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RESUMO

Este trabalho tem como eixo central a análise dos instrumentos utilizados pelo município do

Recife que contribuem para uma maior transparência à gestão pública durante os exercícios de

2001 e 2002, a partir das regras inseridos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000). A escolha desse município se deve ao fato de

que além da gestão atual proclamar a transparência em seu governo, é o município que

despende maiores recursos orçamentários no estado de Pernambuco. Como também, pela

atualidade do tema os dados seriam mais bem embasados em uma prefeitura que tivesse

“melhores condições” de viabilizar, com maior celeridade, os mecanismos de transparência.

Saber como a Prefeitura da Cidade do Recife está dando cumprimento à LRF, no tocante aos

mecanismos que conferem transparência à Gestão Pública se configurou como questão-chave

da pesquisa. Essa lei, nos artigos 48 e 49, apresenta uma inovação ao princípio constitucional

da publicidade, transferindo o foco da simples divulgação dos atos para o necessário

entendimento daquilo que está sendo divulgado, possibilitando o acompanhamento efetivo

pela sociedade. A investigação procurou analisar dois instrumentos de transparência: o

Orçamento Participativo e as Audiências Públicas. Constatou-se que, apesar de existir a

preocupação da Prefeitura em transparecer as contas, a questão da compreensão e do acesso

fácil, tão solicitado pela lei para que haja a efetiva transparência, ainda é muito incipiente.



ABSTRACT

The aim of this paper was to analyse the tools that Recife County uses for a greater

transparency to the Public Policy Management from 2001 to 2002, taking into account The

Fiscal Responsability Act (Complementar Act nº 101, May 4th, 2000). Recife County was

chosen as the managers higligthed the transparency of its governement, and as Recife is the

conuty of Pernambuco State that spends more money. The subject of this paper is also

something very new in therms of government policies, and data colected from Recife

Prefecture were supposed being more concise, and the mechanisms of transparency were

supposed being well set by Recife Government. Knowing how Recife Government is

following The Fiscal Responsability Act, relating to the mechanisms of transparency of the

Public Management was the key-question of this research. The Fiscal Responsability, in its

articles 48 and 49, presents an inovation to the publicity of the Constitutional Principles,

transffering the focus of a mere divulgation, for the wider idea of understanding what is being

divulgated, turning it possible to be accomplished by the society. This research tried to analyse

two tools of transparency: Participative Budgeting and Public Audiences. It has been noticed

that besides Recife Prefecture preocupation about the transparency about its budget, the

comprehension and easy access by the society, what is well solicited on The Fiscal

Responsability Act, is already inefficient.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, desde meados da década de oitenta do século passado, um movimento em

direção à descentralização do Estado vem seguindo uma tendência mundial. Os municípios

adquirem maior autonomia, a partir da Constituição Federal de 1988, mais responsabilidade de

resposta para solução de problemas e flexibilidade de gestão na busca por um melhor

desempenho.

Porém, como paradoxo a essa autonomia, existe a sujeição de municípios,

historicamente dependentes de recursos, aos governos federal e estadual, além de ser visível

um déficit orçamentário e uma incapacidade de investimento. Tal fragilidade financeira tem

sido associada a vários fatores, desde a ineficiência administrativa ou organizacional, até

mesmo à falta de capacitação de gestores e técnicos.(LUBAMBO, 2004).

Novos atores, estratégias, programas e instrumentos regulatórios são inseridos para

conter o acentuado quadro de malversação de recursos e desequilíbrio das contas públicas, e

tornar as ações governamentais mais transparentes, e, por conseguinte permitir a

accountability1.

Como instrumento legal que propõe atuar nesse sentido, surge a Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), que além

de disciplinar regras para o equilíbrio das contas públicas, insere o princípio da transparência

em seu texto legal; qual seja, bem mais do que divulgar dados, é proporcionar à população

                                           
1 “O conceito envolve duas partes: a primeira que delega responsabilidades para que a segunda proceda à gestão dos recursos; ao mesmo
tempo, gera a obrigação daquele que administra os recursos de prestar contas de sua gestão, demonstrando o bom uso dos
recursos.”(AKUTSU;PINHO,2002).
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subsídios que valorizem o exercício da cidadania2, através de divulgações claras e acessíveis

das contas públicas, bem como, de estímulos à participação que  proporcionem o controle e a

fiscalização da gestão.

Lei que agrega valor ao apresentar uma nova roupagem ao princípio constitucional da

publicidade3, transferindo o foco da simples divulgação dos atos para o necessário

entendimento daquilo que está sendo divulgado, permitindo o acompanhamento efetivo pelo

parlamento e pela própria sociedade.

Nesse sentido, esta dissertação tem o propósito de analisar, a partir dos preceitos

inseridos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (art. 48 e 49), os instrumentos utilizados

pela Prefeitura do Recife que contribuem para uma maior transparência à gestão pública

durante os exercícios de 2001 e 2002. O esquema, a seguir, possibilita visualizar o trabalho de

modo abrangente:

Esquema da Estrutura Geral da Pesquisa

                                           
2 Aqui entendida num sentido mais amplo do que o titular de direitos políticos. “Qualifica os participantes da vida do Estado como pessoa
integrada na sociedade estatal. Atributo político decorrente do direito de participar no governo e direito de ser ouvido pela representação
política”. (SILVA,José. 1998:346)

3 Previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:” (grifo nosso)

LRF

���������
	�����������

�����������������
� ���!��" #$" � ����" %$�

��&�'�" ()�
#�" ��*
��+�,�-!" #���* Prát ica

Preceito
Legal
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A LRF determina  no seu parágrafo primeiro do artigo 1º: “A responsabilidade na

gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e

corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas...”.

Pelos artigos 48 e 49, objeto da pesquisa, a transparência deve ser feita através da

divulgação simplificada e ampla, inclusive pela internet, dos relatórios que informam quanto

se arrecada e onde são efetuados os gastos, o que permitirá um maior controle efetivo e

contínuo por todos, inclusive pela sociedade. Assim, os seguintes artigos estabelecem:

Artigo 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.

Artigo 49 – As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão

disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no

órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação

pelos cidadãos e instituições da sociedade”.

A temática trata da aplicação da Transparência Fiscal na gestão pública, na qual “a

informação deve ser plena, permanente e totalmente acessível (...) ao mesmo tempo devem ser

criados canais pelos quais o controle social da gestão pública possa se fazer sentir”.

(KLIKSBERG, 2001, p.96)

Esse arcabouço legal, citado com bastante pertinência por ABRAMO (2002),

apresenta-se como condição necessária, mas não suficiente para a transparência. Dessa

maneira, para que a implementação seja de fato garantida é necessária a satisfação de um

amplo leque de condições. Entre elas esse autor menciona:

� A existência de regulamentação apropriada, extensiva a todos os órgãos públicos,

estabelecendo responsabilidades e penalidades;
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� Treinamento de agentes públicos;

� Demanda organizada, expressa por grupos de interessados dotados de conhecimento;

� Projeto de sistemas razoáveis e alocação de recursos humanos e materiais para

implementar mecanismos de organização e recuperação de informações.

Informações que, segundo o FUNDO MOMETÁRIO INTERNACIONAL (2003b),

devem satisfazer a normas aceitas de qualidade e deve ser assumido o compromisso público de

divulgação tempestiva. Informações que deve ser fornecida pelo governo durante o processo

de elaboração de políticas de forma objetiva, completa e acessível. Todos os cidadãos devem

receber igual tratamento no exercício de seus direitos de acesso à informação e à

participação.(ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO, 2002).

Não basta só publicar os dados, trata-se da necessidade de que os dados divulgados

sejam compreensíveis. A compreensão que se estabelece a partir de um regime de informações

claras e perceptíveis possibilita o exercício da cidadania no acompanhamento e verificação das

ações da gestão pública na execução das políticas, garantindo uma maior transparência à

gestão.

 Informações que a sociedade precisa ter direito de acesso, tendo se tornado uma das

pedras de toque do esforço para se ampliar a transparência do Estado e tornar os detentores de

cargos públicos mais responsáveis (ABRAMO,2002). Direito que requer consciência, assim

como disposição e capacidade para exercê-los. (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO

E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2002).

Com essa visão, no discurso proferido pelo Presidente da República no Congresso

Nacional em 1º de janeiro, ao ser empossado, Lula (2003) afirmou que:

 vamos adotar um novo estilo de governo com absoluta transparência e

permanente estímulo à participação popular. O combate à corrupção e a defesa

da ética no trato da coisa pública serão objetivos centrais e permanentes do meu

governo. É preciso enfrentar com determinação e derrotar a verdadeira cultura

da impunidade que prevalece em certos setores da vida pública. Não

permitiremos que a corrupção, a sonegação e o desperdício continuem privando
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a população de recursos que são seus e que tanto poderiam ajudar na sua dura

luta pela sobrevivência.

Desse modo, nesse cenário que se forma, é inquestionável a importância da

Transparência e da Participação Popular como base para um novo modelo de gestão, que

estimule a comunicação Estado-Sociedade Civil e promova prioridades sociais.  O Banco

Mundial recomenda mecanismos básicos que poderiam ser utilizados: regras efetivas; pressão

competitiva nos serviços públicos, participação do cidadão e parcerias.

“Medidas que assegurem um processo de políticas abertas, transparente e de fácil

supervisão e controle pelo público como cruciais para ampliar o nível de responsabilidade

geral do governo (...) que permitam o acesso à informação, à consulta e à participação ativa na

elaboração de políticas para o bem governar por meio de maior transparência no processo;

maior responsabilidade devido ao controle e a supervisão direta pelo público; maior

legitimidade dos processos de decisões governamentais; decisões políticas mais adequadas em

ampla variedade de fontes de informação; e, finalmente, níveis mais elevados de

implementação e adequação, dada a maior conscientização pública com relação às políticas e a

participação em sua concepção.”(ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,2002).

A intenção da pesquisa é, portanto, contribuir para o fortalecimento da Gestão Pública,

abrindo caminhos para um melhor enquadramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, com sua

proposição de uma gestão transparente, disponibilizando relatórios claros e acessíveis e

estimulando a participação da sociedade no processo de gestão.

A escolha do município do Recife para o estudo de caso deveu-se ao fato de que além

da gestão atual proclamar a transparência em seu governo, é o município que despende de

maiores recursos orçamentários no estado de Pernambuco4. Pela atualidade do tema os dados

seriam mais bem embasados em uma prefeitura que tivesse “melhores condições” de

viabilizar, com maior celeridade, os mecanismos de transparência.

A pesquisa se concentrou em dois instrumentos de transparência: o Orçamento

Participativo e as Audiências Públicas, ambos previstos no parágrafo único do artigo 48 da Lei

de Responsabilidade Fiscal. Igualmente estudou-se a audiência pública prevista no § 4º do

artigo 9º da mesma lei, devido ao seu valor para a conclusão do trabalho.

                                           
4 Conforme dados do IBGE em 2001.
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 No intuito de responder a pergunta de pesquisa: “Como a Prefeitura da Cidade do

Recife está dando cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal5, no tocante aos mecanismos

que conferem transparência à Gestão Pública?” Definiu-se que a melhor abordagem para se

conseguir informações completas, sistêmicas e detalhadas a respeito de um caso de interesse é:

o estudo de caso. (ROCHE, 2002).

Os procedimentos para esse estudo, de caráter qualitativo, seguiram fundamentalmente

dois passos: a 1ª etapa caracterizada pela pesquisa exploratória/descritiva6 ,que envolve a

pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, e a  2ª etapa na qual é feita a análise final e  a

conclusão.

Inicialmente utilizou-se de fontes secundárias, por meio do levantamento de dados em

livros, artigos, jornais, teses, dissertações e sites relacionados à transparência na gestão

pública, selecionando e analisando aquelas mais significativas. As fontes legais concentraram-

se na Constituição Federal de 1988, na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar

101/2000) e no Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal.

 Na análise empírica, primeiramente no interior da Prefeitura da Cidade do Recife,

principalmente na Secretaria de Finanças e Secretaria do Orçamento Participativo e Gestão

Cidadã, foram coletados os dados de como é feita a divulgação das contas, como a prefeitura

estimula à participação popular e de que modo promove a realização de audiências públicas.

Informações foram obtidas na forma de entrevistas focalizadas e de materiais conservados no

órgão, tais como: publicações, folders, jornais, relatórios – versando sobre o problema de

pesquisa.

Após esse levantamento e análise das informações, foram aplicados questionários

semi-estruturados aos Conselheiros do Orçamento Participativo para evidenciarem como a

Prefeitura da Cidade do Recife tem disponibilizado suas contas, por considerar que estes

atuam como uma “ponte” entre a Prefeitura e a comunidade. Dos questionários entregues aos

51 conselheiros que estiveram presentes à reunião realizada na Empresa de Urbanização do

Recife – URB, em 11/11/03, 41 foram respondidos, correspondendo a 75% dos presentes.

                                                                                                                                        
5 Seção I do Capítulo IX

6 Classificação apresentada por VERGARA (2000). Exploratória porque se propõe a investigar, jurídica e empiricamente, os mecanismos
garantidores de transparência na Gestão Pública. Descritiva na medida em que se propõe descrever os mecanismos utilizados pela Prefeitura
para garantir uma gestão mais transparente
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O mesmo procedimento foi utilizado para se avaliar as Audiências Públicas.

Questionários semi-estruturados foram entregues aos vereadores que compareceram à

audiência pública realizada em 02/12/03, na Câmara Municipal do Recife, para prestação de

contas e debate do atual modelo de funcionamento do orçamento participativo.  Dos

questionários entregues aos 12 vereadores que estiveram presentes à reunião, apenas 5 foram

respondidos, correspondendo a 42% dos presentes.

Por fim, chega-se a última fase do trabalho que se constitui na análise final dos dados e

a conclusão.

No primeiro capítulo “Transparência – Visão Panorâmica” são apresentados a

Reforma do Estado e a Fiscal, o fenômeno da descentralização e da participação, chegando-se

a transparência, na qual se insere a preocupação com o combate à corrupção, o tema

accountability e o comportamento ético, sendo dada a atenção especial a transparência fiscal,

base central de investigação da pesquisa. O segundo capítulo “a Lei de Responsabilidade

Fiscal” procura discorrer sobre os acontecimentos que deram origem a  essa lei, seus objetivos

e princípios norteadores. É nesse capítulo que se evidencia o Princípio da Transparência -

artigos  48 e 49 - na Lei de Responsabilidade Fiscal (2000). O terceiro capítulo “A Gestão do

Município do Recife e a Transparência” apresenta um breve histórico do município do Recife,

seus dados econômicos e populacionais, assim como, a missão da gestão atual. Evidencia-se a

importância de instrumentos de transparência como o Orçamento Participativo e as Audiências

Públicas, culminando com a análise dos resultados obtidos no tocante a Transparência na

Gestão da Prefeitura do Recife. Por fim, nas Considerações Finais são apresentadas as

conclusões e sugestões a partir do que foi apreciado, os pontos inibidores e facilitadores

encontrados pela gestão municipal para colocar na prática o que foi teorizado pela Lei de

Responsabilidade Fiscal.
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1   TRANSPARÊNCIA - UMA VISÃO PANORÂMICA

“A imoralidade tem aparecido sob a forma de

embuste, isto é, como a decisão de impedir que

os cidadãos possam deliberar, decidir e formar

uma opinião consistente sobre as ações

políticas porque estão impedidos de demarcar

fato e versão, verdade e mentira.”

Marilena Chauí

1.1 REFORMA DO ESTADO

Desde o final da Segunda Guerra, de acordo com Rua (1997), o mundo capitalista vivia

numa fase de prosperidade. O Estado desempenhava o papel de promotor do crescimento

econômico e do bem estar social, não apenas intervindo ativamente na economia com o intuito

de gerar empregos e desenvolver áreas estratégicas, como também, proporcionando políticas

sociais especialmente compensatórias. Para continuar dando prosseguimento a esses papéis, o

Estado dependia da economia em crescimento e da manutenção de um equilíbrio entre a

produção, o lucro e a tributação.

Essa fase favorável, no entanto, foi substituída por um colapso, que se instalou no

início dos anos 70, sinalizado pelas duas crises do petróleo (1973 e 1979). Denominada de

“crise fiscal”, caracteriza-se pelo prolongado período recessivo no qual o crescimento da
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economia se reduz, a produção se torna menor, os lucros caem, aumenta o desemprego, o

mercado consumidor se retrai, os investimentos diminuem e a capacidade de extrair tributos

para manter suas atividades se torna menor, impossibilitando a arrecadação suficiente para

manter os gastos. (RUA, 1997).

Diante desses fatos, as primeiras propostas de reforma do Estado nos países

desenvolvidos moviam-se em torno da redução da dimensão e dos gastos do aparelho estatal

(LOUREIRO; ABRUCIO, 2002). Os governos começam então a tentar retirar-se das

atividades econômicas e a reduzir a sua participação na oferta de benefícios sociais. (RUA,

1997).

Segundo Rezende (1996), os governos dos países desenvolvidos assumem uma posição

diferente da que apregoam, ou seja, estão longe de se tornarem mínimos, apesar de

estabelecerem esse receituário aos países em desenvolvimento.

Para Bresser Pereira (1996), a grande crise do Estado dos anos 80 implicou na

necessidade de reformá-lo e reconstruí-lo; ademais, o processo de globalização da economia

impôs a tarefa de redefinir suas funções, e, nesse sentido, como resposta surge a proposta de

administração pública gerencial.

Como principais fatores para essa reconstrução, Amorim (2000) considera: o

insulamento burocrático, a ineficiência, a despreocupação com resultados, associados ao

excessivo formalismo e a falta de transparência dos atos públicos abriram espaços para um

maior nível de corrupção no aparelho estatal.

Essa nova administração, então, direcionaria-se para a ampliação da eficiência, por

meio da diminuição de custos e do aumento da produtividade, seqüenciada por uma proposta

preocupada com a efetividade e qualidade dos serviços disponibilizados aos usuários. Seguido

de um novo movimento que apreciaria, também, temas como a cidadania, a participação

política, a transparência, a accountability, a eqüidade e a justiça.

Consensualmente, nessa agenda em que se pactua a reestruturação do aparelho estatal

na sua dimensão interna e em suas relações com a sociedade e o mercado, a dimensão fiscal

apresenta grande relevância, principalmente nos países periféricos ou nos denominados

mercados emergentes, como o Brasil e outros países latino-americanos. (DURAND;

ABRUCIO, 2002)
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A crise do Estado, conforme Bresser Pereira (1996), mesmo com todas as reformas

ainda não está superada. Crise que se caracteriza pela perda da capacidade do Estado de

coordenar o sistema econômico de forma complementar ao mercado; crise que se expressa

como crise fiscal, crise do modo de intervenção do Estado, crise da forma burocrática pela

qual o Estado é administrado e, primeiramente, pela crise política.

1.1.1 REFORMA FISCAL

A crise fiscal ou financeira caracterizou-se pela perda do crédito e por poupança

pública negativa (BRESSER PEREIRA, 1996).  Sua reforma parece ser o único modo de dar

celeridade em direção à transparência fiscal e à eficiência em muitas economias emergentes.

(MARCEL; TOKMAN, 2002)

Historicamente, entre 1979 e 1994 o Brasil viveu um período de estagnação da renda

per capta e de alta inflação; no entanto, em 1994 através do Plano Real houve a estabilização

dos preços, proporcionando condições para a retomada do crescimento. (BRESSER

PEREIRA, 1996)

Em análise às mudanças político-institucionais ocorridas no país, Durand e Abrucio

(2002) relembram os efeitos políticos que a estabilização monetária obtida em 1994

ocasionaram no contexto das relações federativas, a recuperação por parte da União do poder

que havia perdido para os governos subnacionais com a democratização e a Constituição

Federal de 1988 (ABRUCIO7 apud DURAND; ABRUCIO, 2002)

Nesse âmbito de recuperação do poder da União frente aos governos subnacionais8

podem ser consideradas, na área fiscal, importantes mudanças político-institucionais.

Primeiramente reestrutura-se as finanças públicas estaduais através da negociação das

suas dívidas, penalizando os estados que descumprem com os compromissos e, suspendendo

transferências constitucionais com respaldo do Supremo Tribunal Federal - STF, para aqueles

devedores, além da extinção dos bancos públicos considerados fontes de desequilíbrios fiscais.

                                           
7ABRUCIO,F.; COSTA,V. Reforma do estado e o contexto federativo brasileiro. Pesquisa, n. 12, Fundação

Adenauer ,1998
8 Início em 1995 com o Plano Real até o 2º mandato do presidente FHC
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Outro importante ponto de destaque no ordenamento das finanças deve-se ao

estabelecimento de regras e limites para o endividamento público criados pelo Senado Federal

para todos os entes federativos, através de instrumentos importantes cujos esforços podem ser

evidenciados através das resoluções e da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Para Garces e Silveira (2002), essa lei representa uma das importantes medidas que

atingiu o coração dos instrumentos de equilíbrio fiscal e da alocação de recursos.  Observando

que considerável parcela da literatura e atores políticos partem do pressuposto de que a boa

gestão fiscal é tida como condição básica para que o Estado estabeleça fundamentos

macroeconômicos saudáveis e, assim, consiga gerar crescimento econômico sustentável.

