentos e, também, às contas públicas. É um passo pequeno, sem dúvida. Mas, por outro 

lado, demonstra que é possível, sim, mudar e que podemos, efetivamente, construir a 

democracia.

Mas, enfim, como ter acesso às contas públicas?

Em primeiro lugar, é importante que a fiscalização seja feita por um grupo de pessoas 

minimamente organizadas. Deve-se traçar estratégias, como, por exemplo, em que tipo de 

despesa se concentrar, como agir diante das perguntas dos funcionários, o que fazer com 

eventuais intimidações por parte do prefeito e, ainda, traçar um cronograma de visitas, de 

acordo com a disponibilidade de cada um. Enfim, deve-se discutir e elaborar um plano de ação 

para os dois meses em que as contas estarão disponíveis.

Feito isso, deve-se fazer um requerimento (quer dizer, uma petição, um ofício) endereçado à 

autoridade responsável (Prefeito ou Presidente da Câmara) solicitando o acesso às contas 

públicas. Quanto mais pessoas assinarem, melhor. Dá mais força. Além disso, a petição deve 

ser feita em duas vias, uma para ser entregue na Câmara ou Prefeitura e outra para guardar 

como prova de que o requerimento foi entregue. O funcionário que receber, deve assinar e 

colocar a data do recebimento na cópia. 

Se ligue: tudo deve ser feito por escrito, documentado, fotografado, gravado etc. Não 

há como provar nada “de boca”. Senão, será a sua palavra contra a palavra deles...
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a) E se o funcionário se recusar a receber a petição?

Primeiramente, é importante tentar convencê-lo. Para tanto, é fundamental demonstrar 

conhecimento sobre seus direitos. Como vimos acima, temos o direito de peticionar, de 

encaminhar qualquer requerimento a qualquer órgão público. Isso significa que o servidor 

público é obrigado a receber a petição. Cite o artigo, mostre a Constituição a ele etc. Se, ainda 

assim, ele se negar a receber o requerimento, você pode “lembrá-lo” que ele está cometendo o 

crime de prevaricação (art. 319, CP), já que está deixando de praticar ato que é obrigado por lei 

a fazer. 

Outra coisa que pode ser feita é uma declaração relatando todo o acontecido (por exemplo, “que 

no dia tal, às tantas horas, estivemos presente na Câmara Municipal e o servidor Fulano se 

recusou, indevidamente, a receber petição...”). Deve ser assinada por no mínimo duas 

pessoas. Além disso, deve-se encaminhar uma representação ao Ministério Público. 

b) E se o funcionário receber, mas se recusar a assinar a cópia?

Devem ser tomados os mesmos passos da pergunta anterior.

c) E se não for dada resposta ao requerimento ou se a resposta demorar muito?

Neste caso, é bom dá uma olhada na Lei Orgânica. Muitas vezes, consta nela algum artigo 

estabelecendo o prazo máximo para resposta a requerimentos de cidadãos. Passado este 

prazo ou após uma semana (para aqueles municípios em que a LOM não prevê nada) deve ser 

encaminhado novo requerimento, desta vez mais incisivo e comunicando que serão tomadas 

providências (como, por exemplo, representação ao Ministério Público). Vale a pena, também, 

conversar com a autoridade responsável e questionar o porquê da demora.

d) E se o horário em que as contas estão disponíveis for muito curto?

Muitas prefeituras têm liberado o acesso às contas, mas têm criado algumas pequenas 

dificuldades que acabam por inviabilizar a fiscalização. É preciso lembrar, mais uma vez, que o 

acesso às contas é um direito do cidadão. Por isso, o prefeito, o presidente da Câmara e os 

servidores municipais têm o dever de facilitar ao máximo o acesso às contas. Daí que se o 

horário estabelecido inviabilizar o acesso (por exemplo, somente quinta-feira, das 11:00h às 

12:00h da manhã), deve ser feita nova petição requerendo a fixação de outro horário. Além 

disso, pode-se encaminhar o caso ao Ministério Público. Veja o que diz a Resolução 318/97 do 

TCM:
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42        Art. 4º - As Câmaras Municipais encarregar-se-ão de divulgar na comunidade,

 entre os contribuintes, com a necessária antecedência, em jornal local ou, ine-

xistindo, em quadro de aviso ou mural situado em local visível, as datas exatas em que as 

contas anuais  estarão à disposição deles.

§ 1º - O acesso dos contribuintes às contas e documentação de que trata este artigo 

obedecerá a regras previamente estipuladas pelas Secretarias das Câmaras, que tudo 

farão para facilitar o direito a eles assegurado constitucionalmente.

e) Em que lugar as contas devem estar disponíveis: na Câmara ou na Prefeitura?

A lei que regulamenta essa questão é confusa, ora dizendo que o local apropriado é a secretaria 

da Câmara, ora dizendo que uma parte deve ficar na Prefeitura (as contas do Executivo) e outra 

na Câmara (as contas do Legislativo). Entendemos que o mais correto é disponibilizar as 

contas, conjuntamente, isto é, tanto a do Executivo como a do Legislativo, na Secretaria da 

Câmara. Com isso, fica mais fácil a fiscalizar (basta se dirigir a um lugar só). Deve se levar em 

conta, também, que é o Presidente da Câmara que dá uma declaração para o TCM confirmando 

se as contas realmente ficaram disponíveis aos cidadãos. Ora, como ele pode dá essa 

declaração se as contas estiverem na prefeitura? Enfim, o melhor é que as contas fiquem na 

Secretaria da Câmara, mas o que importa mesmo é que elas estejam disponíveis.

f) E se as contas não forem, de maneira alguma, disponibilizadas?

Nesta hipótese, o agente estará cometendo ato de improbidade administrativa. Em se tratando 

do prefeito, estará, também, cometendo crime de responsabilidade. Além disso, constitui motivo 

suficiente para que o TCM rejeite as contas. Por isso, será preciso levantar todo o tipo de prova 

possível, como foto, filmagens, gravações, certidões, declarações assinadas por pelo menos 

duas pessoas (veja a resposta à primeira pergunta) a fim de fazer uma denúncia ao TCM e à 

Corregedoria Geral da União e, ainda, uma representação ao Ministério Público. 

g) Quais documentos devem estar disponíveis?

As contas devem estar organizadas em envelopes, referentes aos meses do ano. Devem estar 

obrigatoriamente disponíveis toda a documentação relativa às despesas do município, 

incluindo os processos de licitação, os contratos, os empenhos, as notas fiscais etc. A 

documentação deve estar organizada e separada em doze lotes, referentes aos meses do ano. 

Não basta, portanto, colocar demonstrativos contábeis (que ninguém entende), como têm feito 

várias prefeituras. Se isto acontecer, deverá ser denunciado (veja resposta à pergunta e).
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43h) O cidadão tem direito a tirar cópia dos documentos disponibilizados?

A legislação não fala nada a respeito. Mas, pelo princípio de que os agentes públicos devem 

facilitar ao máximo o acesso às contas, entendemos que nada impede que o cidadão tire cópias 

– desde que acompanhados pelo servidor responsável – de alguns documentos. Além disso, o 

cidadão, como vimos acima, tem o direito de obter certidões, ou seja, uma declaração do 

funcionário atestando o teor e o conteúdo de determinados documentos. 

i) O que fazer se o prefeito ameaça demitir servidores ligados ao movimento de 

fiscalização?

Essa realmente é uma arma – que, embora, ilegal – muitos prefeitos se utilizam, valendo-se do 

medo e da falta de conhecimento das pessoas. E o problema é que muita gente depende de 

recursos municipais para sobreviver, não é mesmo? O prefeito não pode demitir nenhum 

servidor sem motivo, salvo em se tratando de função ou cargo de confiança (como, por exemplo, 

os secretários municipais). É por isso que, na maior parte das vezes, um servidor assim 

demitido consegue retornar ao cargo por determinação da Justiça. Essa questão deve ser 

tratada pelo grupo no plano de ação, no qual devem ser pensadas estratégias. Embora, de fato, 

sempre haja algum risco, o melhor meio para evitar esse tipo de coisa é a organização, a 

mobilização e a atuação em conjunto. Veja, também, a resposta à questão seguinte.   

j) O que mais é importante e pode ser feito?