(LOREIRO; ABRUCIO, 2002).

1.2 DESCENTRALIZAÇÃO

Ao citar estudos, Afonso e Silva9; Garcia10 apud Brose (2002) colocam que a reação a

essa crise fiscal do Estado e à ditadura militar apresenta-se como causa para a atual

descentralização.

A descentralização seria, em seu aspecto mais amplo, um processo de redistribuição de

poder, e assim, de direitos, recursos e responsabilidades “do governo para a sociedade civil, da

União para os Estados e municípios, e do Executivo para o Legislativo e Judiciário.”(Gomes e

MacDowell11, 2000, p.8 apud BROSE,2002).

Amorim (2000) afirma que a descentralização vai além da melhoria da qualidade dos

serviços, constitui-se num importante instrumento de participação do cidadão nas decisões

políticas que possibilitam o aprendizado com o debate público.

Esse processo foi e vem sendo largamente defendido por aqueles que encaram como

um desafio a necessidade de tornar o aparato estatal cada vez mais permeável ao interesse

público, pela percepção dos seguintes benefícios listados por Gremaud (2000):

� 

� 

                                           
9 AFFONSO, Rui; SILVA, Pedro (orgs.). Descentralização e Políticas Sociais. Projeto. Balanço e Perspectivas do Federalismo

Fiscal no Brasil. São Paulo: FUNDAP,1994, (http://www.fundap.sp.gov.br/info/fed4.htm).
10 GARCIA, Ronaldo. Descentralização: um processo a ser acompanhado e avaliado (ou do finja que eu finjo ao faça que nós

vemos). Texto para Discussão no 364, Brasília: IPEA, 1995.
11 GOMES, Gustavo; MACDOWELL, Márcia. Descentralização política, federalismo fiscal e criação de municípios: o que é mau

para o econômico nem sempre é bom para o social. Texto para discussão no 706, Brasília: IPEA, 2000.
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� do ponto de vista econômico, a descentralização proporciona o aumento da eficiência

alocativa, gerada pela maior facilidade de detecção das demandas em virtude da maior

proximidade entre governo e governados;

� do ponto de vista político, a descentralização, por permitir a incorporação direta da

participação popular nas escolhas públicas através da aproximação dos atores sociais,

proporciona um maior controle sobre a burocracia e uma melhor percepção acerca da solução

para os problemas de uma determinada comunidade.

Sob essa vertente política, motivou-se a descentralização fiscal cujo processo não foi

instaurado por interesses basicamente técnicos ou econômicos. Fruto dessa descentralização,

os municípios brasileiros dispõem hoje de cerca de 17% da receita fiscal disponível no país, o

que equivale a 5,6% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, enquanto que em 1988 eles

recebiam 10,8% da receita disponível (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social - BNDES12 apud BROSE, 2002).

Os governos locais vêm assumindo novas responsabilidades que eram executadas pelo

Governo Federal. Parece haver um consenso na sociedade brasileira de que a qualidade de

vida do cidadão está cada vez mais vinculada ao governo local, apresentando caráter positivo.

Especialistas mostram as virtudes da descentralização que possibilita o aprofundamento da

democracia, a maior proximidade do cidadão das instâncias decisórias, bem como a maior

eficiência, eficácia e eqüidade das políticas públicas. (BROSE, 2002)

No entanto, prossegue o autor, apesar dos impactos positivos, devem ser evidenciados

os conflitos de interesse entre as esferas de governo, as prioridades divergentes das elites

políticas locais, a aparente ampliação da corrupção e o fraco desempenho de muitos governos

subnacionais em sanar as dificuldades prioritárias da sociedade.

Desde a Constituição Federal de 1988 que responsabilidades são repassadas aos

governos locais que ganharam autonomia política, administrativa, legislativa e financeira.

Os estudos municipais são uma disciplina incipiente, desta forma limitando o

aprendizado organizacional e a gestão de conhecimento por parte dos atores

atualmente responsáveis pela condução dos governos locais. Ainda é frágil a

                                                                                                                                        

12 BNDES. Projeto multisetorial integrado.Disponível em:http://www.bndes.gov.br/atuar/multiset.htm. Acesso em 26
jun.2001.
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consciência acerca do elevado grau de autonomia concedido às prefeituras, e mais

ainda às Câmaras, a partir de 1988. Para maior aproveitamento do potencial de

autonomia existente na legislação, as prefeituras, por meio das associações de

prefeitos, as Câmaras, por meio da união de vereadores, e a sociedade civil

organizada deverão ampliar suas ações de influência e controle nas esferas estadual

e nacional na defesa de seus interesses. (ALMEIDA E CARNEIRO apud13 BROSE,

2002, p.105)

Ainda sob esse aspecto, a descentralização política se evidencia em dois componentes

principais: participação e transparência. A participação consiste na possibilidade de escolha

de seus representantes pelos cidadãos e de opinar no que deve ser realizado. A transparência

constitui o outro lado da moeda: a necessidade do governo local em explicar e justificar o que

fez, e o que não fez (DTT14 apud BROSE, 2002).

1.3  PARTICIPAÇÃO
A questão da participação constitui um elemento central dentro da estratégia de

descentralização. “Não havendo participação, dificilmente os benefícios da descentralização

seriam alcançados” (GREMAUD, 2000). A participação é fator de viabilização da

descentralização, pois se esta não tiver este propósito não chegará a determinar qualquer mudança

na lógica das ações estatais (JUNQUEIRA, 2000). Essa associação participação - descentralização

é capaz de produzir um conjunto de mudanças que envolvem tanto o Estado quanto a sociedade.

Por um lado, os governos têm que procurar abrir canais de participação institucionalizados,

tornando-se mais transparentes e permeáveis ao cidadão.

Por outro lado, a sociedade civil deve se mobilizar e se organizar para fazer uso desses

espaços de interlocução, buscando configurar a agenda governamental a partir de suas

demandas e necessidades. A partir de tais esforços seria possível perceber a introdução da

noção de parceria como condição para uma administração bem sucedida. Muitos governos

vêm alcançando importantes ganhos de produtividade como o aperfeiçoamento dos

                                           
13 ALMEIDA, Maria; CARNEIRO, Leandro The New Local Agenda: Elite Support for Decentralization of Social Services in

Brazil. Paper apresentado no IPSA Congress, Quebec, agosto,2000.   Disponível em <http://www.fapesp.br/human50.htm>.
14 DECENTRALIZATION THEMATIC TEAM (DTT). Accountability, Transparency and Corruption in Decentralized

Governance..2001.  Disponível em <http://www.ciesin.org/decentralization/english/issues/accountability.html>. Acesso em:
02.05.
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mecanismos de participação popular em seus programas estruturadores. (SOARES &

GONDIM15, citados por PIRES, 2002).

A participação supõe uma relação de poder, não só por intermédio do Estado, que a

materializa, mas entre os próprios atores, exigindo determinados procedimentos e

comportamentos racionais. No que se refere a tais procedimentos, vale lembrar a distinção

existente entre mecanismos e canais de participação. Enquanto os primeiros designam direitos

e possibilidades de interferência e/ou anuência do cidadão sobre os negócios públicos, como

pedidos de informação, fiscalização de contas e ações, recursos, consultas, eleições, etc.; os

canais de participação, em tese, representariam verdadeiras esferas públicas (HABERMAS16

apud PIRES, 2002), ou seja, espaços para debate, negociação e formação de consenso. A idéia

de canais de participação remete a uma pluralidade de espaços de co-gestão pública,

envolvendo governo e sociedade civil em diversas iniciativas, como o Orçamento Participativo

que se constitui num processo de formação de redes para a concepção e implementação de

determinadas políticas públicas.

1.4 TRANSPARÊNCIA

Diante do crescente desejo por governos com maior clareza de suas ações perante a

sociedade, é reconhecido que o fortalecimento da transparência e o combate à corrupção no

setor público repercutem decisiva e favoravelmente sobre o desenvolvimento econômico e

constituem importantes elementos para o incremento da confiança nos governos. (LEVY,

2002)

Garantias de Transparência identificadas por SEN (2000), entre os cinco tipos de

liberdades instrumentais que se apresentam como às necessidades de sinceridade que as

pessoas podem esperar uns dos outros sob garantia de dessegredo e clareza (...) que têm um

claro papel instrumental como inibidores da corrupção, da irresponsabilidade financeira e de

transações ilícitas.

                                           
15 SOARES, José A.; GONDIM, Linda. Novos modelos de gestão: lições que vêm do poder local. In: SOARES,

José A.; CACCIA-BAVA, Silvio (Orgs.). Os desafios da gestão municipal democrática. São Paulo: Ed.
Cortez,  1998.

16 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Cadernos do Legislativo, n.3, 1995.
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Sob esse prisma é que se busca um novo modelo contratual para os serviços públicos,

baseado na adoção de conceitos de transparência, accountability17, participação política,

equidade e justiça.(RUA, 1997). Gestores públicos que buscam produzir resultados irão

responder a questão da accountability que, de fato, evoluirão através de esforços desejosos em

defini-la e esclarecê-la (BEHN, 1998).

1.4.1  COMBATE À CORRUPÇÃO

Na última década, conforme Speck (2002), a preocupação com a corrupção teve um

impulso maior. Ganhou-se um espaço maior na mídia e os cidadãos, depositantes de confiança

e responsabilidade nos representantes da classe política, manifestaram insatisfação com os que

não honram o compromisso com o bem público. A sociedade possui o direito de não ser

vítima da corrupção. (TREVISAN et al, 2003)

Para Bresser Pereira (2001), no entanto, a preocupação com a corrupção e com o

nepotismo eram inquietações antigas, agora se atenta para formas mais sofisticadas de captura

privada de recursos públicos.

Segundo Fonseca, Antunes e Sanches (2002), a corrupção é um fenômeno que se

estabelece de diversas formas. Esse fenômeno pode ser encontrado desde a pequena propina

até o superfaturamento de grandes obras, podendo participar os agentes políticos e/ou

administrativos em quaisquer dos três poderes.

Em Convenção da OEA foi mostrado que, primeiro: o problema da corrupção deve ser

considerado como algo sistêmico, e não individual. E em segundo, que o seu combate deve ser

de modo permanente, e não através de ações isoladas ou ocasionais.(GAVIRIA, 2002)

No Brasil, uma série de escândalos dominou a década de 90. Em grande espectro, a

incidência da corrupção brasileira deveu-se a fragilidade do sistema geral de controles, visto

que a simples previsão constitucional, ou sua existência dos controles de fato, não comprovam

que sua rede funcione, isto é, seja efetiva.  (FONSECA; ANTUNES; SANCHES,2002),

A vitalização desses mecanismos de controle não deve estar atrelada apenas às

instituições públicas responsáveis pelo controle interno e externo, mas sim, aos segmentos que

compõem a sociedade civil organizada, a mídia e a iniciativa privada (SPECK, 2002).Todos

                                           
17 Vide (nota 1)
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devem estar voltados ao propósito de eliminar a corrupção: os países, o setor privado, a

sociedade civil e a comunidade internacional. (GAVIRIA, 2002)

Ao visar esse propósito e com a intenção de aumentar a visibilidade da corrupção no

âmbito internacional, o Transparency International (TI) organização mundial dedicada ao

combate da corrupção, fundada 1993, com sede em Berlim teve como ponto de partida a

convicção de que a corrupção representa um alto custo para o desenvolvimento econômico e

social e que para controlar a corrupção é necessário um esforço conjunto do Estado, da

iniciativa privada e da sociedade civil (SPECK, 2002). Estabeleceu o índice de percepção da

corrupção que atua como medidor, atribuindo anualmente notas aos países em relação ao grau

de corrupção. Esse grau varia de 1 a 10. Quanto menor a nota obtida mais corrupto é o país, e

quanto maior a nota, menor será o nível de corrupção.

A posição do Brasil no Índice de Percepções de Corrupção/200118 compilado pela

Transparência Internacional revela que não houve modificação significativa quando

comparado a exercícios anteriores. Em 2001, o país recebeu a “nota” 4,0 (3,9 em 2000 e 4,1

em 1999), posicionando-se na 46ª posição entre 91 países (49ª entre 90 países em 2000, e 45ª

entre 99 em 1999). No Índice de 2001, deixaram de comparecer oito países que constavam da

edição de 2000; por outro lado, nove países ausentes em 2000 foram incluídos em 2001.

Associada à Transparency International, a Transparência Brasil – TBrasil foi fundada

em 2000 por um grupo de indivíduos e organizações não-governamentais comprometidos com

o combate à corrupção. Apresentou como um dos objetivos, especificado em seus estatutos, a

ajuda às organizações civis e aos governos de todos os níveis no desenvolvimento de

metodologias e atitudes voltadas ao combate à corrupção.

Os números contrastam com as opiniões dos próprios brasileiros. De fato, em pesquisa

de âmbito nacional realizada pelo Ibope para a TBrasil e o Instituto Paulo Montenegro em

março de 2001 um total de 51% das pessoas consideraram que a corrupção havia aumentado

no país nos últimos dois anos.

A manutenção do país numa posição baixa no Índice de Percepções de Corrupção da

TI (46ª posição entre 91 países) reflete a pouca confiança que os observadores têm sobre a

capacidade brasileira de enfrentar esse problema.

                                           
18Disponível em:  <http://www.transparencia.org.br>. Acesso em  15 abr.2003.
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A Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães (ECPBG), vinculada ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE, tem um projeto de criação de um

Fórum de Transparência Estadual  que trará mais clareza às informações oficiais de

Pernambuco, em 2004. A idéia seria o repasse das informações acerca das contas públicas aos

representantes das Organizações Não-Governamentais - ONGs ,dando maior liberdade para

que as entidades façam suas próprias análises para cobrar resultados do gestor.19

Com a manchete “Governo Lula fez pouco contra a corrupção” o Jornal do Commércio

em 26.03.2004 relata que a organização não governamental, Transparency International, ao

evidenciar os políticos mais corruptos do mundo em seu relatório, dedica um capítulo ao

Brasil. Considera que o presidente tem tomado poucas medidas para combater a corrupção,

apesar das promessas de governo, “assinalando inclusive um manifesto preparado pela

representação brasileira da ONG”. No relatório foi observado que um dos pontos do manifesto

– a criação de uma agência anticorrupção – até o momento não tinha se concretizado.

O combate à corrupção deve ser implementado através de um sistema de participação e

educação à sociedade civil, aos formadores de opinião, das organizações especializadas,

apoiados pela mídia, segundo Figueiredo e Garcia (2002); pois, se os cidadãos não estiverem

convictos de que a mesma não deve ser tolerada e de que os responsáveis pela ilegalidade

devem ser punidos, esse combate está fadado ao fracasso. (ABRAMO; CAPOBIANCO;

NAVES, 2002).

“O combate a corrupção nas prefeituras do Brasil” é título de uma cartilha, como

iniciativa de Ribeirão Bonito/SP, disponível para qualquer cidadão poder consultar através da

Internet no endereço <http://www.amarribo.com.br>, que orienta como detectar a corrupção

através de dificuldades encontradas na administração pública.

Para Peter Eigen20, presidente da Transparência Internacional, “a corrupção precisa ser

combatida na esfera nacional e internacional”.

Segundo Trevisan et al (2003), em o Combate à corrupção nas prefeituras do Brasil21 ,

uma maneira de exercer o controle da corrupção é, continuamente, acompanhar e

                                           
19 “De olho nas contas do governo” – reportagem publicada pelo Jornal do Commercio em 04.01.2004.
20  GOVERNO Lula fez pouco contra a corrupção. Jornal do Commeercio, Recife, 26 mar.2004.
21  Cartilha disponível em:< http://www.transparencia.org.br>. Acesso em: 07 abr.2003.
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supervisionar a conduta dos administradores públicos, sendo imprescindível a informação. Na

comunicação a respeito das transferências de verbas orçamentárias, alguns prefeitos as

publicam de forma ininteligível, através de códigos, na tentativa de esconder a manipulação

das contas e o remanejamento dos elementos.

Para esses autores, a Lei de Responsabilidade Fiscal constituirá importante instrumento

no combate à corrupção, pois abrange regras que envolvem muito mais do que a simples

previsão de receitas e fixação de despesas. Permite torná-la eficaz através do esclarecimento

do administrador público e da implementação do mecanismo de controle social.

Mesmo não determinando necessariamente a presença de corrupção, alguns pontos

merecem atenção especial, dentre eles encontra-se a falta de transparência nos atos

administrativos do governante (TREVISAN et al, 2003).   “Freqüentemente a transparência é

uma arma simples e mais eficiente para evitar arranjos antes tolerados sob o véu da

desinformação”.(SPECK, 2002)

1.4.2  ACCOUNTABILITY x  TRANSPARÊNCIA

Não constituindo condição suficiente, mas sim necessária para enfrentar a corrupção -

que tem bases na confidencialidade - o tema accountability encaixa-se na agenda de reformas

da gestão pública estimulado pelo crescimento das demandas por participação, por controle e

pelo desejo do Estado de tornar-se mais legitimo. (OSZLAK apud DURAND; ABRUCIO,

2002).

Essa confidencialidade pode destruir o processo de participação no processo

democrático, exercendo controle sobre a informação de modo a impedir sua disseminação a

respeito de erros e fracassos. Para os cidadãos pode haver ganhos que valham a pena investir

tempo e esforço para entender e opinar acerca dessas informações que devem ser evidenciadas

pelo governo com  credibilidade, com  abertura e  transparência.. (PUMA/OCDE, 2002).

Ao tentar simplificar o conceito, Amorim (2000) emprega o termo como a

responsabilidade objetiva, ou seja,  a obrigação de responder por um determinado

desempenho, perante outra pessoa, fora de si mesma.  A responsabilização é um contrato entre

duas partes na qual o cidadão confere ao governo a responsabilidade de governar e administrar
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os recursos públicos e o governo, por outro lado, presta contas do seu desempenho, mostrando

até que ponto o governo conseguiu cumprir seus objetivos. (CARLIN, 2002)

Essa responsabilização aos gestores públicos pelos atos praticados, punição por

eventuais ilícitos e dever de prestação de contas caracterizam o sistema no qual o controle está

inserido, em duas esferas interdependentes de ação: os mecanismos de accountability verticais

e accountability horizontais. (FONSECA; ANTUNES; SANCHES,2002)

A accountability vertical ocorre como mecanismo de controle da sociedade em relação

ao Estado, necessitando da liberdade de opinião, de associação e de imprensa que possibilitam

reivindicações e denúncias às autoridades públicas.

A accountability horizontal relaciona-se entre um setor a outro da esfera pública, desde

a supervisão de rotina até  sanções legais.

“A accountability está no coração da boa governança (governance) responsáveis por

suas ações. No nível político, ele significa fazer os governantes responsáveis (accountable)

perante os governados, tipicamente através da possibilidade de se contestar o poder político”.

(WORLD BANK22, 1994:12 apud GAETANI, 1998).

Nesse sentido, o Comitê de Gestão Pública da Organização para a Cooperação e o

Desenvolvimento Econômico - OCDE, durante reunião em outubro de 1998 elegeu a

elaboração de análise de sistemas nacionais de gestão como um dos principais produtos de

suas atividades. As análises revisariam seis questões principais para os estudos de cada país,

entre as quais salientou-se:

A accountability e a transparência: o quanto são claras e diretas as linhas de

responsabilidade na determinação e coordenação da estratégia e execução das decisões, e qual

é a qualidade de que dispõe a  informação para monitorar e avaliar a accontability, de acordo

com a clareza dos poderes decisórios, das expectativas e dos resultados de desempenho.

(PUMA/OCDE, 2002).

Emerge da accountability a criação de canais de participação nas decisões públicas, a

ampliação dos controles sociais e a transparência dos atos públicos. (AMORIM, 2000).

Em artigo, Durand e Abrucio (2002) procuram evidenciar a importância da negociação

e da accountability democrática para o sucesso das reformas fiscais. Para os autores, o custo

                                           
22 WORLD BANK Governance: The World Bank’s Experience. Washington: The World Bank, 1994.
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político e financeiro das negociações sobre o ajuste fiscal são uma possibilidade a ser levada

em conta e não uma condição necessária, considerando que a falta de negociação pode

dificultar a implementação das reformas e seus custos. A LRF consiste num exemplo de como

mudanças substanciais em uma área difícil como a fiscal adveio de mutações institucionais,

mas também, de uma nova coalizão de interesses, elaborada sob nova cultura política.