É importante tentar envolver o maior número de pessoas. Um grupo de dez tem muito mais força 

do que alguém sozinho. Além disso, é preciso lembrar que a publicidade é nossa aliada. Daí a 

importância de tornar público (por meio de jornalzinhos, rádio comunitária, carro de som, boca-

a-boca, falar na missa, em festas populares etc.) a mobilização para a fiscalização, a 

importância do controle e, enfim, explicar o que é e para que serve a fiscalização. Fazer atos 

públicos (como passeatas, teatro na praça) também é de suma relevância. Tentar conversar, 

ainda que informalmente, com juízes e promotores ou chamá-los para palestras etc. é uma 

forma de trazê-los mais para perto e levar ao conhecimento deles o que vem sendo feito.
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LEGISLATIVO 

Câmara dos Deputados – http://www.camara.gov.br/internet/contas/ 

Comissão Mista de Orçamento – tramitação das contas do governo, projetos orçamentários, 

relatórios de contas do TCU, emendas parlamentares ao orçamento, entre outras informações. 

http://www.camara.gov.br/cmo 

Senado Federal – acesso aos contratos, compras e avisos de licitação

http://www2.senado.gov.br/contratos/contratos.htm 

Conorf – vasto material sobre o Orçamento da União, incluindo cartilhas para quem quer 

entender como o orçamento é feito. 

http://www2.senado.gov.br/orcamento/ 

Tribunal de Contas da União – relatórios e pareceres sobre as contas do governo, situação 

das obras com indícios de irregularidades e muito mais. 

Contas públicas – gerenciado pelo TCU, reúne as execuções orçamentárias e financeiras dos 

estados e municípios conforme prevê a Lei 9.755/98.

http://www.contaspublicas.gov.br 

EXECUTIVO 

Controladoria Geral da União – banco de denúncias, acompanhamento orçamentário, 

balanço geral da União, entre outras. 

http://www.presidencia.gov.br/cgu/ 

Tesouro Nacional – traz, entre outras informações, os repasses feitos aos entes da Federação. 

http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/transferencias_constitucionais.asp 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – entre outras informações, o Plano 

Plurianual 2004-2007. 

http://www.planejamento.gov.br/

www.camara.gov.br/internet/interacao/orcamento

www.interlegis.gov.br

www.senado.gov.br/orcamento

4. Para saber mais
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Compras e serviços – contratos e licitações feitos pelo governo federal e acesso ao 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais. 

http://www.comprasnet.gov.br/ 

Ministério da Ciência e Tecnologia – despesas empenhadas. 

http://www.mct.gov.br/empenho/Default.htm 

Ministério da Saúde – traz os valores financeiros transferidos para os estados e municípios e 

onde eles estão sendo aplicados. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/recsus/rsmap.htm 

Ministério da Educação – reúne os relatórios com os programas e os repasses dos recursos 

no site http://www.fnde.gov.br/ 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – reúne farto material sobre a 

administração pública, incluindo relatórios, balanços fiscais e legislação. 

http://www.federativo.bndes.gov.br 

Banco Central – traz informações que ajudam a esclarecer a política econômica adotada pelo 

governo. http://www4.bcb.gov.br/?FAQECONOMIA 

JUDICIÁRIO 

Supremo Tribunal Federal – na opção Licitações, traz editais, contas públicas e relatórios de 

gestão fiscal. 

http://www.stf.gov.br 

Superior Tribunal de Justiça – na opção Contas Públicas, reúne demonstrativos de gastos 

com compras, contratos, relatórios de gestão e resumo orçamentário. 

http://www.stj.gov.br 

Tribunal Superior Eleitoral – na opção Contas Eleitorais, é possível saber as despesas e 

receitas dos candidatos, entre outras informações. 

http://www.tse.gov.br 

Tribunal Superior do Trabalho – na opção Contas Públicas, traz os contratos, compras, 

relatórios de gestão e as informações sobre os gastos na construção da nova sede. 

http://www.tst.gov.br/
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Tribunal de Justiça de Santa Catarina – mostra a prestação de contas pela Internet,

incluindo ressarcimentos e gastos com telefonia, por exemplo. 

http://www.tj.sc.gov.br 

SOCIEDADE CIVIL 

Às Claras – informações e análises sobre financiamento aos candidatos às eleições de 2002. 

http://www.asclaras.org.br/ 

Ong Transparência Brasil – indicadores, estudos e pesquisas sobre corrupção e assuntos 

correlatos. 