Nesse contexto de responsabilidade é que se aproxima o aspecto da ética do serviço

público que trata de resgatar a confiança do público, garantindo o respeito aos interesses de

todos, de forma que sejam fixados padrões de conduta para, sobretudo, orientar aqueles que

estão decididos a agir corretamente. (REIS, 2004).

1.4.3 COMPORTAMENTO ÉTICO

“A questão do comportamento ético se coloca quando as pessoas têm que conviver e

quando, desse convívio, surge conflito de interesses que precisa ser, de alguma maneira,

pactuado. É evidentemente, algo fundamentado em nosso sistema cultural de valores.”

(BASILE, 2002)

Segundo Reis (2004), a ética é designada em dois sentidos: num primeiro, expressa um

padrão que determinado grupo de indivíduos estão submetidos, padrão esse que toma a forma

dos códigos de ética.  E em um segundo sentido, como atributo de valor àqueles que agem de

modo correto, aceitável.

No serviço público, segundo o autor, o que se solicita é não somente um padrão fixado

no qual se possa julgar a atuação dos servidores, mas, principalmente, o que se exige é o

segundo aspecto, ou seja, que o padrão seja efetivamente seguido e que isso transpareça no

desempenho do serviço público.

Exigir do serviço público a ética é:

exigir que cumpra bem os deveres que constituem seu ofício dentro da autoridade que

lhe foi confiada, em última instância, pelos cidadãos (...) que seja finalmente honrada a

confiança que lhe foi depositada - confiança de que os deveres serão cumpridos em

benefício público e os limites da autoridade serão respeitados, sem que seja ferido o

status dos cidadãos livres e iguais.(REIS, 2004, p.10).
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Ao comentar a respeito da ética, Lauretti (2002) sugere o cuidado para se evitar

conceitos particulares, adaptados, que são verdadeiras reduções ou distorções do conceito

maior.

O padrão ético é constituído por valores e normas. Os valores guiam as escolhas e

decisões, já as normas ou regras tem como propósito a realização de um valor. Essas regras,

quando gerais são denominadas, especialmente no campo da ética filosófica, de princípios.

(REIS, 2004).

Princípios como o da Transparência, que indica algo posto no início como base ou

fundamento. Princípios que servem para guiar o raciocínio acerca das questões éticas e que

funcionam como mecanismos de previsibilidade, fixando valores. (REIS, 2004)

1.4.4  TRANSPARÊNCIA FISCAL

Num ambiente de globalização, acredita-se na importância da transparência fiscal para

o alcance da estabilidade macroeconômica e o crescimento de alta qualidade. Esta representa

uma importante contribuição à causa da boa governança, pois promoveria um debate público

mais bem informado sobre a concepção e os resultados da política fiscal, ampliaria o controle

sobre os governos no tocante à execução dessa política e, assim, aumentaria a credibilidade e a

compreensão das políticas e opções macroeconômicas por parte do público.(FUNDO

MONETÁRIO INTERNACIONAL, 2003a)

A transparência fiscal constitui-se como um dos instrumentos para uma boa gestão

fiscal, sendo imprescindível atentar para outros dois aspectos interligados, apesar de não ser o

foco do nosso trabalho, que são: o aumento da eficiência da política fiscal e a solidez de

finanças públicas.

Em abril de 1998, o Comitê Interino da Assembléia de Governadores do Fundo

Monetário Internacional adotou o Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal -

Declaração de Princípios.  Esse código constitui-se como um conjunto de boas práticas que

podem ser aplicadas pela maioria dos países a médio e longo prazo. Boas práticas que

representam um padrão de transparência fiscal considerado apropriado para garantir ao

público e aos mercados de capital a existência de um quadro que possibilita avaliar a posição

fiscal dos países.
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A base desse Código é a definição de Transparência Fiscal que significa “manter o público

informado sobre a estrutura e as funções do governo, as intenções da política fiscal, as contas

do setor público e as projeções fiscais” (Kopits e Craig23 apud FUNDO MONETÁRIO

INTERNACIONAL, 2003b).

Os princípios e práticas se inspiram nos conhecimentos obtidos pelo Fundo Monetário

Internacional - FMI sobre as práticas de gestão financeira pública dos países membros,

pretendendo facilitar a vigilância das políticas econômicas pelas autoridades nacionais,

mercados financeiros e instituições internacionais.

Na estrutura do Código, quatro princípios relevantes de transparência fiscal delineiam

o mesmo: definição clara das funções e responsabilidades do governo; divulgação de

informações ao público sobre as atividades do governo; abertura na preparação e execução do

orçamento, bem como na prestação das contas orçamentárias; e garantias de integridade das

informações fiscais.

Para aplicar essas diretrizes foram reunidas em um manual técnico uma apresentação

detalhada dos princípios e práticas que compõem o Código com o intuito de tornar possível a

análise da justificativa lógica do Código e o entendimento dos seus requisitos de transparência

fiscal. No entanto, reconhece-se a dificuldade da aplicação do mesmo tendo em vista não

apenas a diversidade entre os países em matéria de sistemas de gestão financeira pública e de

contexto cultural, constitucional e jurídico, como também, as diferenças no que tange à

capacidade técnica e administrativa para aumentar a transparência.

Em 06/12/2001, o FMI elaborou um relatório acerca das práticas de Transparência

Fiscal no Brasil 24

O relatório brasileiro é resultado do trabalho do governo brasileiro e de uma equipe de

técnicos do FMI, chefiados pela economista Teresa Ter-Minassian, diretora do Departamento

Fiscal. Seu objetivo é a apresentação dos avanços que o País conseguiu implementar na área

ao longo dos últimos anos. Por ter sido elaborado conjuntamente com o FMI apresenta a

                                           
23 KOPITS, George; CRAIG, Jon. Transparency in Government Operations, IMF Occasional Paper n. 158,1998.

(Washington: International Monetary Fund).
24 Relatório preparado pelo FMI sobre as práticas de transparência fiscal no Brasil - resumo do relatório

disponível em <http://www.planejamento.gov.br>. Acesso em: 15 abr.2003.
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garantia de imparcialidade na avaliação, assim como na sua consistência, o que concorre para

melhorar a inserção do País no mercado internacional.

Além do Brasil, outros 25 países já publicaram seus relatórios sobre observância de

padrões e códigos na área de transparência fiscal ao longo dos últimos dois anos. 25

As conclusões primordiais do relatório são as seguintes:
:

 O Brasil atingiu um elevado grau de transparência fiscal e conseguiu

implementar grandes melhorias na administração de suas finanças públicas -

estatísticas fiscais em nível federal são de alta qualidade, pontualidade e

detalhamento.
:

 O divisor de águas desse processo foi a aprovação da Lei de Responsabilidade

Fiscal (LRF), em maio de 2000, que estabelece, para todos os níveis de governo,

normas e princípios fiscais para garantir a sustentabilidade do regime no médio

prazo. A lei também possui rígidas exigências no âmbito da transparência, que

garantem a eficácia e a credibilidade de suas normas.
:

 Outro marco da nova gestão fiscal foi o plano plurianual de investimentos, que

foi elaborado para dar uma maior racionalidade à alocação temporal dos

recursos orçamentários em relação às prioridades governamentais e à estratégia

de desenvolvimento regional.
:

 Também de grande importância para promover o ajuste fiscal dos governos

subnacionais [estaduais e municipais] foi o firme compromisso por parte do

Governo Federal com os contratos de reestruturação de dívida da maioria dos

Estados e de um vasto número de Municípios.
:

 O Brasil possui um alto padrão de indicadores de gestão e transparência fiscal.

A cobertura das metas e das estatísticas fiscais é admiravelmente extensa.
:

 Reformas recentes no processo orçamentário e de planejamento melhoraram

substancialmente o realismo e a transparência do orçamento federal, bem como

sua consistência em relação a restrições macroeconômicas e sua eficácia na

alocação de recursos.

                                           
25 Relatórios sobre Observância de Padrões e Códigos de Transparência Fiscal de PAÍSES SELECIONADOS -

Comentários extraídos do site: <http://www.imf.org> citado pelo resumo do relatório do FMI disponível em
http://www.planejamento.gov.br. Acesso em 15 abr.2003.
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:
 Mecanismos de controle interno e externo são geralmente bem desenvolvidos,

e altamente passíveis de avaliar, não somente o cumprimento formal das

exigências legais, como também a qualidade e a relação custo-benefício dos

gastos públicos.
:

 O Brasil está na liderança dos países em um nível comparável de

desenvolvimento no uso de meios eletrônicas para: a disseminação de

estatísticas fiscais, legislação e regulamentação tributária e orçamentária;

� Entre as recomendações da equipe para consolidar e expandir os ganhos

recentes que já foram conquistados estão:

• A redução da sobreposição e duplicação de funções em áreas específicas

do gasto público

• Uma análise de sensibilidade mais detalhada da peça orçamentária com

o objetivo de facilitar a avaliação dos riscos fiscais;

• A busca de menor grau de vinculação de receitas orçamentárias para

aumentar a flexibilidade do orçamento;

• A preparação de estimativas de custos de três anos para programas de

despesa contínua; e

• O fortalecimento da coordenação das agências envolvidas no controle

interno e externo.

Será observado no capítulo a seguir a exigência da Transparência disciplinada pela

LRF. Para isso foram abordados aspectos gerais da lei, suas influências e propósitos,

como também, os principais princípios disciplinadores da mesma. Será dado ênfase ao

Princípio da Transparência como instrumento de controle social.
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2   A  LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

“Construir um Estado mais responsável exige

abertura e transparência, como comitês de

cidadãos e participação direta dos usuários no

monitoramento dos serviços públicos.”

Gilberto Dupas

2.1  ASPECTOS GERAIS:

O surgimento da Lei está enquadrado dentro de um contexto que reflete o esforço de

ajustar as finanças aos padrões modernos de gestão. (NÓBREGA, 2001). É concebida também

pelo processo de maturação das instituições brasileiras que norteiam o caminho para

governança26 e transparência. Ademais, a sociedade brasileira tem convivido com déficits

públicos há muito tempo, necessitando de regras mais austeras e resultados mais eficientes,

inclusive as de caráter orçamentário. Entretanto, o processo de regras orçamentárias não é

inovador, pois a Lei 4320/64 estatuiu “normas gerais de direito financeiro para elaboração e

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

                                           
26 Diz respeito à capacidade da ação estatal na implementação das políticas públicas e na consecução de metas

coletivas, alocando recursos de modo mais eficiente/eficaz possível. (MAGALHÃES, 2002)
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Federal”; no entanto, não foi suficiente para favorecer o país numa condição de melhoria

fiscal.

Durand e Abrucio (2002) destacam que a Lei de Responsabilidade Fiscal inseriu-se

num contexto macroeconômico de profunda instabilidade dos mercados financeiros mundiais,

permitindo explicar a celeridade do processo de aprovação no Congresso, aprovação efetivada

sem significativas alterações no projeto.

Nesse contexto, a direção ministrada pela lei foi a imposição de regras para o controle

do endividamento público, bem como a implantação de instrumentos de transparência.

(NÓBREGA, 2001).  Regras orçamentárias que são identificadas por  Alesina e Perotti27 apud

Nunes (2001) como de três tipos: as numéricas, as de procedimento e as de transparência.

            Para Nunes (2001, p.9) As regras numéricas e as regras de procedimento são formas

alternativas de induzir disciplina fiscal, mas resolvem problemas distintos. Já as

regras numéricas e as regras de transparência são complementares; sem

transparência, as regras numéricas não são efetivas. Mas quanto mais restritivas

forem as regras, maiores serão os incentivos para a “contabilidade criativa”.

Portanto, se são introduzidas regras numéricas, é importante melhorar a

transparência.

2.2  PROPOSTA DE LEI

A necessidade do estabelecimento de normas que norteiam as finanças públicas no

Brasil não é recente, seu intento parte da Constituição Federal de 1988, expresso em seu

artigo 163. (BRASIL, 2003)

A LRF ao estabelecer os princípios norteadores das finanças públicas no Brasil efetiva

o que foi proposto no Programa de Estabilidade Fiscal (2003), divulgado em 28.10.98, tendo

em vista a exigência de uma nova postura na administração dos recursos públicos pelo

aumento gradual de problemas históricos de desequilíbrio das contas públicas do país:

Trata-se, em essência, da introdução de mudanças fundamentais no regime fiscal

do país, com o objetivo de promover o equilíbrio definitivo das contas públicas

na velocidade necessária para permitir a consolidação dos três objetivos básicos

do Plano Real: estabilidade da moeda, crescimento sustentado com mudança

                                           
27 ALESINA, A.; PEROTTI, R. The Political Economy of Budget Deficits. IMF staff papers, March 1-32, 1995.
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estrutural e ganhos de produtividade, e a melhoria progressiva das condições de

vida da população brasileira.

Nessa mesma direção, em 1998, representando um dos compromissos firmados pelo

Brasil com o FMI e a comunidade externa, o Memorando de Política Econômica (2003),

divulgado pelo Ministério da Fazenda indica: “O governo federal planeja realizar mudanças

fundamentais no gerenciamento das suas finanças. Um elemento chave em tais esforços será a

nova Lei de Responsabilidade Fiscal, que o governo enviará ao Congresso até dezembro”.

2.3  INFLUÊNCIAS EXTERNAS E INTERNAS

2.3.1  INFLUÊNCIAS EXTERNAS

Loureiro e Abrucio (2002) salientam que vários aspectos influenciam a administração

das finanças públicas, como os vetores internacionais, as condições internas e a história do

aparelho estatal de cada país que ainda são dependentes de mecanismos políticos de

formulação e implementação.

Como experiências externas que influenciaram a concepção da LRF, quatro grandes

vetores podem ser considerados, segundo Figueiredo e Nóbrega (2002): Comunidade

Européia, FMI, Estados Unidos e Nova Zelândia. Nesse trabalho,  atenção especial foi dada à

reforma neozelandesa, visto que a mesma trouxe a Transparência Fiscal como um dos grandes

pilares da nossa Lei.

Na Europa, o Tratado de Maastricht, de 1992, estabeleceu, para os países signatários,

o princípio básico que “os Estados Membros devem evitar déficts governamentais

excessivos”, como também, acordou metas para taxas de inflação anual, limites de juros de

longo prazo, patamares para o deficit orçamentário e nível da dívida pública correspondente a

60% do PIB (TAVARES, 2003).

O FMI, apesar de toda polêmica estabelecida em torno deste, não se discute que o

mesmo influenciou o modelo brasileiro e que, como aconteceu com a Nova Zelândia, houve

uma grande preocupação com a Transparência na administração pública. Nesse sentido, o

Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal (FUNDO MONETÁRIO

INTERNACIONAL, 2003a) e o Manual para a Transparência Fiscal (FUNDO MONETÁRIO

INTERNACIONAL, 2003b) revelam essa atenção quando esse último manifesta a definição
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dessa transparência: “pela abertura das estruturas de governo à população, envolvendo um

acesso às informações de forma inteligível, confiável e rápida”.

Nóbrega (2001) afirma que não há, pura e simplesmente um modelo “imposto” dos

países ricos aos pobres, e sim, o somatório de diversas experiências positivas adotadas em

diversos lugares (...) considerando a responsabilidade fiscal como condição necessária, porém

não suficiente para o crescimento econômico.

De acordo com Figueiredo et al (2001) as experiências mais marcantes foram as dos

Estados Unidos e da Nova Zelândia. Os modelos adotados nesses países determinaram dois

pilares básicos da LRF: regras e transparência.

As regras, assim como, a transparência são fundamentais para o cumprimento da Lei,

ou seja, torna-se importante estabelecer limites para as despesas e para a dívida, como

também, é essencial que as informações sejam amplamente conhecidas e corretamente

avaliadas pela sociedade. Além de flexibilizar regras, a LRF busca também exercer controle

sobre o gasto público através de um mecanismo típico de mercado: a transparência.

(TAVARES, 2003)

 O modelo de regras foi adotado dos norte-americanos e o de transparência, dos

neozelandeses. E é nesse segundo modelo que o estudo apresenta maiores detalhes.

A experiência dos Estados Unidos, que é um Estado Federal como o Brasil, apresenta

em seu principal texto o Budget Enforcement Act (BEA)28 de 1990, que busca determinar o

equilíbrio orçamentário, através de instrumentos para controle de déficts e fixação de metas.

Dessa legislação foram utilizadas duas regras importantes: a limitação de empenho e a

compensação (na legislação original corresponde, respectivamente: sequestration e pay as you

go.). Compreendendo a proibição de empenhar com o intuito de garantir os limites e metas

orçamentárias determinadas e o aumento de despesas compensado com o incremento de

receitas ou com a redução de despesas, respectivamente.

A experiência da Lei de Responsabilidade Fiscal da Nova Zelândia, de 1994, segundo

Nunes (2001), não inclui regras numéricas; está baseada em regras de procedimento e enfatiza

bastante a transparência.

                                           
28 A redação original e tradução dos principais pontos estão disponíveis em:

<http://www.federativo.bndes.gov.br>. Acesso em: 31 jan.2003.
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A reforma gerencial nesse país, conforme Ruth Richardson apud Bresser Pereira

(1998), ex-ministra das Finanças da Nova Zelândia, aconteceu durante um período longo – de

1984 a 1994 – sendo assumida, primeiramente, por um governo trabalhista que iniciou sua

implantação e, posteriormente, por um governo conservador que aprofundou as características

gerenciais.

Até os anos 70, segundo Carvalho (1997), a economia neozelandesa alcançou

estabilidade e crescimento, fruto da exportação de matérias-primas e da possível captação de

crédito para a cobertura dos gastos governamentais. No entanto, com a crise da economia

mundial esses aspectos declinaram, exibindo os primeiros déficts na balança comercial,

aumento inflacionário e da taxa de desemprego. O setor público manifesta instabilidade,

evidenciando sucessivos déficts orçamentários e níveis crescentes de endividamento.

A partir dos anos 80, propriamente, organizações intergovernamentais como a

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Fundo Monetário

Internacional (FMI) reforçaram a necessidade de mudanças no setor público. Dentre os

principais obstáculos pontuados, consideram-se: o crescimento dos custos financeiros,

gerência financeira irresponsável e aumento do empreguismo.

As reformas que foram realizadas eram esporádicas e limitadas, entretanto, em 1984,

com a eleição do gabinete trabalhista, houve a implementação de mudanças em vários

aspectos da política pública, como política monetária e cambial, política salarial e de relações

industriais, política de impostos, política comercial e política externa.

Bresser Pereira (1998) menciona o processo de reforma da administração pública de

modo complementar ao programa de reformas econômicas que utilizou as forças do mercado

para garantir a competitividade internacional do país.

Segundo Richardson29 apud Carvalho (1997), as reforma buscaram melhorar a

performance e garantir controle social, transparência e responsabilização sobre os atos dos

agentes estatais – accountability.

Carvalho (1997) enumera os principais instrumentos ou diplomas legais da reforma:

O State Owned Enterprise Act, de 1986, que sinalizou o princípio de algumas linhas de

reorganização administrativa do setor público. O objetivo primordial era separar as atividades

comerciais mantidas pelo Estado das atividades de regulação e controle, corporatizando-as em

                                           
29 Richardson, Ruth. The New Zealand Public Sector. Brasília: Mare.1996.p.102.
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nove grandes empresas comerciais. Essas nove coorporações deveriam ser lucrativas,

eficientes e com senso de responsabilidade social.

O State Sector Act, de 1988, instituiu novos aspectos relacionados aos direitos

trabalhistas e a questão salarial do serviço público.

O Public Finance Act, de 1989, reorientou os controles financeiros efetivados sobre as

agências, ou seja, ao invés de basear-se num sistema de controle nas entradas ou input-

oriented utilizar-se-ia um baseado nos resultados ou output/outcome-oriented controls.

O Fiscal Responsability Act, de 1994, apresentou como princípio básico a redução total

do débito para níveis prudentes, ou seja, no mesmo exercício fiscal o gasto total do governo

deve ser inferior às receitas totais. A lei proporciona uma proteção contra governos futuros

que possam ser tentados a fugir da integridade fiscal com seus princípios de administração

fiscal responsável que exige abertura e transparência. (BRESSER PEREIRA,1998)

Conforme Kopits & Craig30 apud Nunes (2001), na Nova Zelândia o controle social

coloca-se acima da rigidez das regras, o que fez dessa experiência um paradigma internacional

em termos de transparência. O seu sucesso caracteriza-se, em sua maioria, pelo amplo e estrito

acompanhamento de todas as etapas do gasto pela sociedade.

O governo expõe uma Declaração de Política Orçamentária antes das discussões

orçamentárias, que inclui prioridades estratégicas para o orçamento seguinte, intenções e

objetivos fiscais, como também, uma Declaração de Responsabilidade Fiscal que mostra as

estimativas do impacto das decisões fiscais, revelando o que faz e porque não faz.

Vale salientar que o sistema de governo neste país é parlamentarista, o que significa

que o Executivo tem muita liberdade de orçar e gastar, justificando ao parlamento e ao público

em geral sua interpretação do que é prudente e razoável. O Parlamento apenas fixa critérios de

desempenho de forma genérica. (NUNES, 2001)

Ao considerar diferenças em diversos aspectos, Torres (2001) responde a indagação:

Por que houve a recepção do Fiscal Responsability Act da Nova Zelândia, país que não

apresenta vínculos culturais fortes com o Brasil? Esse modelo que a Nova Zelândia adotara foi

incentivado pela OCDE, que exibia semelhança do ponto de vista econômico e político com as

diretrizes básicas do neoliberalismo do Governo Fernando Henrique Cardoso.

                                           
30 KOPITS, George and CRAIG, Jon. Transparency in Government Operations.Washington, IMF, Occasional

Papers, nº 158, jan. 1998.
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Constata-se, portanto, que o modelo neozelandês, reconhecido às diferenças, acoplou

aspectos importantes para o brasileiro. A grande influência foi a Transparência, princípio que

se reveste de importância, pois não expressa a publicação da informação, e sim, significa

quebrar a “caixa preta” das finanças públicas, permitindo ao cidadão o acesso a informações

inteligíveis divulgadas amplamente. (NOBREGA, 2001)

2.3.2  INFLUÊNCIAS INTERNAS

Além dos aspectos externos evidenciados acima, aspectos internos também exerceram

influência para a elaboração da Lei. Esses aspectos foram abordados no  Capítulo 1, item 1.1

Reforma do Estado.

2.4  DENOMINAÇÃO

A denominação dada à Lei: “Responsabilidade Fiscal” envolve o entendimento dos

termos responsabilidade e fiscal.

O signo “responsabilidade” segundo Brito (2001), é o que sempre foi dado a este

vocabulário, no plano jurídico, derivado do latim, respondere que significa o dever de reparar

danos que os próprios atos do gestor da coisa pública possa ensejar.

Já o signo “fiscal”, citando Baleeiro31, lembra que, embora o uso tenha reservado o

sentido de “tributário”, melhor seria empregá-lo como sinônimo de “financeiro”, ou seja,

aquilo que é pertinente ao Erário, quer receita, quer despesa, enquadram-se na política

financeira, da qual a política fiscal é parte integrante. Justifica a origem das palavras  “fiscal” e

“fisco”  do latim “fiscus”, “fisci”, canastra ou recipiente onde os romanos recolhiam as rendas

e tributos, vindo a significar o conteúdo – dinheiros públicos e passou a sinônimo de “Erário”.

Nesses termos, valorosa é a opinião de Nóbrega (2001, p. 30):

 a responsabilidade fiscal transcende  a mera responsabilidade civil do Estado

e invade outros campos como a prestação de contas, a transparência e a

cidadania (...) é um parâmetro comportamental que busca estabelecer um novo

modelo de gestão fiscal no Brasil. Advém do conceito alienígena de

accountability, porém vai além, posto que assume uma dimensão ampla,

                                           
31 BALEEIRO. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Por Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro: Forense, 1987,

p.8.
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abrangendo ideários tão caros em um país com défict de cidadania e

desistímulo ao controle social como o Brasil.

2.5  ALCANCE DA LRF

O alcance da LRF está disciplinado nos §§ 2º e 3º do artigo 1º e nos incisos I a III  do

artigo 2º da Lei.  Essa lei tem o propósito de regulamentar uma série de questões relacionadas

com a administração pública brasileira e garantir que todos os Poderes da União, Estados,

Distrito Federal e Municípios, por intermédio da administração direta e indireta, inclusive

autarquias, fundos e fundações e empresas estatais dependentes, pratiquem o equilíbrio, a

sensatez e a transparência na gestão pública, propriamente no aspecto orçamentário e

financeiro. (SILVA, L., 2001)

Nesse sentido, todas as esferas de governo são alcançadas pela Lei de

Responsabilidade Fiscal: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, compreendendo os

órgãos de administração direta e indireta de todos os Poderes, inclusive autarquias, fundos,

fundações e empresas estatais dependentes.

É importante considerar que os Municípios deverão ter competência para administrar

suas finanças, baseando-se em ações planejadas e transparentes, com controle mais eficiente e

eficaz sobre despesas e receitas, inclusive previsão e acompanhamento, se adequando, assim,

às novas regras determinadas pela LRF. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

PERNAMBUCO, 2000)

Acerca dessa competência, o artigo 24 da Constituição Federal de 1988 institui à União

o estabelecimento de normas gerais sobre direito financeiro, e ainda, aos Estados –Membros a

competência suplementar acerca dessa matéria.

Para os Municípios, que é objeto desse trabalho, é importante considerar que a

Constituição Federal de 1988 não os coloca como detentores de competência para legislar

sobre Direito Financeiro. No entanto, para alguns doutrinadores, a exemplo de Machado Jr. e

Reis (2000/2001) os Municípios, protegidos pelo disposto no inciso II do artigo 30 – compete

aos Municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber -  da Constituição

Brasileira de 1988 podem fixar normas específicas de controle interno e de administração

financeira e orçamentária.
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Figueiredo et al (2001, p.28) observam que ante a previsão expressa no §1º desse

artigo, não constitui tarefa fácil identificar, dentre os dispositivos da LRF, quais não

constituem normas gerais, pois se trata de “um conceito jurídico indeterminado e que por esse

motivo, impossibilita um grau de certeza ou mesmo de definitividade quanto à identificação de

quais as normas integrantes da LRF devem, obrigatoriamente, ser aplicadas pelos Estados e

Municípios.”

Segundo os autores, a competência estadual e municipal, em matéria de finanças

públicas, não pode ser suprimida por essa lei, vez que o princípio constitucional da Federação

importa na aceitação da autonomia interna dos Estados e Municípios ante a União. Ademais,

esses entes devem observar apenas as normas gerais, cujo conceito já tem sido objeto de muita

polêmica entre juristas e doutrinadores, sem que haja um consenso a respeito.

Embora haja possibilidade (admitida pelo Supremo Tribunal Federal - STF) dos chefes

dos Poderes Executivo e Legislativo, estadual e municipal, deixarem de aplicar dispositivos

legais que entendam inconstitucionais (não serem normas gerais), sem que o Poder Judiciário

se posicione, esses gestores públicos devem estar cientes dos riscos assumidos com esse ato e

suas conseqüências.

2.6  OBJETIVOS E FUNDAMENTOS DA LRF

A LRF, considerada como marco de ajuste fiscal no país, tem como objetivos prevenir

deficits imoderados e reiterados, limitar a dívida pública a níveis prudentes, preservar o

patrimônio líquido, limitar o gasto público continuado, estabelecer uma administração

prudente dos riscos fiscais e oferecer amplo acesso das informações sobre as contas públicas à

sociedade. (DURAND; ABRUCIO, 2002)

A preocupação da Lei é manter o Estado equilibrado, ou seja “gastar, no máximo,

aquilo que se arrecada”, requerendo-se dos gestores públicos ações planejadas e transparentes

(artigo 1º) para garantir o equilíbrio entre a receita e a despesa, sob pena de responsabilização.

Os “10 mandamentos da LRF” explicitados por Ilvo Debus32 caracterizam, de modo

conciso, os objetivos:

I - Não terás crédito orçamentário com finalidade imprecisa nem dotação

ilimitada (Art. 5º, § 4º)

                                           
32 Disponível em <http://www.federativo.bndes.gov.br>. Acesso em: 31 jan.2003.
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II - Não farás investimento que não conste do Plano Plurianual (Art. 5º, § 5º)

III - Não criarás nem aumentarás despesa sem que haja recursos para o seu

custeio (Art. 17, § 1º)

IV- Não deixarás de prever e arrecadar os tributos de tua competência (Art.

11)

V - Não aumentarás a despesa com pessoal nos últimos seis meses do teu

mandato (Art. 21, II, Parágrafo Único)

VI- Não aumentarás a despesa com a seguridade social sem que a sua fonte de

custeio esteja assegurada (Art. 24)

VII - Não utilizarás recursos recebidos por transferência para finalidade

diversa da que foi pactuada (Art. 25, § 2º)

VIII - Não assumirás obrigação para com os teus fornecedores, para

pagamento a posteriori, de bens e serviços (Art. 37, IV)

IX- Não realizarás operação de ARO (Antecipação da Receita Orçamentária),

sem que tenhas liquidado a anterior (Art. 38, IV, "a")

X- Não utilizarás receita proveniente de alienação de bens para o

financiamento de despesas correntes (Art. 44).

Pascoal (2003a) enumera entre os objetivos da Lei “ o fortalecimento da

Transparência, com a obrigação de ampla divulgação de documentos relacionados com a

gestão da “coisa pública”, a exemplo do RGF (Relatório de Gestão Fiscal), do RREO

(Relatório Resumido de Execução Orçamentária), dos Orçamentos e das Prestações de

Contas.” Transparência que está intimamente relacionada ao princípio da publicidade e da

clareza, perfazendo a equação: Transparência = Publicidade + Clareza.

Na classificação de Torres (2003) acerca dos Princípios Gerais de Direito Financeiro, a

Publicidade e a Clareza estão vinculados a uma das idéias básicas do direito – a segurança

jurídica.

Segundo o autor, o Princípio da Publicidade, importante princípio constitucional do

orçamento, determina a divulgação na imprensa oficial da íntegra da lei orçamentária e dos

relatórios sobre sua execução.

 Já o Princípio da Clareza da lei, prevalecente na metodologia do direito tributário

atual,

 sinaliza para a terminologia clara e unívoca, para a correção vernacular, para os

conceitos determinados e as enumerações taxativas, que devem predominar na
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imposição fiscal. Mas, o ideal de clareza e fechamento normativo é inatingível,

pela presença dos tipos e pela ambigüidade da própria linguagem jurídica.

(TORRES, 2003, p.98)

Na questão do orçamento, o autor revela que esse princípio recomenda as entradas e as

despesas organizadas com transparência e fidelidade.

Ao direcionar-se para o Orçamento Público, (SILVA, L., 2000, p.54) considera-o

como um instrumento que não pode escapar ao princípio da publicidade, tanto em sua

preparação, como na discussão legislativa, execução e controle. E mais, o orçamento não deve

chegar somente ao conhecimento dos representantes do povo, mas sim, a toda comunidade.

Ele posiciona que a publicidade dos quadros orçamentários não é suficiente para

aprovação por parte do Poder Legislativo e deve ser completada com o preceito formal

relativo à clareza do orçamento. O orçamento precisa ser claro e compreensível para qualquer

indivíduo.

Desse modo, a transparência seria algo mais amplo que não pode ser confundida com a

simples divulgação, por mais ampla que seja, pois acopla publicidade e clareza, e ,nesse

sentido, talvez o legislador tenha preferido a expressão transparência, como diferenciação do

sentido emprestado à publicidade.  A divulgação dos atos não é o bastante, é necessário,

portanto, o entendimento do que está sendo divulgado, numa linguagem acessível e amigável;

caso contrário não permitirá o exercício do controle social. (FIGUEIREDO et al, 2001)

2.7  PRINCÍPIOS

2.7.1  DIFERENÇA ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS

Importante para o entendimento dos princípios inseridos na Lei e, principalmente para

a análise do princípio da transparência, como objeto de estudo, é diferenciar primeiramente

princípios de regras jurídicas. Para isso, a abordagem de Torres (2003), esclarece a

divergência entre os termos: valor, princípio, subprincípio e norma jurídica.

Os valores jurídicos são idéias abstratas, supraconstitucionais, que informam o

ordenamento jurídico e se concretizam pelos princípios, subprincípios e normas.

Os Princípios são enunciados genéricos que quase sempre se expressam em linguagem

constitucional ou legal e representam o primeiro estágio de concretização dos valores jurídicos

a que se vinculam.
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Os subprincípios, vinculados aos princípios, situam-se na etapa seguinte da

concretização dos valores. Apesar de possuir menor abstração e maior concretude que os

princípios, ainda não criam direitos e nem deveres.

A norma jurídica, para uns, ou regra de direito, para outros, possui maior concretude e

menor abstração, sendo, em geral, coercitiva e bilateral e atributiva de direitos e deveres.

Dessa forma, os princípios exibem um conteúdo mais genérico, mais abrangente e mais

abstrato que as regras jurídicas, que são dotadas de um maior grau de concretização.

O autor destaca que, além da abstração e concretude, os  princípios financeiros devem

operar em equilíbrio, pois a antonímia entre eles, quando não superadas, podem conduzir à

desestruturação da ordem jurídica e revolta fiscal. Devem ser abertos à interpretação, e ainda,

possuem características históricas, manifestando compreensão ajustadas às tendências

temporais, sem que possa levar a conclusão de que estão em crise.

2.7.2  PRINCÍPIOS

A partir desse entendimento, os comentários se direcionam, de um modo geral, aos

princípios que possuem uma maior importância para o modelo de gestão fiscal responsável, e,

especialmente, para o Princípio da Transparência.

De acordo com as Orientações Gerais do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

(2000), a lei de Responsabilidade Fiscal está calcada nos seguintes princípios:
:

 Prevenção de déficits imoderados e reiterados através do equilíbrio entre

aspirações e os recursos que se coloca a disposição do governo;
:

 Limitação da Dívida pública a nível prudente, compatível com receita e

patrimônio público, propiciando margem de segurança para absorção dos

efeitos de eventos imprevistos;
:

 Preservação do Patrimônio Público em nível adequado para propiciar

margem de segurança para absorção de efeitos imprevistos;
:

 Adoção de política tributária previsível e estável; e,
:

 Transparência na elaboração e divulgação dos documentos orçamentários

e contábeis, em linguagem simples e objetiva.

Conforme Nóbrega (2001), três princípios são basilares para esse modelo de gestão: o

Equilíbrio Fiscal, o Planejamento e a Transparência.
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2.7.2.1  EQUILÍBRIO FISCAL

O princípio do equilíbrio tem sido objeto de debate, desde teóricos clássicos que

defendiam orçamentos equilibrados, até teorias modernas do Estado, nas quais as finanças

públicas não são apenas um meio de assegurar a cobertura para despesas governamentais,

como também um modo de intervir na economia. (SILVA, L., 2000)

Esse princípio do equilíbrio, apesar de não expresso na CF, expressa que a lei anual

deve ser equalizada em suas receitas e despesas. (TORRES, 2003)

Alerta esse autor, que, com a crise financeira dos últimos anos e a elevada dívida das

nações, economistas e juristas retomam a defesa do equilíbrio econômico, o controle do defict

público, a contenção de despesas e a limitação de empréstimos.

Para Nóbrega (2001), o princípio do equilíbrio transcende o equilíbrio orçamentário,

posto que, significa que o Estado deverá pautar sua gestão pelo equilíbrio entre receitas e

despesas, ou seja, procedimentos devem ser tomados toda vez que desvirtuem a direção de

uma gestão equalizada e levem ao desequilíbrio da trajetória. E acrescenta, como corolário

desse princípio, o princípio da prudência deve ser ensejado para aplicação da lei, qual seja,

uma gestão pública cautelosa com gastos e atenta na tomada de medidas de ajuste fiscal.

Os motivos apresentados no Programa de Estabilidade Fiscal (2003), em 1998,

enfatizavam esse princípio que foi consubstanciado na LRF:

O equilíbrio das contas públicas representa um passo decisivo na redefinição

do modelo econômico brasileiro. Trata-se, em essência, da introdução de

mudanças fundamentais no regime fiscal do país, com o objetivo de promover

o equilíbrio definitivo das contas públicas na velocidade necessária para

permitir a consolidação dos três objetivos básicos do Plano Real: estabilidade

da moeda, crescimento sustentado com mudança estrutural e ganhos de

produtividade, e a melhoria progressiva das condições de vida da população

brasileira. O equilíbrio fiscal sempre foi uma das prioridades do processo de

reformas por que vem passando o país desde a implantação do Plano Real. No

entanto, as sucessivas crises no mercado internacional - desde a ruptura do

modelo do sudeste asiático até a recente moratória russa - provocaram um

movimento de contração do crédito global, sobretudo (mas não

exclusivamente) para os mercados emergentes. A relativa abundância de
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recursos internacionais, característica dos primeiros quatro anos do processo

brasileiro de estabilização, cedeu lugar a um ambiente de forte retração dos

capitais.

Segundo Figueiredo et al (2001) a lei procura promover um novo padrão fiscal no País,

principalmente no aspecto comportamental, instituindo o que para muitos significa um

“choque de moralidade” na gestão pública, na busca da responsabilização pelos dispêndios

efetivados e da conscientização dos atores sociais da transformação do padrão fiscal.

Para os autores, se não houver a crença na modificação que a lei pode proporcionar,

perde-se uma oportunidade de praticar um padrão de conduta pública enfatizado pela

responsabilidade, transparência e eficiência. Eficiência Estatal que não deve ser mensurada

pelo objetivo de apurar superávits continuados, visto que o propósito do Estado é a satisfação

das necessidades públicas. No entanto, o défict continuado também é objeto de crítica, pois

indica a transferência da carga tributária que deveria ser suportada pela população atual para o

futuro. (SILVA, L., 2000)

2.7.2.2  PLANEJAMENTO

O texto constitucional de 1988 proclama em seu artigo 174 o planejamento como

comando obrigatório. Para Silva, L. (2000), o processo de planejamento tem o propósito de

selecionar racionalmente alternativas para a ação governamental em compatibilidade com os

meios disponíveis, sendo produzido a partir da orientação estratégica na qual o governo

estabelece diretrizes, macroobjetivos e programas.

O planejamento foi revigorado com a LRF, que lhe empregou novo dinamismo,

especificamente no que diz respeito à transparência da gestão (TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO DE PERNAMBUCO, 2000), promovendo incentivo à participação popular no

processo de discussão e elaboração dos orçamentos, inclusive através de audiências públicas.

(art. 48 da LRF)

Esse princípio assume papel essencial na gestão pública a partir das exigências de uma

gestão fiscal responsável que estabelecem a prevenção de déficts imoderados e reiterados, o

equilíbrio entre as despesas e receitas, a limitação da dívida pública em níveis prudentes, como

também, a transparência na elaboração e divulgação dos documentos, orçamentários e
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contábeis, em linguagem simples e objetiva. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

PERNAMBUCO, 2000).

Conforme afirmam Figueiredo el al (2001) o planejamento é o mecanismo que tem a

faculdade de minimizar a “miopia social” da LRF. É por meio dele que os gestores públicos

poderão estabelecer as prioridades para destinar melhor os recursos disponíveis e descompor o

quadro de interrupção abrupta das despesas de interesse social imediato.

De acordo com Torres (2003, p.154) o planejamento proporciona o alicerce  do Estado

Orçamentário que procura através do orçamento fixar a receita tributária e

patrimonial, redistribuir rendas, entregar prestações de educação, saúde,

seguridade e transportes, promover o desenvolvimento econômico e equilibrar

a economia, baseia-se no planejamento, a receita pública, os investimentos e

as despesas se fazem segundo planos anuais ou plurianuais.

O orçamento é um “processo contínuo, dinâmico e flexível, que traduz, em termos

financeiros, para determinado período, os planos e programas de trabalho, ajustando o ritmo

de execução ao fluxo de recursos previstos, de modo a assegurar a contínua e oportuna

liberação desses recursos” (CASTRO; GOMES, 2001). Orçamentos públicos que devem ser

fixados de maneira simultânea à situação presente e futura de cada órgão e entidade,

manifestando com transparência a definição da política econômico-financeira da

Administração Pública e os programas de trabalho do governo. (TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2000)

Definido pela Carta Magna, em seu artigo 165, o processo orçamentário estabeleceu

como instrumentos de planejamento governamental: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual (LOA). (SILVA, L., 2000).

Esses instrumentos dizem respeito de tal forma a atividade financeira do Estado. Tais

instrumentos que são enviados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo para discussão e

aprovação sob a forma de propostas ou projetos não devem ser elaborados apenas para o

cumprimento de uma formalidade da lei, devem ser produzidos com o compromisso de

realização dos programas, projetos e atividades previstas. (TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO DE PERNAMBUCO, 2000)

O Plano Plurianual representa um instrumento de planejamento governamental de

longo prazo, que atua como planejamento conjuntural no impulso do desenvolvimento
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econômico, do equilíbrio entre as diversas regiões do País e da estabilidade econômica

(TORRES, 2003).

Para Silva, L. (2000), o Plano Plurianual é o documento básico do Planejamento

Estratégico do governo, que por sua vez alcança as diretrizes, interações relacionam o presente

ao futuro da organização e se tornam harmônicas no caminho de uma estrutura idealizada.