http://www.transparencia.org.br 

Folha de São Paulo – perfil e patrimônio declarados dos políticos brasileiros. 

http://www.controlepublico.com.br 

Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – projetos em curso no Congresso 

Nacional e acompanhamento da atuação parlamentar. 

http://www.diap.org.br 

Instituto Ethos – oferece gratuitamente o Guia Contábil da Lei de Responsabilidade Fiscal e o 

livro O Combate à Corrupção nas prefeituras do Brasil. 

http://www.ethos.org.br

ABOP - Associação Brasileira de Orçamento Público)

 –(www.planejamento.gov.br/orcamento

Diário Oficial dos Municípios Bahia

http://www.diariooficialdosmunicipios.org/municipios/

www.abop.org.br
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5. Anexo. Modelo de Petição (requerimento das leis 
    orçamentárias) 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE .................NO ESTADO DA BAHIA

Fulano de Tal, Beltrano de Qual e Cicrano de Tal (incluir quantos assim quiserem), todos brasileiros e 

domiciliados neste município, abaixo assinados, com base nos arts. 5º inciso XXIV e XXXIII Constituição 

Federal que garante o direito de petição e o direito a informação, vem mui respeitosamente, perante V. 

Exa. expor e requerer o que segue:

Segundo a Constituição Federal de 1988 a República Federativa do Brasil constitui-se como Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos como dos seus fundamentos a cidadania.

Esta forma democrática garante que todo cidadão tem direito de petição frente aos órgãos públicos como 

determina o artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, transcrita abaixo 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Do mesmo modo define a Carta Maior define que todo cidadão brasileiro tem direito a informação, como 

consta no artigo 5º da Constituição Federal ao determinar no seu inciso XXXIII que:

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

A Constituição Federal no CAPÍTULO VII que regula a as atividades da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98, determina que 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e,

A Constituição Estadual da Bahia reforça ainda mais o direito de acesso às informações. Inicialmente a 

Constituição Estadual da Bahia, seguindo a CF, estabelece como princípio da administração a publicidade 

de suas ações, art.13. O art.22 garante ao povo tomar conhecimento dos atos das autoridades 

administrativas obrigando a divulgação de todos os planos, programas e projetos da administração pública 

(§3º). 

A Lei de responsabilidade fiscal, LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 04 DE MAIO DE 2000, que estabelece 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal determina, quanto a Lei 

Orçamentária Anual, instrumento de gestão pública, no seu artigo 5º que o projeto de lei orçamentária 
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anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamen-

tárias conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos 

com os objetivos e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e será acompanhado de demonstrativo 

regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, 

subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Também na lei de responsabilidade fiscal o CAPÍTULO IX - DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO, determina-se 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 

inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 

orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e 

realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de 

diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

Deste modo nota-se que as leis orçamentárias, não só são consideradas instrumentos de gestão fiscal 

mas também de controle social, devendo o cidadão ter acesso fácil acesso a estes documentos na íntegra. 

Ante o exposto, requeremos meio desta e disponibilização do Plano PLurianual em vigor, da Lei de 

Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual a ser executada no exercício do ano de 2013 na íntegra.

Caso o executivo municipal não disponibilize a Lei orçamentária anual esteja como manda a lei, estará 

incorrendo, segundo, a Lei 8429/92, (Lei de Improbidade Administrativa, em Atos de Improbidade 

Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública. Segundo esta lei no seu artigo 

art. 11. constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 

pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 

lealdade às instituições, e notadamente, na hipótese do inciso II e IV quais sejam, II - retardar ou deixar de 

praticar, indevidamente, ato de ofício e IV - negar publicidade aos atos oficiais;

Na hipótese acima mencionada deverá o Ministério Público tomar as medidas cabíveis, para garantir o 

direito a informação controle social, assim como a transparência na gestão de recursos públicos, tendo em 

vista artigo Art. 59, da lei de responsabilidade fiscal que determina que cabe ao Ministério Público, 

fiscalizar o cumprimento das normas desta Lei Complementar, podendo inclusive segundo artigo 129, 

incisos II e VI da Constituição Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos e expedir 

notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e 

documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

Pede deferimento,

_________________, _____ de ____________________ de 2013.