Plano de Longo prazo que possui uma vigência de quatro anos (BRASIL, 2003)33, de

modo que começa a vigorar no segundo exercício financeiro do mandato até o final do

primeiro exercício do mandato subseqüente, tentando evitar a descontinuidade dos programas

governamentais. (PASCOAL, 2003b)

A Lei Maior consignou o PPA no § 1º do artigo 165. Ao considerar o aspecto da

regionalização, como conteúdo no PPA, Nóbrega (2001) expõe que a forma regionalizada no

Governo Federal foi entregue às cinco regiões tradicionais e que em cada Estado, a questão da

regionalização foi dada a cada microrregião.  O problema está na questão municipal, de forma

que, muitas vezes com dimensão reduzida não permite a repartição da ação estatal por regiões;

nada impedindo de se constituir um planejamento por distritos ou bairros.

Ao tecer comentários acerca do PPA 2000-2003, Garces e Silveira (2002) afirmam que

o mesmo ocasionou mudanças de impacto no sistema de planejamento e orçamento federais,

como também, na gestão pública. O plano foi transformado num instrumento dessa gestão que

direciona a administração para resultados.

De acordo com Torres (2003), o PPA desse quadriênio atraiu aspectos relevantes,

como a técnica de gerenciamento de programas, dirigindo o gerente para o compromisso com

resultados e custos; mas, mostra o viés retórico até no apelido – “Avança Brasil”.

Na Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 3º que regulamenta o Plano Plurianual foi

vetado pelo Presidente da República, desse modo, não houve modificações para esses planos.

Não resta dúvidas acerca da importância do PPA como peça orçamentária que dirige o

planejamento de longo prazo, formando vínculos com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a

Lei Orçamentária Anual.

Segundo Silva, L. (2000), a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento

Anual são instrumentos ou “componentes” básicos do Planejamento Operacional

governamental. Esse planejamento, que diz respeito às diretrizes e interações presentes,

                                           
33 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 35 § 2º, inciso I
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esforça-se na maximização dos resultados no período, fundamentado na situação e nos

recursos disponíveis no momento.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi introduzida a partir da Constituição Federal de

1988, em seu artigo 165, inciso II e parágrafo 2º, inspirada em parte nas Constituições da

República Federal da Alemanha e da França (TORRES, 2003).

Segundo o texto constitucional, a LDO apresenta as seguintes atribuições:

� estabelecer as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as

despesas de capital para o exercício financeiro seguinte;

� orientar a elaboração da lei orçamentária anual, em consonância com as diretrizes

produzidas pelo PPA;

� dispor sobre as alterações na legislação tributária;

� estabelecer a política das agências oficiais de fomento.

Além disso, a LDO deve autorizar a concessão de qualquer vantagem ou aumento de

remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão

de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta,

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, ressalvadas as empresas

públicas e as sociedades de economia mista, conforme previsto no artigo 169, parágrafo único,

inciso II da Constituição Federal de 1988.

Representa um instrumento de planejamento de curto-prazo, funcionando como elo

para fazer a transição entre o PPA (planejamento estratégico) e as leis orçamentárias anuais.

(CASTRO; GOMES, 2001).

A LDO simboliza o esforço do constituinte em dotar o processo orçamentário de maior

transparência e planejamento (GIACOMONI34 apud NÓBREGA, 2001). Entretanto, apesar da

introdução desse instrumento de planejamento desde o texto constitucional de 1988, a LDO

não conseguiu cumprir o seu papel e, seu processo de implementação apresentou-se bastante

difícil. “A Lei de Responsabilidade Fiscal surge para expandir o conteúdo das Leis de

Diretrizes Orçamentárias e garantir que assumam o grande papel de planejamento econômico-

orçamentário no Brasil.”(NÓBREGA, 2001, p.161).

                                           
34 GIACOMONI,James. Orçamento Público. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2000.
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Lei que apresenta novidades em relação a LDO prevista no texto constitucional.

Acrescenta mais conteúdo e a transforma no principal instrumento de planejamento para uma

administração orçamentária equilibrada. (PASCOAL, 2003b).

Com base nessa Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO passa a ser o principal

instrumento de planejamento e repositório de informações acerca das atuações exercidas

durante o exercício financeiro. (MACHADO JR;REIS, 2000/2001)

Ao longo da Lei, vários artigos reforçam o comando constitucional e dão uma maior

ênfase às competências atribuídas às LDO’s, especialmente o 4º. Atribuições que permeiam a

idéia de equilíbrio orçametário-financeiro e destacam a importância do planejamento das

ações governamentais (FIGUEIREDO et al, 2001).

PASCOAL (2003b) simplifica o conteúdo das atribuições assinaladas no artigo 4º da

LRF:

� dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas;

� aprovação de normas para o controle de custos e à avaliação dos resultados dos

programas financiados pelo orçamento;

� disciplinamento das transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

� definição do resultado primário a ser obtido com vistas à redução do montante da

dívida e das despesas com juros;

� estabelecer critérios e formas de limitação de empenho, caso ocorram os seguintes

fatos:

arrecadação da receita seja inferior à estimada, de modo a comprometer as metas

de resultado primário e nominal35;

necessidade de se reconduzir a dívida aos limites estabelecidos.

A LRF estabelece ainda, nos parágrafos do artigo 4º, como obrigatoriedade da Proposta

de LDO, o acompanhamento dos Anexos de Metas Fiscais, Anexos de Riscos Fiscais e um

Anexo Específico para a União.

O Anexo de Metas Fiscais estabelece metas anuais referentes a receitas, despesas,

resultado nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem

                                           
35 Resultado Primário é a diferença entre receitas e despesas não financeiras. É um indicador da “auto-suficiência” de recursos
públicos para a cobertura de despesas. Por outro lado, demonstra o quanto o ente público depende de recursos de terceiros
para a cobertura das despesas. Resultado Nominal é a diferença entre as receitas e as despesas públicas, incluindo despesas e
receitas financeiras, os efeitos da inflação (correção monetária) e variação cambial. Equivale ao aumento da dívida pública
líquida
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e para os dois seguintes (§ 1ºdo art. 4º). Na LDO relativa ao exercício de 2001, por exemplo,

serão previstos resultados para os exercícios de 2001, 2002 e 2003 (TRIBUNAL DE

CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2000, p.16). Deve apresentar a avaliação do

cumprimento das metas relativas ao ano anterior de modo conciso, com informação clara e

adequada à compreensão pelos usuários, como resultado da propagação da transparência e a

publicidade na gestão fiscal. (FIGUEIREDO et al, 2001)

Com base no §2º do art. 4º, o referido Anexo ainda conterá:

� demonstrativo das metas anuais, instruído com memória de metodologia de

cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas

nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as

premissas e os objetivos da política econômica nacional;

� evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios,

destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de

ativos;

� avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior e

demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem

de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;

� avaliação da situação financeira e atuarial dos fundos e programas estatais de

natureza atuarial.

Outro anexo a constar da LDO é o Anexo de Riscos Fiscais, disciplinado no § 3º do

artigo 4º, no qual serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as

contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

FIGUEIREDO et al (2001) traçam comentários:

São riscos fiscais de quaisquer fatores que possam comprometer a realização

futura de receitas.(...) Demanda o estudo prévio aprofundado da

constitucionalidade, da legalidade e da razoabilidade da instituição de tributos

e de outras medidas de política econômica, para evitar contestações judiciais.

E impõe a observância estrita ao princípio contábil da Competência no

reconhecimento e registro de despesas e quaisquer obrigações da

Administração, de forma a que se evite a ocultação de passivos.

Na maioria das vezes, os riscos são manifestados por grandes demandas judiciais, que

poderão ensejar em indenizações municipais por força de decisão desfavorável.(SILVA;
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PIRES; LUIZ, 2001). Assim, corresponde à avaliação da ocorrência de pagamentos incertos,

eventuais, que sobrevêm ao longo da execução orçamentária.( TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO DE PERNAMBUCO, 2000)

No tocante a União, além dos dois anexos mencionados, estará obrigada a elaborar um

Anexo Específico que contenha os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem

como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas

de inflação, para o exercício subseqüente.(artigo 4º, §4º da LRF)

 Para Torres (2003) a LDO é a simples orientação ou sinalização, de caráter anual para

a elaboração do orçamento; constituindo-se de um plano prévio, baseado em aspectos

econômicos e sociais, para produção posterior da proposta orçamentária do Executivo, do

Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público.

Torres (2003, p.156) é contundente ao estabelecer críticas à LDO:

Trouxe mais distorções e desajustes que vantagens. Transplantada de países de

sistema parlamentarista não poderia se adaptar com facilidade ao

presidencialismo brasileiro. Surgiu outra distorção com a Lei de

Responsabilidade Fiscal, que transforma a LDO em instrumento de

planejamento trienal, segundo o modelo neozelandês..

A Constituição Federal dispõe a respeito da Lei Orçamentária Anual em seu artigo

165. Compreenderá o orçamento fiscal, de investimentos e da seguridade social.

Para Torres (2003), apesar de parecer três documentos diferentes, o orçamento fiscal, o

de investimento das empresas estatais e o da seguridade social, o orçamento é uno, derivado

do princípio constitucional da unidade, que não significa a existência de um único documento.

Esses escritos se harmonizam e se integram finalisticamente.

O Orçamento Fiscal contemplará a ação do governo dos Poderes Legislativo,

Executivo e Judiciário, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,

isentos os investimentos das empresas e os órgãos e, fundos e entidades vinculados ao sistema

de seguridade social. (SILVA, L., 2000).

O Orçamento de investimento das empresas em que a União detenha a maioria do

capital social com direito a voto, irá contribuir para as transferências de recursos e emissões

inflacionárias para suprir a ineficiência das empresas estatais. (TORRES, 2003). Esse

orçamento, em cumprimento ao texto constitucional, apontará os objetivos e metas

compatibilizadas com o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias e, mais, indicará as
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receitas e despesas operacionais de modo a evidenciar o resultado deficitário ou superavitário.

(SILVA, L., 2000, p. 44)

A lei maior (artigo 165, §7º) também determina que esses dois orçamentos, o Fiscal e o

de Investimentos, compatibilizados com o PPA, terão entre seus objetivos a redução das

desigualdades regionais, segundo o critério populacional.

O Orçamento da Seguridade Social compreende as despesas destinadas a assegurar os

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social com base nas metas e prioridades

determinadas na LDO. Constitui-se um orçamento à parte do orçamento fiscal, com o

propósito de garantir que os recursos para a seguridade social não sejam desvirtuados para

outra finalidade, ocasionando déficit da previdência pública. (PASCOAL, 2001)

A Lei de Responsabilidade Fiscal (seção III do capítulo II), adota mudanças no

conteúdo da LOA, que deverá conter: (PASCOAL, 2003b)

� um demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com as

metas da LDO previstas no respectivo Anexo de Metas Fiscais;

� o demonstrativo previsto no artigo 165, §6º( O projeto de lei orçamentária 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) devidamente acompanhado das medidas de

compensação a renúncia de receitas e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter

continuado;

� reserva  de  contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base

na Receita Corrente Líquida, deverão estar assinalados na LDO. Destina-se  ao

pagamento de passivos contingentes, além de outros fiscais imprevistos. Essa reserva

decorrente do princípio contábil da prudência, destina-se a cobrir as despesas já

assinaladas no anexo de riscos fiscais, bem como outras imprevistas, decorrentes de

calamidade pública, por exemplo;

� todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e respectivas

receitas, sendo o refinanciamento da dívida (e suas receitas) demonstrado de forma

separada, tanto na LOA como nas leis de créditos adicionais.

O demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária com o Anexo de

Metas Fiscais procura mostrar que esses dois instrumentos devem ser elaborados de modo
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claro, a fim de facilitar a atuação das instâncias de controle interno e externo, político e social

sobre o conteúdo dos orçamentos. (FIGUEIREDO el al, 2001)

2.7.2.3   TRANSPARÊNCIA

Apesar da transparência encontrar-se pertinente em várias passagens da Lei, a seção I

do Capítulo IX direcionou o assunto, foco deste trabalho.

Classificado por Torres (2003), entre os princípios gerais do direito financeiro, o

Princípio da Transparência Fiscal enquadra-se na idéia de legitimidade da ordem financeira.

Legitimidade que engloba os princípios constitucionais orçamentários e financeiros, resultados

da idéia de segurança ou de justiça.

 A Transparência Fiscal “é um princípio constitucional implícito. Sinaliza no sentido de

que a atividade financeira deve se desenvolver segundo os ditames da clareza, abertura e

simplicidade.”(TORRES, 2003, p.110). Expressa que a Transparência Fiscal é princípio de

legitimidade do Estado Democrático e Social de Direito e que às vezes se inclui como

subprincípio do princípio da responsabilidade.

Em seu texto, ao adotar a Transparência na Lei de Responsabilidade Fiscal, o

legislador fez a relação com o tema “finanças públicas” (CRUZ et al, 2001), tratado no inciso I

do art. 163 da Constituição Federal, conforme visto anteriormente.

Os autores CRUZ el al (2001, p.142), em comentários a LRF, estabelecem que:

 a transparência da Gestão Fiscal é tratada na Lei como um princípio de

gestão, que tem por finalidade, entre outros aspectos, franquear ao público

acesso a informações relativas às atividades financeiras do Estado e deflagrar,

de forma clara e previamente estabelecida, os procedimentos necessários à

divulgação dessas informações.(...) O mecanismo de divulgação de

informações ao público apóia-se em fórmulas tradicionais, como a publicação

de relatórios e demonstrações, tanto quanto em meios mais modernos,

principalmente a mídia eletrônica.

FIGUEIREDO et al (2001) alertam para a distinção entre o princípio constitucional da

publicidade (previsto no art. 37 da CF) e o princípio da transparência. A amplitude do

princípio da publicidade tem sido reduzida a ponto de princípio da divulgação. A transparência

envolve o entendimento do que está sendo divulgado, em linguagem amigável e acessível,

possibilitando o controle social.
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A Transparência incorporou-se à Lei como um dos requisitos fundamentais para uma

boa gestão dos recursos públicos, conforme determina o seu parágrafo primeiro do artigo 1º:

“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se

previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas...”.

 Os artigos 48 e 49 dessa Lei Complementar realçam a Transparência na Gestão

Fiscal,36 assinalando os instrumentos dessa transparência cujo objetivo é garantir a todos os

cidadãos, individualmente, por meio das diversas formas em que costumam se organizar,

acesso às informações que explicitam as ações a serem praticadas pelos governantes, as em

andamento e as executadas em períodos anteriores. (SILVA, L., 2001)

Prevê, assim, ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos e realização de

audiências públicas, dos planos, diretrizes orçamentárias, orçamentos, relatórios periódicos da

execução orçamentária e da gestão fiscal, bem como das prestações de contas e pareceres

prévios emitidos pelos Tribunais de Contas.

Não se trata de enumeração completa dos instrumentos promotores de transparência;

certamente, devem ser disponibilizados todos documentos ou informações que permitam

maior transparência à gestão. (FIGUEIREDO et al, 2001)

Dessa forma, os seguintes artigos estabelecem:

Artigo 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.

Artigo 49 – As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão

disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no

                                           
36 Da Transparência da Gestão Fiscal pertence à Seção I do Capítulo IX – Da Transparência, Controle e

Fiscalização.
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órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação

pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do

Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os

empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos

orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras,

avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício.

Para a compreensão desses dispositivos legais, é necessário recorrer aos instrumentos

de transparência observados anteriormente (PPA, LDO e LOA),como também, entender o que

seriam as prestações de contas e o respectivo parecer prévio37, o Relatório Resumido da

Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal. Senão vejamos:

A Prestação de Contas, de acordo com Silva, L. (2000), é o procedimento pelo qual,

dentro de prazo certo, o responsável obriga-se a comprovar o uso, emprego ou movimentação

dos bens, numerários e valores que lhes foram entregues ou confiados.

A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à

previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e

combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e

judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de

contribuições (art. 58 – LRF). Figueiredo et al (2001) acreditam ser redundante a comparação

da receita arrecadada e a prevista, tendo em vista a exigência determinada pela Lei nº 4.320/64

que transparece essa informação.

O Parecer Prévio leva em conta os demonstrativos contábeis e financeiros do ente

estatal (Estado ou Município) no intuito de revelar a arrecadação e o gasto no exercício findo,

salientando o desempenho do orçamento público e dos programas e realizações do Governo.

(PASCOAL, 2003). Sob análise de Figueiredo et al (2001), não seria um mero instrumento

opinativo sobre a gestão fiscal dos Poderes e órgãos.

Em análise ao artigo 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os citados autores

acreditam que a mesma incorreu em manifesta inconstitucionalidade ao assinalar que o

                                           
37 A LRF trata do assunto nos seus artigos 56 a 58.
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Tribunal de Contas será o emissor do parecer prévio sobre as contas do Poder Legislativo,

Judiciário e Ministério Público.

E remete-nos ao artigo 71, I, da Constituição Federal como referencial jurídico que

confere ao Tribunal de Contas a atribuição de emitir o parecer prévio sobre as contas prestadas

anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, competindo ao Poder Legislativo o julgamento

das contas e apreciação dos relatórios sobre a execução dos planos de governo (artigo 49,IX da

CF).

No inciso II do mesmo artigo, o legislador estabeleceu que compete ao Tribunal de

Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e

valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades

instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a

perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

Ademais, ao citar a decisão do Supremo Tribunal Federal (ADIMC  1779-1) que

tornou suspensos dispositivos da Constituição do Estado de Pernambuco que afrontavam ao

disposto no artigo 75 da Lei Maior ao autores validam o seu julgamento.

Assim sendo, as contas do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério

Público estão sujeitas ao julgamento do Tribunal de Contas; no entanto, no que diz respeito as

contas do Poder Executivo, esse Tribunal auxilia o Poder Legislativo com o parecer, pois o

julgamento não é da sua alçada.

 O Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal têm

como objetivo, entre outros, tornar saliente o comportamento das variáveis fiscais. (CRUZ et

al, 2001) Estão previstos nos artigos 52 e 53, 54 e 55, respectivamente.

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) refere-se ao previsto no

§ 3º do art. 165 da Constituição Federal de 1988 38. Seu conteúdo está determinado ao longo

dos artigos 52 e 53.  A competência para sua elaboração é do Chefe do Poder Executivo,

porém o relatório abrange todos os Poderes e o Ministério Público, devendo ser publicado 30

dias após o encerramento de cada bimestre.

                                           
38 § 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório

resumido da execução orçamentária.
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Sinteticamente, os principais itens do RREO: (PASCOAL, 2003)

I - balanço orçamentário, que especificará as receitas por categoria econômica

e as despesas por grupo de natureza;

II - demonstrativos da execução das receitas, por categoria econômica e fonte,

e da execução da despesa  por grupo de natureza, função e subfunção;

III - demonstrativos relativos à apuração da receita corrente líquida, sua

evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício;

demonstrativos relativos a receitas e despesas previdenciárias; demonstrativo

dos resultados nominal e primário, das despesas com juros e dos Restos a

Pagar, detalhando, por Poder e órgão, ressaltando os valores inscritos, os

pagamentos realizados e o montante a pagar.

IV - quando for o caso, serão apresentadas justificativas:

a - da limitação de empenho;

b - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação

e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.

V – demonstrativos do último bimestre:

a -  demonstração do atendimento ao disposto no artigo 167, III da CF (Art.

167. (*) São vedados: III - a realização de operações de créditos que excedam

o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante

créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo

Poder Legislativo por maioria absoluta;);

b - das projeções atuariais dos regimes de previdência dos servidores públicos;

c – da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação

dos recursos dela decorrentes.

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) está regulamentado nos artigos 54 e 55 da LRF.

Deverá ser emitido a cada quadrimestre por todos os titulares dos Poderes e órgãos da

administração (Executivo, legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público) e

publicado até 30 dias após sua elaboração. A sua não publicação impedirá o ente de receber

transferências voluntárias e efetuar operações de crédito, exceto se a operação se destinar ao

refinanciamento do principal da dívida mobiliária.

Esse relatório deverá ser assinado pelo Chefe do Poder Executivo, Presidente e demais

membros da Mesa Diretora do Poder Legislativo, Presidente de Tribunal e demais membros de

Conselho de Administração dos Tribunais Judiciários, Chefe do Ministério Público,
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autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como

outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão.

Contém como principais itens:

I - comparativo dos limites previstos na LRF com:

a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;

b) dívidas consolidada e mobiliária;

c) concessão de garantias;

d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;

II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos

limites;

III - demonstrativos, no último quadrimestre:

a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas liquidadas, não liquidadas e daquelas não

inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados;

É importante mencionar que é facultada aos Municípios com população inferior a 50

mil habitantes a opção por divulgar semestralmente o RGF (artigo 63 da LRF); todavia, no que

diz respeito ao RREO, independentemente da população, deverá ser publicado 30 dias após o

encerramento de cada bimestre.

A partir da visão desses documentos, instrumentos de planejamento e relatórios, torna-

se mais claro o entendimento das principais inovações trazidas pela Lei de Responsabilidade

Fiscal no seu trato com a transparência. O seu artigo 48 principia um dos pilares: a

transparência na gestão fiscal. A Lei tem como propósito a correção do estereótipo de que,

independentemente de qualquer análise orçamentário-financeira, o sucesso de uma gestão é

mensurado, popularmente, pelo número de obras realizadas. (FIGUEIREDO et al, 2001)

E nesse sentido, é interessante reafirmar que ao permitir ao cidadão o acesso às

informações relativas a finanças e proporcionar a sua compreensão, aperfeiçoa-se o controle

social com a percepção e compreensão dos fatos. As informações divulgadas ao público

apóiam-se não só em fórmulas tradicionais, como a publicação de relatórios e demonstrações,

mas também em meios mais modernos, principalmente a mídia eletrônica, refletindo a

tendência atual. (CRUZ el al ,2001).
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O primeiro passo foi dado através da Lei nº 9.755/99 que disponibilizou na internet

uma página denominada Contas Públicas na qual, mensalmente, os municípios são obrigados a

evidenciar informações referentes à execução orçamentária e financeira.

Ainda no estudo do artigo 48, seu parágrafo único salienta a importância do incentivo à

participação popular na elaboração e discussão do PPA, da LDO e dos Orçamentos, não

bastando a realização de audiências públicas.

Para Sen (2000), o processo de participação deve ser legítimo, ampliando o espaço

público e estimulando os cidadãos, pois tentar tolher a liberdade participativa com o pretexto

de defender valores tradicionais passam ao largo da questão da legitimidade e da necessidade

de as pessoas participarem da decisão do que elas desejam e do que elas estão certas ao

aceitar.

Nessa busca por legitimidade, Bobbio (2000) afirma que o melhor remédio contra o

abuso de poder sob qualquer forma – mesmo que “melhor” não queira realmente dizer nem

ótimo nem infalível – é a participação dos cidadãos na formação das leis.

E, nesse sentido o fortalecimento das relações com os cidadãos constitui-se em

importante investimento destinado a aperfeiçoar o processo de formulação de políticas e em

elemento fundamental da boa governança, permitindo ao governo obter novas fontes de idéias

relevantes, informações e recursos para a tomada de decisões, devendo assegurar que

� a informação seja completa, objetiva, confiável relevante e de fácil acesso e

compreensão;

� as consultas tenham objetivos claros e regras definindo os limites de seu exercício,

assim como contemplem a obrigação do governo em prestar contas sobre sua forma de utilizar

as contribuições do cidadão;

� a participação proporcione tempo e flexibilidade suficientes para permitir a elaboração

de novas idéias e propostas pelos cidadãos e de mecanismos para integrá-los nos processos de

formulação das políticas governamentais.

E é dessa forma de participação que a Transparência também vem sendo incentivada,

como um princípio que possibilita o controle social. A exemplo, segundo Silva, Júlio (2002), o

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - Ibase vem estimulando, com o apoio da

Fundação Ford e da ActionAid Brasil, a observância desse e de outros princípios:
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O objetivo é propor ações que aprimorem e qualifiquem a participação cidadã e

o controle social do orçamento no acompanhamento, na avaliação e na

proposição de políticas públicas. E como isso aconteceria? Por meio de ações de

mobilização, sensibilização e capacitação da sociedade.

O sistema permite que os cidadãos e cidadãs saibam quais os recursos

disponíveis para combater as imensas desigualdades e demandas sociais, falando

de dados orçamentários em linguagem acessível e aprimorando o diálogo com o

poder público. Vale lembrar que o acesso à informação está intimamente ligado

à reivindicação de direitos, instrumentalizando a luta da sociedade civil no

acompanhamento das ações do Estado.

No entanto, o esforço do governo para informar, consultar e engajar os cidadãos na

melhoria da qualidade, credibilidade e legitimidade de suas decisões poderá não produzir os

efeitos esperados se os cidadãos perceberam que seus esforços em manter-se informados,

fornecer feedback e participar ativamente foram ignorados, ao mesmo tempo não exercendo

efeito algum sobre as decisões tomadas ou permanecendo sem a devida prestação de contas

por parte do governo.

Nóbrega (2001) se posiciona aos questionamentos acerca das dificuldades de

impulsionar ações de transparência no âmbito dos pequenos municípios, citando como

exemplo o relatório de prestação de contas ao governador de Alagoas, elaborado em 1928, de

autoria do então prefeito de Palmeira dos Índios, Graciliano Ramos: ”Eis um exemplo, há mais

de 75 anos, de que a transparência é possível de ser implementada com medidas simples e que

busquem divulgar informações inteligíveis à população”.

Ao comentarem o artigo 49, Figueiredo et al (2001) constatam a novidade trazida pela

Lei ao estabelecer que as contas do chefe do Poder Executivo fiquem disponíveis não apenas

no Poder Legislativo, como também, no órgão técnico responsável pela elaboração, para

consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Alerta, porém, que não basta

a simples disponibilidade de informações, sendo fundamental o entendimento por quem as

consulta para conferir a transparência tão solicitada pela Lei.

Para esses autores, a compreensão desse dispositivo deve ser feita juntamente com o

artigo 5639; pois, evidencia que não apenas as contas do Poder Executivo devem ser

                                           
39 §3º inspira-se no Princípio da Transparência, pois determina a ampla divulgação dos resultados da apreciação,

julgadas ou tomadas.
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disponibilizadas (artigo 49), esclarece que se trata da consolidação das contas do Executivo e

dos demais Poderes e órgãos de cada ente.

No próximo capítulo será analisada a experiência da transparência no município do

Recife a partir do enfoque dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, através de dois

mecanismos de participação: o Orçamento Participativo e as Audiências Públicas.
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3   A GESTÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE E A TRANSPARÊNCIA

“Tecida de claridade

Recife sonha ao luar

Lendária e heróica cidade

Plantada à beira do mar”

Letra  - Manuel Arão

Música – Nelson Ferreira

3.1 BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

Recife é a denominação dada ao vilarejo que se elevou à categoria de cidade em 1823

e, em 1827, tornou-se capital da província de Pernambuco. Oficialmente, sua criação data de

1709, localizando-se no litoral do Estado.
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Está inserida na Região Metropolitana (figura 3.1(1)) que abriga também os municípios

de Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima, Paulista, Igarassu, Itapissuma, Itamaracá,

Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Araçoiaba e Moreno

cuja área é de 2.766 km², ocupando 2,82% do território pernambucano, e uma população de

3.337.565 habitantes40. É lá onde se encontra o maior fluxo econômico do estado, tendo

predominância o setor de serviços que atrai consumidores vizinhos.

Figura 3.1(1)  Mapa do Estado de Pernambuco  - Localização da região metropolitana do
Recife

Fonte: Governo do Estado. (Disponível em :<http:// www.pernambuco.gov.br>).

                                           
40 Segundo material obtido junto à Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco  -

CONDEPE/FIDEM (2004).
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3.2 DADOS ESTATÍSTICOS DO RECIFE

Segundo a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco

(CONDEPE/FIDEM, 2004), no ano de 2000, Recife contava com uma população de

1.422.905 habitantes, correspondendo a 43% da população da região metropolitana, e um

índice de desenvolvimento humano municipal (IDH-M) de 0,797, ficando assim na 3ª posição

do ranking estadual.

A economia tem como base a indústria, o comércio e o turismo. A prestação de

serviços assume um dos pontos de maior movimentação econômica. Na capital pernambucana

encontra-se, também, pólos médicos de destaque, e ainda, um setor de informática que vem a

cada dia ganhando mais espaço.

No entanto, apesar desses aspectos de desenvolvimento, Recife apresenta seus

contrastes. Na educação, mesmo a taxa de analfabetismo tendo decrescido de 1991 para 2002

– era de 12,70 % e 14,90%, para uma faixa de 11 a 14 anos e de 15 ou mais, respectivamente e

apresentaram-se como 6,50% e 10,60%– ainda existem analfabetos na capital pernambucana.

Do total do seu eleitorado de 982.511 pessoas, em 2002, 55,63% não chegaram ao

segundo grau, de acordo com a base de dados do CONDEPE/FIDEM (2004).

Os indicadores de pobreza, em 2000, mostravam que 31,5% da população eram pobres

e 13,56% considerados como indigentes, ou seja, suas rendas estariam abaixo de R$ 75,50 e

R$ 37, 75, respectivamente. Da população, 50% vivem num total de 490 favelas e 30% dos

domicílios possuem rede de esgotamento sanitário41.

Nesse mesmo ano, 42,12% dos chefes de domicílios particulares apresentavam

rendimento de até 2 salários-mínimos. A renda per capita do recifense era de R$ 392,46. E,

das pessoas de 10 anos ou mais que exerciam uma ocupação, 44% atuavam sem carteira

assinada ou trabalham por conta própria, caracterizando o grau de informalidade.

Esses dados de indigência da população reforçam a idéia da necessidade de se construir

um processo de participação cada vez mais democrático, no qual os cidadãos possam ter

acesso a informações mais claras, podendo opinar e exercer o controle sobre as mesmas, ou

seja, fortalecem ainda mais o estudo de que é indispensável o estabelecimento da

transparência, como também, da accountability para que haja a prestação de contas do

                                           
41 Material disponibilizado, pela Prefeitura, na 3ª Conferência Internacional – OIDP – Observatório da

Democracia Participativa – França no período de 07 a 09 de novembro de 2003.
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desempenho da gestão com a responsabilidade, conferida ao governo pelo cidadão, de

governar e administrar os recursos públicos.

3.3 GESTÃO MUNICIPAL

Em janeiro de 2001, gestores assumem a liderança da Prefeitura da Cidade do Recife 42

com o propósito de uma nova administração, composta por uma frente de esquerda e liderada

pelo Partido dos Trabalhadores, radicalmente democrática que estabelece o resgate da

cidadania, através da transparência e democratização das ações do governo com a participação

popular nas instâncias decisórias. 43

Sua missão é, portanto, “promover um governo radicalmente democrático, direcionado

para fazer do Recife uma Cidade fisicamente organizada, economicamente sustentável,

socialmente justa e de convivência fraterna, onde possa se impor o respeito à natureza, à vida e

aos direitos essenciais de todos os seus habitantes. Uma cidade construída com base na

cidadania.” 44

Nesse governo, as ações sociais enquadram-se como prioridade, permitindo  a partir de

uma nova metodologia para o Orçamento Participativo a universalização do processo

participativo com a discussão, opinião, cobrança e decisão  onde a administração municipal

deve realizar os investimentos.  45

A gestão da Prefeitura do Recife estaria orientada “ pela valorização da ética e busca

da transparência, solidariedade e senso de urgência da população, procurando acumular forças

para a construção de uma sociedade democrática e socialista”. 46

                                           
42 Endereço: Rua Cais do Apolo, 925 Bairro do Recife - CEP: 50.030-230
    Fone: 3425.8000/8117; Site: www.recife.pe.gov.br
    Prefeito: JOÃO PAULO LIMA E SILVA
    Vice-Prefeito: Luciano Roberto Rosas de Siqueira
43 Boletim Informativo: Recife dos Contrastes – Secretaria do Orçamento Participativo e Gestão Cidadã.
44 Disponível em: <http:// www.recife.pe.gov.br>. Acesso em:  13 abr.2004.
45 Boletim Informativo: Recife dos Contrastes – Secretaria do Orçamento Participativo e Gestão Cidadã.
46 Disponível em: <http:// www.recife.pe.gov.br>. Acesso em: 29 set.2002.
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3.4 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA

No intuito de evidenciar os avanços introduzidos pela Prefeitura Municipal do Recife

em direção a uma informação decodificável e acessível das contas públicas, como também, a

utilização de mecanismos que estimulem à participação da população analisaram-se dois

instrumentos que remete à transparência  na gestão pública.

Num primeiro momento, o objeto da pesquisa é representado pelo Orçamento

Participativo como um dos instrumentos de transparecer as contas da Prefeitura à sociedade;

nessa parte, discute-se a importância desse processo e analisam-se os questionários

respondidos por 41 conselheiros. E o segundo, trata do processo ainda incipiente das

audiências públicas como forma de informar a origem e aplicação dos recursos públicos.

3.4.1. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

De acordo com Frey et al (2002), para construir um novo modelo que privilegie a

relação com a sociedade brasileira baseada na circulação da informação, na co-

responsabilização e no controle social das ações governamentais é necessário que se mudem

práticas na gestão tradicionalmente adotadas. Os relatórios contábeis, orçamentários e

financeiros foram apreciados, segundo Jann; Reichard (2002), como instrumentos úteis e

necessários para a modernização administrativa e para que a gestão possa apresentar

transparência da sua situação.

Entre essas práticas de gestão, destaca-se o Orçamento Participativo como um dos

importantes instrumentos de democratização da gestão pública por meio do qual os cidadãos

podem participar das decisões de investimentos do governo, estabelecendo prioridades para a

realização de obras de cada região.

Poderá ser visto como promotor de um novo espaço que se diferencia das experiências

existentes até então, porque as comunidades podem exercitar o gerenciamento das melhorias

das suas regiões, promove o rompimento com o clientelismo e, pode apresentar o caminho da

solidariedade negociada.(SOUZA, 2001).
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O Orçamento Participativo não exibe um formato específico, pois ele não possui uma

autoria individual, mostra-se como o resultado de propostas feitas por cada um dos atores e

das instituições disponíveis para implementá-las, dando ênfase ao processo de colaboração.

Para Sánches (2002), seu perfil e natureza seriam considerados como a concretização de

determinados princípios, entre eles: a accountability ou prestação de contas e transparência

para a efetivação do controle social das decisões.

No que diz respeito à dinâmica e funcionamento do Orçamento Participativo, e, nesse

sentido deve-se levar em conta não apenas a estrutura, mas também a dinâmica da mudança;

ela se renova e se organiza anualmente, realizando-se em pelo menos duas rodadas de

assembléias regionais e temáticas, com a participação individual dos cidadãos e de entidades

da sociedade civil. Primeiramente, a cidade é dividida em regiões, com base em critérios

geográficos, sociais e de organização comunitária, através das quais é organizada a ampla

participação da população. E, além disso, para possibilitar a inserção de indivíduos e entidades

vinculadas a outros movimentos como o sindical, de mulheres, de saúde, de educação, cultura,

etc., são criadas estruturas de participação temáticas, tais como: organização da cidade e

desenvolvimento urbano, circulação e transporte, saúde e assistência social, educação, cultura

e lazer e desenvolvimento econômico e tributação. (AVRITZER e NAVARRO47 apud

SÁNCHES, 2002).

De um modo bem amplo, a lógica de funcionamento desse instrumento envolveria os

seguintes passos: após analisar a Prestação de Contas do Plano de Investimentos aprovado no

ano anterior e a apresentação do Plano de Investimento para o ano atual é feito o levantamento

das principais carências nas regiões, se formam as prioridades de investimentos que são

aprovadas nas reuniões e enviadas pelo Conselho do Orçamento Participativo para o

Executivo que aprecia e envia à Câmara dos Vereadores. (POZZOBON, 2000).

A Figura 3.4.1(1) a seguir permite uma melhor visualização dessa estrutura macro do

Orçamento Participativo:

                                           
47 AVRITZER,Leonardo e NAVARRO,Zander. “Potencialidades e limites da inovação institucional: um estudo

comparativo sobre o Orçamento Participativo”. In .UFMG, Belo Horizonte, 2001.
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Figura 3.4.1(1)  Orçamento Participativo: Articulação, Cooperação e Flexibilidade

Fonte: Elaboração feita para a disciplina de Gestão Pública II do MPANE48, turma III, 2002,

pelos autores: André Luís, Cristina Marsol, Juvenal Valério e Vânia Pereira.

Na Prefeitura do Recife, esse instrumento tem como principal objetivo o de garantir ao

povo o direito de influir e decidir sobre os investimentos feitos na cidade. Seu ciclo constitui-

se de “um processo de participação da sociedade na gestão da Cidade, baseado na ampliação

da transparência e do controle sobre a arrecadação e aplicação dos recursos públicos.” 49. O

ciclo do Orçamento Participativo no município do Recife está assim representado:

                                           
48 Mestrado Profissional em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste. Convênio

UFPE/SUDENE/PNUD.
49   Disponível em: <http:// www.recife.pe.gov.br>. Acesso em: 13 jun.2004.
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Figura 3.4.1(2)  Ciclo do Orçamento Participativo

Fonte: Prefeitura do Recife (Disponível em: <http:// www.recife.pe.gov.br>)

A área geográfica da cidade do Recife está dividida em 6 Regiões Político-

Administrativas – RPA’s, que por sua vez dividem-se em 18 microrregiões50. A definição do

destino dos investimentos ocorre nas Plenárias Regionais dessas 18 microrregiões e nas

Plenárias Temáticas: Assistência Social, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo,

Desenvolvimento Urbano e Ambiental, Educação, Juventude, Mulher e Saúde. Nas plenárias,

onde elegem-se programas e ações, foram registradas 179 mil participações nos três anos –

2001, 2002 e 2003.

Tendo como embrião a primeira administração do prefeito Jarbas de Vasconcelos

(FERREIRA, 2003), no início da década de 1980, quando estruturou a chamada “Prefeitura

nos Bairros” o Orçamento Participativo atual oferece um nível de participação bem superior

ao constatado na época. A materialização destas antigas demandas geradas nas comunidades e

o início da execução de diversas obras e ações eleitas pela população, no ciclo do ano de 2001,

                                           
50 Plano de Investimentos Regionais e Temáticos – 2001-2002.
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deu ao processo maior credibilidade, o que fez aumentar ainda mais o número de participantes

presentes nas reuniões de 2002, em toda a cidade, representando um crescimento de quase

60%, com cerca de 70 mil pessoas51.

Além de ampliar o processo de abertura para a discussão e capacitar os integrantes do

processo, foi nesta nova gestão que a Secretaria do Orçamento Participativo e Gestão Cidadã

foi criada.52

Além dessa inovação, de acordo com o Plano de Investimentos Regionais e Temáticos

– 2001-2002, Recife criou diferenciais que o destacam entre as experiências de participação

popular existentes no Brasil: eleição direta das obras e ações pela população presente nas

Plenárias Intermediárias; informatização do processo através do sistema desenvolvido pela

Empresa Municipal de Processamento Eletrônico – EMPREL,  na qual a população é

cadastrada e credenciada, e a composição do Conselho de Orçamento Participativo.

A proposta da nova administração é dar ênfase às ações sociais, a partir de uma nova

metodologia para o orçamento participativo, universalizando a participação e permitindo que

todo e qualquer cidadão possa discutir, cobrar, opinar e decidir onde a administração

municipal deve realizar novos investimentos. A gestão democrática do Recife também

transformou em realidade antigos pleitos de diversas comunidades que estavam pendentes de

governos anteriores.53 Os princípios defendidos constituem-se em inverter prioridades,

garantir a transparência e a participação popular na gestão. 54

Em 2001, o governo democrático formado por uma frente de esquerda implantou uma

nova metodologia, que fez com que, ao invés de apenas consultivo e restrito a algumas

lideranças do movimento popular e comunitário, o Orçamento Participativo passasse a ter

caráter de discussão e decisão sobre como a administração municipal deveria aplicar os

recursos públicos.

O desafio de implementar esse modelo, que têm por base a experiência de Porto

Alegre, conforme o Diretor do Departamento de Sistematização de Informações da Secretaria

do Orçamento Participativo e Gestão Cidadã da Prefeitura do Recife55, iniciou-se com as

                                           
51 Boletim Informativo: Recife dos Contrastes – Secretaria do Orçamento Participativo e Gestão Cidadã.
52 Informações obtidas com a Sra. Laurinda Luís – Diretora de Informação e Pesquisa, em 12 ago.2004.
53 Boletim Informativo: Recife dos Contrastes – Secretaria do Orçamento Participativo e Gestão Cidadã.
54 Plano de Investimentos Regionais e Temáticos – 2001-2002.
55 Sr. Clélio Santos, em entrevista concedida na Prefeitura do Recife em 24 jan.2002.
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Plenárias Regionais56. As dificuldades de estruturação das reuniões, de divulgação da

metodologia e de mobilização da sociedade foram superadas a partir da parceria entre

secretarias e empresas municipais. “Essa Secretaria, motivada pelo compromisso de

democratização da gestão, coordenou todo esse processo de parceria dos órgãos municipais e

implantação do programa”.

No primeiro ano, o sucesso de participação foi imediato, cerca de 42 mil pessoas

participaram do processo em debates nas plenárias regionais, temáticas e nas intermediárias,

onde foram eleitas as obras, ações e os delegados, os quais representam as comunidades junto

à Prefeitura do Recife, demonstrando que a população tinha reconhecido o direito de ter voz e

ao mesmo tempo tinha a oportunidade de conhecer e definir a utilização das verbas públicas.

O programa pretende garantir, também, a transparência da administração municipal,

pois permite o conhecimento das receitas e despesas do município no ano anterior e a previsão

para o ano em curso. O Orçamento geral da Prefeitura para a execução em 2003 era de R$

1.067.001.866,00, sendo R$ 955.130.525,00 de recursos do tesouro e R$ 111.871.341,00 de

outras fontes de outros órgãos e entidades da Administração Indireta, inclusive fundos

instituídos pelo poder municipal. Destina-se, basicamente, ao atendimento das despesas de

pessoal, de educação e saúde57 como previsto na Constituição Federal de 1988, da Câmara

Municipal58 e outras despesas do município. Os gastos com as demandas do Orçamento

Participativo somavam R$ 82.726.480,00, o que representa menos de 10% para atender à

população através das suas escolhas.

Para o Prefeito João Paulo “Recife precisaria de pelo menos cinco vezes mais para

cuidarmos melhor da nossa cidade, tão carente”.59

O Conselho Municipal da Gestão Democrática do Orçamento Participativo - COP

como instância máxima de decisão, possui estrutura organizacional e regulamentação através

do Decreto nº 19.268 de 17 de abril de 2002 do Prefeito João Paulo que entrou em vigor com

efeitos retroativos a 31 de agosto de 2001.

                                           
56 Nas Plenárias onde são eleitos programas e ações pela população a partir da construção de consensos ou da

disputa de idéias e propostas.
57 Educação representa 25% da Receita de Impostos+Vigilância Escolar+Merenda Escolar+parte dos inativos e

Saúde, 15% da Receita de Impostos, exclui inativos.
58 5% da Receita Tributária.
59 Boletim Diário. João Paulo entrega Proposta de Lei Orçamentária de 2003 à Câmara. Disponível em: <http://

www.recife.pe.gov.br>. Acesso em:  30 set.2002.
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Seus conselheiros têm a função de acompanhar os Planos de Investimento definidos

pela população nas plenárias do Orçamento Participativo, além da avaliação da Lei de

Diretrizes Orçamentárias, podendo propor ajustes e alterações, levando em conta as obras e

ações eleitas. Possuem a  tarefa de  propor, acompanhar, fiscalizar e  decidir sobre  assuntos

relacionados ao Orçamento e seus desdobramentos. Já os delegados exercem o papel de cobrar

responsabilidades dos conselheiros e de apoiá-los no trabalho de informar e divulgar para suas

comunidades e entidades o que está sendo discutido no Conselho, além de acompanhar, em

conjunto com a população organizada o andamento das obras previstas no Plano de

Investimentos.

A composição do conselho é de 44 titulares com os respectivos suplentes em número

igual, estes atuando como substitutos em caso de impossibilidade de comparecimento às

reuniões ou quando têm o interesse em participar mesmo quando da presença do titular.

Segundo reportagem do Jornal do Commercio  em 25.03.2004,  “João Paulo dá o seu

recado à turma do OP”,  o prefeito discursa aos conselheiros “Não governo essa cidade

sozinho. É a população, através de vocês, que escolhe o que deve ser feito. E nós, o Governo,

executamos o que é possível dentro da nossa limitação orçamentária”.

Foi no estudo específico desse Conselho, criado a partir dessa nova gestão, que a

pesquisa define seu principal foco de análise, ou seja, por considerar que os Conselheiros

atuam como uma “ponte” entre a Prefeitura e a comunidade e que de fato eles recebem às

informações de ambos foi que entrevistamos os conselheiros do COP para evidenciarem como

a PCR tem disponibilizado suas contas.

Em 11 de novembro de 2003, na Empresa de Urbanização do Recife – URB foi

realizada uma das reuniões do COP cujo espaço de debate foi utilizado para a aplicação do

questionário (APÊNDICE A) que embasa o estudo de caso.

Estiveram presentes à reunião 55 conselheiros, que foram orientados sobre o objetivo

da pesquisa e o modo de preencher os dados, dos quais 41 responderam ao questionário,

correspondendo a 75% dos presentes.  Deste trabalho, as opiniões colhidas estão apresentadas

nas tabelas e nas figuras a seguir:
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Tabela 3.4.1(1) – Resultado do questionário respondido por 41 integrantes do Conselho

Municipal da Gestão Democrática do Orçamento Participativo – COP

RESPOSTASPERGUNTAS
Sim (%) Não (%) Eventualmente (%)

1. Você sempre participa das reuniões? 95 0 5

2. Você tem acesso as contas da prefeitura? 44 34 22

3. Você tem interesse em compreendê-las? 100 0 -

4. Nas reuniões existe a preocupação da

Prefeitura em mostrar a trajetória dos números,

informando o que foi arrecadado e onde foi

aplicado o dinheiro?

64 7 29

5. Existe clareza das informações? 44 5 51

6. Você acha justa e adequada a aplicação do

dinheiro?

83 17 -

7. Você se sente motivado a participar do

processo orçamentário?

87 13 -

8. Os Canais de Divulgação (home page,

publicações, folhetos...) são suficientes e

adequados para que se estimule a participação

popular?

57 43 -

9. Você costuma repassar as informações da

Prestação de Contas?

87 13 -

10. Você considera necessária uma maior

participação da sociedade na gestão municipal?

100 0 -

Fonte: Pesquisa de Campo realizada em 11/11/03

Ao analisar os dados da Tabela 3.4.1(1), verifica-se, na 1ª resposta, que os

Conselheiros estão interessados em participar do processo orçamentário e entender a respeito

das contas públicas. Primeiramente, porque se observa que 95% dos entrevistados



80

comparecem sempre às reuniões do COP, seja com o intuito de conhecer o processo, seja para

manter-se atualizado e poder representar e ajudar à comunidade. Representam 5% aqueles que

eventualmente participam das mesmas, com faltas justificadas devido à ausência de tempo.

Em segundo lugar, verifica-se que é unânime o grau de interesse na compreensão das contas

públicas (Tabela 3.4.1(1) - resposta nº 3) e que uma maior participação da sociedade na gestão

municipal é considera necessária, tendo em vista acreditarem na importância da fiscalização

dos recursos públicos pela comunidade para haver maior clareza na gestão e melhoria dos

programas sociais (Tabela 3.4.1(1) - resposta nº 10).

Os programas sociais com ativa participação comunitária em seu desenho, gestão e

avaliação têm resultados muito superiores aos programas de tipo tradicional burocrático

vertical (...) A participação assegura a transparência do projeto. (KLIKSBERG,2001).

Esse processo participativo, embora necessite de ajustes, segundo opinião do Diretor

do Departamento de Sistematização de Informações da Secretaria do Orçamento Participativo

e Gestão Cidadã60 da Prefeitura do Recife, tem gerado a uma parcela significativa da

população a inclusão na construção da cidade. A co-gestão incorporada pela Administração

Pública não representa um modelo perfeito e acabado, mas representa uma relação de parceria

construída com a sociedade que abre as portas para a ação coletiva, com predominância de

padrões descentralizados e horizontais, nas quais as políticas são concertadas entre os

diferentes atores sociais e articuladas buscando a criação de novas oportunidades.

Os governos locais que cada vez mais desenvolvem esses mecanismos de participação

da comunidade, nos processos de elaboração do orçamento, pelas discussões e definições de

políticas e das prioridades da aplicação dos recursos públicos promovem estímulos que

permitem o engajamento desses atores no processo.

Esses estímulos motivacionais que levam o indivíduo a agir de determinada maneira,

representam impulso que dá origem a um comportamento específico. Impulso esse que pode

ser provocado por valores externos ou gerado internamente pelo indivíduo. Neste aspecto

relaciona-se a Cognição (ou conhecimento) da pessoa, ou seja, o que cada um sabe a respeito

de si e do ambiente que as envolve. (CHIAVENATO,2000)

Nesse sentido, a motivação analisada na pesquisa teve representatividade em 87% dos

entrevistados (Tabela 3.4.1(1) - resposta nº 7), ou seja, a grande maioria deles sentem-se

                                           
60 Sr. Clélio Santos, em entrevista concedida na Prefeitura do Recife em 24 jan.2002.
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estimulados a participar do processo e o consideram como um fato novo e favorável à

população para o exercício da cidadania, apesar da existência de limitações e restrições

impostas pelo poder público e pela própria legislação vigente. Já 13% dos Conselheiros não se

sentem motivados à participação, tendo em vista a não observância de um claro plano de

investimentos com atendimento as escolhas feitas conforme a prefeitura anuncia.

O motivo pelo qual os participantes comparecem às reuniões, conforme ilustração da

figura 3.4.1(3) a seguir, prioritariamente, refere-se à democratização das políticas públicas o

que vem confirmar o interesse dos mesmos em participar do processo.

Figura 3.4.1(3)   Motivo pelo qual os participantes estão presentes.

Muito embora os conselheiros em sua maioria sintam-se motivados, 43% dos

entrevistados acreditam que os canais de divulgação utilizados pela PCR (Tabela 3.4.1(1) –

resposta nº 8) não são suficientes e adequados para que se estimule a população. Eles sugerem

ampliar a divulgação através de: rádios comunitários, jornais, reportagens televisivas, projetos

em escolas, igrejas, carros de som; enfim, eventos populares que convoquem a comunidade a

participar das decisões da gestão. Já 57% dos entrevistados manifestaram sua opinião

totalmente favorável aos canais utilizados atualmente pelo órgão. O que leva a crer que não

obstante haver uma satisfação com o que já existe, pode-se acrescer outros canais para que a

participação seja ainda maior.
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No que se refere ao acesso às contas públicas, 44% dos entrevistados opinaram “sim”

que a gestão disponibiliza às informações, considerando que se mostra o gasto utilizado nas

obras e que se conhece o destino das verbas. No entanto, 34% responderam “não” que não

possuem acesso às contas da prefeitura e, 22% acreditam que eventualmente conseguem ter

esse acesso, pois as contas são mostradas parcialmente, nas reuniões e através da internet.

(Tabela 3.4.1(1) – resposta nº 2).

O acesso às informações forma-se como um dos principais fatores que levam à

transparência dos atos do governo. O acesso transparente e livre, tanto protege o cidadão

contra atos arbitrários pelos governos, como também, representa uma precondição para que

haja maior participação nos processos políticos e na gestão da coisa pública. ( FREY et al,

2002).

Daí verifica-se que diferentemente do que ocorre com o perfil dos conselheiros, que em

sua maioria manifestam o interesse em entender as contas com motivação para participar do

processo; ao analisar o acesso às contas da prefeitura, 56% dos entrevistados traduzem-se em

serem eventualmente ou não acessíveis, o que nos leva a questionar se, mesmo com o acesso

restrito à maioria dos entrevistados, existe a preocupação da PCR em mostrar a trajetória dos

números, informando o que foi arrecadado e onde foi aplicado o dinheiro. E se é clara e

adequada a sua aplicação.

Na concepção de 64% dos Conselheiros, a prefeitura manifesta a existência dessa

preocupação representada em uma gestão transparente e democrática. (Tabela 3.4.1(1) -

resposta nº 4 ). Nesse sentido a prefeitura firmou uma parceria no segundo semestre de 2003

com a Escola do Tribunal de Contas do Estado – TCE, por sua própria iniciativa, para

capacitar cerca de 400 delegados do Orçamento Participativo sobre um planejamento eficaz.

“Essas pessoas fiscalizarão as obras da cidade com muito mais rigor” comentou o coordenador

da Escola do Tribunal na reportagem “De olho nas contas do Governo”- Jornal do Commercio

em 04.01.2004”.

Entretanto, para 7% dos entrevistados essa preocupação não acontece e para 29%

apenas parcialmente mostra-se a trajetória dos números, apesar de haver justificativas aos

atrasos dos compromissos assumidos.

Essa preocupação representa uma peça publicitária é o que profere a manchete

publicada em 07.01.2003 no Jornal do Commercio: “João Paulo exige maior “visibilidade” das
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ações  - demonstrando disposição para concorrer à reeleição em 2004, prefeito se reúne com o

seu secretariado e afirma que a prioridade, daqui para frente, será dar mais visibilidade às

ações da Prefeitura”.

Apesar de mais de 60% dos entrevistados acreditarem na preocupação da prefeitura em

transparecer as contas públicas, 56% posicionam-se: pelo não entendimento (5%) ou

entendimento parcial (51%) de como se dá a utilização dos recursos, tendo em vista a clareza

dos mesmos (Tabela 3.4.1(1) - resposta n º 5). Asseguram que termos técnicos dificultam a

compreensão, às vezes há o entendimento outras vezes não.

No entanto, 44% consideram que existe essa clareza na prestação de contas. Clareza

que estaria envolvida com o processo de comunicação que reflete a interação com os

indivíduos, sendo uma experiência muito mais ampla do que a transmissão linear de

informações, deve ser pensada num determinado contexto, observando a vida concreta das

pessoas. (FÍGARO,2002)

Os Conselheiros garantem que existem discussões no fórum, apresenta-se a matriz

orçamentária, como também, gráficos que elucidam possíveis distorções existentes, facilitando

o entendimento das informações. Além disso, eles realizaram um curso de capacitação no

Tribunal de Contas de Pernambuco.61

Em 13.01.04, também como pauta da Reunião Ordinária do COP estavam os informes

orçamentários e a LOA. Na reunião foram distribuídos informativos do orçamento e a Lei

Orçamentária Anual/2004. A Diretora Geral de Orçamento62 palestrou acerca do

funcionamento dos mesmos e a seguir abriu para dúvidas e debate, estabelecendo um

momento de interação entre a prefeitura e os conselheiros para que pudessem ser

compreendidas às informações.

Essa idéia de entendimento das informações pode ser evidenciada no artigo de Dias

Filho (2000) que revela a existência de vínculos entre a compreensibilidade da informação

contábil e o desempenho econômico da entidade, ou seja, evidencia que a compreensão dos

códigos lingüísticos utilizados pela Contabilidade é condição básica para que haja um bom

aproveitamento das informações no processo decisório. Se o orçamento é hermético e vem

                                           
61Na Escola de Contas Públicas Prof. Barreto Guimarães, curso: “Conhecendo e entendendo o processo de

planejamento e orçamento”, realizado nos dias 01, 03, 05,09 e 11.09.03 com carga horária de 20h/a.

62 Sra. Leni Menezes Ferreira Rodrigues
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acompanhado de quadros complicados, é possível que não se consigam descobrir coisas

fundamentais para a vida do cidadão comum. (SILVA, L., 2000).

Mesmo perante a dificuldade de acesso às contas públicas e a clareza das informações

para mais da metade dos entrevistados, 87% dos conselheiros informaram que o repasse de

informações referentes a Prestação de Contas é efetuado, na sua maioria, aos delegados e à

população em geral (figura 3.4.1(4)), utilizando-se da forma verbal e de folhetos (figura

3.4.1(5)). De maneira que esses se consideram agentes multiplicadores e que, como tal, têm o

dever de transmitir as informações para a comunidade a fim de torná-las mais participativas do

processo e informadas dos gastos da gestão.

40%

50%

10%

população em geral
delegados
outros

Figura 3.4.1(4)   Para quem os Conselheiros costumam repassar as informações da

Prestação de Contas
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Figura 3.4.1(5)  Forma que os Conselheiros utilizam para repassar as informações da

Prestação de Contas

VB – verbal
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OT - outros
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De acordo com 83% dos Conselheiros, a aplicação do dinheiro público é justa e

adequada, pois assegura que os critérios discutidos nas plenárias do Orçamento Participativo

estão sendo aplicados e que se encontram enquadrados em bases definidas na Lei de

Responsabilidade Fiscal (Tabela 3.4.1(1) – resposta nº 6). Para os 17% que não concordam

com a aplicação dos recursos, a opinião é que a PCR deveria aplicar mais em educação, saúde

e em obras de emergência, pontos que têm sido desprezados.

Numa apreciação, sob o ponto de vista dos conselheiros, sobre o que reflete o

desinteresse da população pela prestação de contas, é possível sintetizar nos seguintes itens:

cultura política, descrédito dos órgãos públicos, desconhecimento, falta de capacitação,

divulgação insuficiente e contas incompreensíveis. Para eles, as pessoas precisam ter

consciência da necessidade de participar e quando houver essa participação, precisam ser

atendidas em suas solicitações. É fundamental entender melhor os relatórios, que devem ser

mais divulgados e transparentes. Enfim, dois são os alicerces indicados para falta de interesse:

incompreensão e despreparo.

Nesse contexto, os dados evidenciam que apesar do acesso às contas ainda ser difícil,

existe um consenso de que a Prefeitura, total ou parcialmente, está preocupada em prestar

contas à população. E que, apesar do interesse pelo entendimento por parte dos Conselheiros

de como a PCR utiliza seus recursos, há fatores que desvirtuam o estímulo de participação,

tanto destes, como da população em geral.

Um outro aspecto revelado pela pesquisa (Quadro 3.4.1(1)) foi quanto às principais

dificuldades/ facilidades na implementação de um mecanismo de divulgação de informações

que sejam mais acessíveis e mais claras à população.
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Quadro 3.4.1(1) – Aspectos considerados para divulgar informações mais claras e acessíveis

DIFICULDADES FACILIDADES

Incompreensão

Desinteresse

Despreparo

Desmotivação

Falta de recursos

Boletim

Divulgação  (TV, rádio, som, e-mail)

Espaço institucional

Nova legislação

Acesso às escolas

Os resultados apontados permitem inferir que a questão da educação e da cultura está

diretamente relacionada às dificuldades de implementação, o que vem a confirmar o que foi

apontado como desinteresse pela população. A falta de recursos também foi registrada como

um complicador para que esta prática avance.

Para Bresser Pereira (2001), os cidadãos podem apresentar desinteresse pela política,

porém quando são mais bem formados, possuem mais informações e acreditam que suas vidas

dependem da boa governança, conhecem mais os direitos e obrigações de cidadãos.

Com relação à falta de recursos, em 01.07.04 no Jornal do Commercio, através da

reportagem “Recife vai investir na organização das finanças” a PCR tomará um empréstimo

de R$ 16,7 milhões e investirá R$ 5,3 milhões com recursos próprios para projetos de

melhoria de atendimento e modernização da máquina pública. (...) Os investimentos serão

feitos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos

Municípios Brasileiros – PNAFM do Governo Federal.

Já no campo das facilidades para divulgação, percebe-se que vários são os canais que

possibilitam uma maior divulgação das contas públicas. Segundo Muniz (2002), esse conjunto

dos meios de comunicação que se denomina genericamente de mídia possui  como

trabalho não apenas a transmissão de informações ou puro reflexo da realidade (...)
constitui um potencial de transformação da realidade vivida, que não se confunde



87

com manipulação de conteúdos ideológicos. É uma condicionante da experiência
vivida, com características particulares de temporalidade e espacialização.

Em Anápolis/Goiás63, o prefeito eleito em 2000 instalou um painel numa praça e

através dele a prefeitura prestava contas à população. Foi descoberta fraudes, o Ministério

Público abriu um inquérito e acabou cassando o mandato e os direitos políticos do tal prefeito,

numa prova da transparência que a lei oferece  e que está ao alcance de todos.

Com relação ao desempenho da Prefeitura na divulgação de suas contas (Figura

3.4.1(6)), os conselheiros optaram entre ótimo, bom, regular e ruim. Para 51% e 3% deles a

situação é regular e ruim, respectivamente, indicando que para a maioria existe a necessidade

de melhorar a divulgação das contas. Já para 46% dos entrevistados a PCR tem desempenho

satisfatório, apresentando quadro de bom a ótimo.

13%

33%51%

3%

ótimo
bom
regular
ruim

Figura 3.4.1(6)  Desempenho da Prefeitura na divulgação das contas

Além de opinar a respeito da postura da Prefeitura do Recife, também foi objeto de

análise por parte dos conselheiros o comportamento no qual estão inseridas as reuniões do

COP, havendo enumeração por ordem de importância entre as seguintes características:

cooperação, crítica, negociação, passividade, reivindicação e outros. A figura 3.4.1(7) permite

concluir que: criticar e reivindicar constituem os dois pilares de maior representação nas

reuniões. Já a passividade não é o comportamento predominante nas mesmas, e sim a

participação e controle social acreditam alguns.

                                           
63 Como vivem os municípios.Disponível em <http://www.pe360graus.globo.com.br>. Acesso em  22 ago.2004
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Figura 3.4.1(7)  Análise do Comportamento das Reuniões do COP

Ainda analisando as reuniões, foi questionado se o entrevistado costuma oferecer

sugestões para que haja maior transparência nas contas. A grande maioria respondeu que

oferece sugestões para que haja maior transparência nas contas públicas, seja parcial ou

freqüentemente, o que não ocorre com um número reduzido de participantes que nunca opinou

nesse sentido, conforme ilustra a figura 3.4.1(8) a seguir:

Figura 3.4.1(8) Participação dos Conselheiros em apresentar sugestões para maior

transparência
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3.4.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Em “As melhores práticas na modernização do Estado”, Jann; Reichard (2002)

apontam que o objetivo das novas exigências de prestação de contas é proporcionar a todos os

stakerolders, internos (lideranças, ministérios) e externos (parlamento, empresas de auditoria,

cidadãos e o público em geral) uma visão confiável e ampla dos custos e benefícios das

agências públicas.

No rumo desses valores, tentou-se analisar as audiências públicas como um dos

instrumentos de prestação de contas à população. Essas audiências estão disciplinadas na Lei

de Responsabilidade Fiscal, basicamente, em dois momentos, conforme o quadro 3.4.2(1):

Quadro 3.4.2(1) – Audiências que remetem à LRF

AAAUUUDDDIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAASSS   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAASSS

DDDiiissspppooosssiii tttiiivvvooo   dddaaa   LLLRRRFFF CCCooonnnttteeeúúúdddooo

§ 4º do artigo 9º até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder

Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas

fiscais de cada quadrimestre, em aauuddiiêênncciiaa  ppúúbblliiccaa

Parágrafo único do

artigo 48

a transparência será assegurada também mediante incentivo à

participação popular e realização de aauuddiiêênncciiaass  ppúúbblliiccaass, durante

os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de

diretrizes orçamentárias e orçamentos.

É importante observar que o estudo concentrou-se nesses dois aspectos e, que apesar de

a audiência disciplinada no artigo 9º não constituir, em princípio, objeto de pesquisa, por não

está inserida no capítulo específico da transparência, a sua análise foi importante para

conclusão deste trabalho.

Seguindo o caminho da LRF, a lei nº 16.745/2002 de 08/01/02 (ANEXO A), publicada

no Diário Oficial do Município nº 160/02 de 10/01/02 - de autoria do Vereador Carlos Gueiros

- disciplina sobre as audiências públicas. Essa lei dispõe em seu artigo 1º que “O Governo

Municipal, através dos Poderes Executivo e Legislativo poderá realizar reuniões públicas com

participação de cidadãos e de representantes de organizações da sociedade civil para tratar de



90

assuntos de interesse público relevante ou para instruir matéria legislativa em tramitação na

Câmara Municipal”. Serão realizadas mediante proposta de qualquer vereador, por iniciativa

do Poder Executivo ou a pedido de entidade interessada. (artigo 3º)

Outros tipos de audiências são realizados na Câmara Municipal do Recife, tais como

aquelas que debatem assuntos relativos ao meio ambiente, ao trânsito e transporte; à saúde e

bem-estar social; à criança e ao adolescente, etc; no entanto, a observação e análise foram

direcionadas à área de orçamento e finanças de que trata a Comissão de Orçamento e Finanças

da Câmara Municipal.64

Com o intento de implementar a primeira abordagem feita pela Lei, a PCR demonstra

e avalia a realização das metas fiscais em audiências públicas realizadas no Plenário da

Câmara Municipal do Recife. O aviso de realização dessa audiência é publicado no Diário

Oficial do Município (ANEXO B). Para a reunião, é confeccionado, pela assessoria técnica da

PCR, um relatório no qual se avalia o cumprimento das metas (ANEXO C) que evidencia as

previsões e execuções das receitas e despesas executadas até o determinado período.

 Em audiência, ocorrida no dia 07/10/03 às 10:00h, cujo objetivo foi avaliar o

cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre de 200365, o Secretário de

Finanças da PCR66 mostrou a trajetória das metas e dos investimentos de acordo com o

Relatório de Cumprimento de Metas Fiscais, evidenciando o equilíbrio das contas da

Prefeitura. Revelou que os limites legais para pagamento de pessoal foram respeitados e que a

receita aumentou em R$ 600 mil, tendo em vista o projeto de refinanciamento de dívidas

aprovado pela Câmara.

 Os vereadores presentes, menos de 1/5 do total, fizeram suas colocações; entre eles, o

Presidente da Comissão de Finanças, o vereador Carlos Gueiros, que evidenciou sua

preocupação com os investimentos da PCR, pois apenas 22% desses haviam sido aplicados,

significando que 78% ainda deveriam ser aplicados até o final do ano. Chamou atenção,

também, pela falta de interesse da imprensa em divulgar a ocorrência das audiências.

                                           
64 Comissão Permanente que está prevista no Regimento Interno da Câmara. Atualmente seus membros são:

Presidente: Carlos Alberto Gueiros; Vice-Presidente: Rogério de Lucca; Membro: Josenildo Sinesio da Silva;
Membro: Murilo Mendonça; Membro: Antônio de Oliveira; Suplente: Luiz Carlos Cavalcanti Pires; Suplente:
José Alves de Oliveira; Suplente: Waldemis Ferreira da Silva. Disponível em:
<http://www.camara.recife.pe.gov>. Acesso em 18 ago.2004.

65 Período que compreende de maio a agosto.
66 Sr. José Eduardo Santos Vital
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Participaram do evento 14 pessoas no total: entre vereadores, representantes da prefeitura e a

imprensa. Fato que seria transmitido pela TV Câmara em 08/10/03 às 8:00 e às 14:30 h.

No segundo dispositivo da LRF, que trata do parágrafo único do artigo 48, a

transparência será garantida também mediante a realização de audiências públicas, durante os

processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e

orçamentos.

Essas audiências, segundo Sr. Carlos Gueiros67 representam um método para estimular

a população a participar e estabelecer mudanças de acordo com as sugestões efetuadas. A

divulgação das mesmas é através do Diário Oficial do Município e de avisos no Plenário da

Câmara.

Quando trata de orçamento, a proposta orçamentária deve ser enviada pela Câmara

para a sanção do Prefeito até o dia trinta (30) de novembro de cada ano. Nesses termos, a

Comissão de Finanças e Orçamento realizou audiência pública para debater a proposta

orçamentária em 18/11/0368 para o exercício de 2004. Estiveram presentes alguns vereadores,

os secretários de finanças e planejamento do Recife, Eduardo Vital e Djalma Paes, além de

técnicos da Prefeitura. A LOA, que recebeu um total de 34 emendas -10 acatadas na sua

totalidade, 6 na forma de sub-emendas e 18 rejeitadas -, foi aprovada em 25/11/03 já em 1ª e

2ª discussões.

Segundo o vereador Paulo Dantas69, “a LOA tem a cara da Cidade. Seus termos são

frutos dos debates do Orçamento Participativo e foram aprovados na Câmara por

unanimidade”. Já para Heráclito Cavalcanti “São valores altos gastos em outros segmentos

que não em obras  e melhoramentos para a sociedade”.

Em 02/12/03 foi convocada uma audiência pública para prestação de contas e debate

do atual modelo de funcionamento do orçamento participativo70na qual participou o secretário

do Orçamento Participativo e Gestão Cidadã do Recife71.

                                           
67 Entrevista realizada no dia 13/10/03, às 11:00 h, em Gabinete Particular.
68 Disponível em < http//www.câmara.recife.pe.gov>. Acesso em 16 ago.2004.
69Disponível em < http//www.câmara.recife.pe.gov>. Acesso em 16 ago.2004.
70Disponível em < http//www.câmara.recife.pe.gov>. Acesso em 16 ago.2004.
71 Sr. João da Costa
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Compareceram à reunião 12 vereadores72, 30% do total 73, além de 24 interessados74.

Destes, 15 pessoas são representantes do Orçamento Participativo, ou seja, 63% dos

interessados exercem função no âmbito do Orçamento Participativo.

Os números indicam que não houve ampla divulgação desse instrumento, visto que

75% do quantitativo é composto por pessoas envolvidas com a Câmara e a Prefeitura através

do Orçamento Participativo.

Para evidenciar se a transparência está sendo assegurada através das Audiências

Públicas é que, neste segundo momento, aprecia-se a opinião dos vereadores a respeito da

transparência nas contas públicas. Desse modo, em 18/08/0475, na Câmara Municipal do

Recife foi entregue, pessoalmente ou através de protocolo, o questionário (APÊNDICE B) aos

12 vereadores presentes à audiência do dia 02/12/03. Destes, apenas os vereadores Carlos

Gueiros, Heráclito Cavalcanti, Jorge Ribeiro, Jurandir Liberal e Paulo Dantas, responderam o

mesmo, correspondendo a 42% dos presentes.

Na sua maioria, o fato de poder contribuir com a democratização das Políticas Públicas

constitui a principal motivação para participar das Audiências Públicas. Essas audiências

possuem o desempenho, na maior parte, entre regular e bom e, seus participantes exibem, o

comportamento entre cooperação e passividade, conforme demonstram as figuras 3.4.2(1) e

3.4.2(2), respectivamente.

Figura 3.4.2(1) Desempenho das Audiências Públicas

                                           
72 Carlos Gueiros (PTB), Elediak Cordeiro (PL), Heráclito Cavalcanti (PFL), Jorge Ribeiro (PMDB), José Alves

(PAN), Josenildo Sinésio (PT), Jurandir Liberal (PT) , Luiz Helvecio (PT), Marcos Menezes (PMDB), Paulo
Dantas (PCdoB), Paulo Roberto (PFL), Roberto Andrade (PTB).

73 A Câmara possui atualmente 41 vereadores
74 Considerados como àqueles presentes à audiência sem contar o nº de vereadores
75 Data na qual os vereadores estavam em campanha eleitoral.

Ótimo
20%

Bom
40%

Regular
40%

Ruim
0%
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reivindicação
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Figura 3.4.2(2) Comportamento dos Participantes nas Audiências Públicas

Com unanimidade eles opinaram que uma maior participação da sociedade nas

Audiências se faz necessária, seja para tomar conhecimento do que, onde e como são

aplicados os recursos públicos, seja para exercer o direito de cidadania.

Mesmo sendo imprescindível essa participação, 3/5 dos vereadores afirmam que os

canais de divulgação utilizados para que seja estimulada essa participação não são suficientes

e que a população não consegue ter o entendimento do que está sendo divulgado. Nesses

termos, se não há divulgação e entendimento suficiente por parte do cidadão, logo não existe

efetivamente a transparência requerida pela lei; o que existe é um esforço nessa direção. Isso é

o que julga essa fração de membros da câmara, ou seja, a maioria deles.

Para os 2/5 restantes, apesar de optarem pela existência da transparência, os mesmos

avaliaram que as informações são apresentadas em fórmulas técnicas de razoável

entendimento e que a “linguagem” contábil/orçamentária necessitaria de melhor tradução para

a linguagem do cidadão do dia-a-dia sem perder a exatidão dos dados.

Sob esse ângulo - existência ou não da transparência-, ao estabelecer uma visão mais

apurada, essas opiniões levam a um só caminho: não existe a transparência requerida pela lei.

Porque além dos 60% que realmente consideraram não existir a transparência, os 40%

restantes, apesar de afirmarem o contrário, indicaram que o entendimento é razoável e que a

linguagem precisa ser melhorada. E, como a transparência está diretamente relacionada ao

binômio: divulgação ampla e clareza das informações e, se os dados necessitam ser mais bem

trabalhados, então essa conclusão é inevitável.
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS: A LRF E A TRANSPARÊNCIA

O estudo teórico apresentado nos capítulo 1 e 2 permite inferir que o mecanismo de

transparência na gestão pública tem estabelecido avanços progressivos, desde o processo de

Reforma do Estado, em meados da década de 80, no qual se clama por melhorias na gestão até

o surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, com o estabelecimento legal do

Princípio da Transparência.

Esse princípio, que configura um marco nessa trajetória, tem o propósito diferente de

um conjunto de regras que engessam a máquina pública e impedem a criatividade e inovação

da mesma; tem, sim, a finalidade de nortear o agir do gestor público, estabelecendo uma

proposta de publicidade das contas com clareza e acessibilidade para que se estabeleça a

accountability, permitindo um maior controle social.

Do estudo de caso no município do Recife - capítulo 3 - pôde-se concluir que a

Prefeitura da Cidade do Recife apresenta práticas pontuais que evidenciam avanços em

direção à transparência na gestão, ou seja, os dados são disponibilizados pela prefeitura para

qualquer cidadão poder consultá-lo, porém a simplificação da linguagem que é técnica e o

acesso amplo das contas, como exigido pela lei, caminha a passos lentos.

Para se confirmar essa proposição avaliou-se a transparência através de dois

instrumentos: o Orçamento Participativo e as Audiências Públicas.

Das opiniões dos Conselheiros do Orçamento Participativo, como primeiro mecanismo

estudado, evidencia-se o interesse no entendimento das contas públicas e na participação do

processo para atualizar-se e representar a comunidade, por acreditarem que a fiscalização dos

recursos públicos pela sociedade leva a uma maior clareza e melhoria nos programas sociais

da gestão.
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Apesar deste interesse, principalmente por contribuir com a democratização das

Políticas Públicas, há dois fatores que afastam tanto os conselheiros, como a população em

geral da participação: a incompreensão e o despreparo.

A pesquisa revelou, também, que os canais de divulgação utilizados pela PCR embora

sejam satisfatórios pode-se acrescer outros que ampliem a divulgação, e que existe a

preocupação da Prefeitura da Cidade do Recife em mostrar a trajetória dos números,

constituindo-se como um dos objetivos da gestão atual, o que pode ser verificado através da

opinião favorável de 64% dos conselheiros, além das discussões em fóruns, da realização de

cursos e palestras.

Alguns discordam desta postura, considerando que a preocupação é mera peça

publicitária. Mas, independentemente do caráter político ou não, foi nessa gestão que se

regulamentou o Conselho Municipal da Gestão Democrática do Orçamento Participativo –

COP - conselho que possibilita o intercâmbio de informações entre a prefeitura e a

comunidade, no qual atores negociam e compartilham decisões, favorecendo críticas e

negociações na elaboração, execução e fiscalização das políticas públicas. Assim como,

estabeleceu-se uma parceria com a Escola do Tribunal de Contas do Estado para habilitar

integrantes do Orçamento Participativo a compreender melhor o processo de planejamento e

orçamento.

Os dados demonstraram que muito embora exista esta concordância de que a PCR

preocupa-se em transparecer as suas contas, isso não garante proporcionalmente que estas

sejam acessíveis e claras. O acesso às mesmas não existe ou é muito pequeno. E a clareza,

além do acesso, constitui um dos complicadores para que haja a transparência solicitada pela

lei, pois os termos são muito técnicos e dificultam a compreensão.

Desta apreciação se assevera, portanto, que a PCR precisa desenvolver um maior

trabalho, pois o acesso e a clareza só é visível neste órgão para 44% dos entrevistados. Prova

disso é que os Conselheiros ao observarem o desempenho da PCR na divulgação de suas

contas apresentaram os resultados na sua maioria entre regular (51%) e bom (33%).

Outro aspecto revelado pela pesquisa foi que a questão da educação e da cultura está

diretamente relacionada às dificuldades de implementação de um mecanismo de divulgação de

informações que sejam mais acessíveis e mais claras à população, confirmando o que foi
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apontado como desinteresse pela população. A falta de recursos também foi pontuada como

um complicador para que esta prática avance.

Com relação às Audiências Públicas, ocorridas na Câmara Municipal do Recife, o que

se avalia a “grosso modo” a respeito das duas vertentes deste instrumento, é que: aquela

disciplinada estritamente no artigo 9º, atinge sob o aspecto formal aos ditames da LRF que é

mostrar as metas fiscais da PCR e o seu cumprimento a cada quadrimestre; no entanto, pelo

lado da transparência essa realização não se verifica, pois apesar da existência de um relatório

elaborado das metas do quadrimestre, a linguagem é técnica e a divulgação feita é no Diário

Oficial do Município, ou seja, utiliza-se um meio de comunicação de “restrito” acesso.

Na audiência referenciada pelo parágrafo único do artigo 48, a pesquisa também revela

que não existe a transparência requerida pela lei. Porque além dos entrevistados afirmarem ou

indicarem a ausência de transparência, quer pela linguagem contábil que precisa ser

decodificada, quer pela necessidade de ampliar os canais de divulgação; o que se observa é um

quantitativo muito pequeno de participação para um instrumento que objetiva tratar de

assuntos de interesse público relevante ou para instruir matéria legislativa em tramitação na

Câmara Municipal.

Os dados mostraram que o fato de poder contribuir com a democratização das Políticas

Públicas constitui a principal motivação para participação dos vereadores nas Audiências

Públicas. Evidenciaram, também, que o desempenho das audiências estaria classificado, na

sua maioria, entre regular e bom, e o comportamento de seus participantes, entre cooperação e

passividade.

Com unanimidade eles opinaram que uma maior participação da sociedade nas

Audiências se faz necessária, seja para tomar conhecimento do que, onde e como são

aplicados os recursos públicos, seja para exercer o direito de cidadania.

Apesar da percepção de que o processo de transparência ainda se inicia e que a mesma

não é efetiva, conforme disciplina a LRF, recomenda-se para conclusões mais afinadas uma

futura pesquisa na qual sejam ouvidos outros vereadores.

Como sugestões, que não pretendem ser exaustivas, perante as dificuldades de

divulgação de informações mais claras e acessíveis, seguem-se: uma maior propagação através

dos meios de comunicação, como: a televisão, o rádio, veículos de som e e-mail; a inclusão de

informações nas escolas e a abertura de espaços institucionais para tratar o assunto, assim
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como, a colocação de painéis em praça pública a exemplo de Anápolis/Goiás e outros, ou seja,

a criação de espaços que possibilitariam o estímulo à participação e a transparência.

Quanto a linguagem dos dados orçamentários, que é bastante técnica, poderia ser

formado um grupo na PCR  que decodificasse esses termos para uma linguagem mais fácil,

apresentando, de modo comparado, o que foi previsto com o realizado em  termos populares

com recursos visuais como: quadros, figuras e gráficos  que facilitariam o entendimento.

Em manual, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico -

OCDE76 fornece um guia para a elaboração de estruturas que informem, consultem e engajem

o cidadão no processo de formulação de políticas públicas. De acordo com esse manual,

fortalecer as relações governo-cidadão é um modo pelo qual o governo cumpre seu papel de

liderança, de modo mais aberto e com maior credibilidade, eficiência e sucesso. Esse

fortalecimento pode significar, em termos práticos: a informação, a consulta e a participação

ativa do cidadão, que adequado a nossa realidade, poderia ser um caminho.

É interessante frisar que discussões sobre a transparência e a participação social

induzem a uma questão importante que é a cultura política que permeia as relações sociais.

Para a divulgação espontânea, completa e correta dos instrumentos de transparência será

imprescindível uma mudança cultural e uma nova postura na gestão pública, com a percepção

de que o órgão público pertence à população. (CRUZ et al,2001)

Outro aspecto fundamental é se ter em mente a questão da temporalidade, ou seja, que

essa Lei é uma lei nova, de 2000, e que é necessário um período de maturação aos novos

ditames da mesma para o seu real cumprimento, principalmente quando envolve a questão de

princípios que são utilizados para conduzir aspectos éticos, fixando valores.

Destaca-se, ainda, que durante a pesquisa foi encontrada em alguns setores da PCR, a

exemplo da área de comunicação, uma cultura organizacional pouco sensível à colaboração ao

trabalho acadêmico e ao retorno que ele proporciona. E que o processo de coleta dos dados

realizado na Câmara Municipal do Recife apresentou alguma dificuldade, pois ocorreu

durante o período de campanha eleitoral.

                                           
76 Em convenção firmada em Paris que entrou em vigor em 1961, a organização promoverá, em linhas gerais,

políticas que busquem alcançar o mais alto nível de desenvolvimento econômico sustentável e um padrão de
vida melhor, mantendo a estabilidade financeira.
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Finaliza-se com a visão de Dupas (1999) que: para dotar a administração pública com

um modelo de gestão mais participativa, é necessário recuperar a capacidade de indução dos

Estados nacionais, estabelecer padrões éticos que fortaleçam sua legitimidade e a criar

estruturas eficazes que tenham condições de fiscalizar o cumprimento de acordos e dos

compromissos assumidos nos processos de regulação, incentivando a transferência para a

sociedade civil num íntimo envolvimento com a operação de sistemas de amparo social.
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PESQUISA PARA O MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA PARA O
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - UFPE/SUDENE/PNUD

MESTRANDA: Vânia Pereira Cavalcanti Rodrigues
   (Contato: 3431.0274/92.929591 – e-mail: vaniacavalcanti@hotmail.com)

ORIENTADOR: Prof. Dr. Georges Pellerin
CO-ORIENTADORA: Prof. Dra. Cátia Lubambo

OBJETIVO: Analisar os instrumentos utilizados pela Prefeitura da Cidade do Recife que
permitem maior transparência à Gestão Pública

INSTUMENTO DE TRANSPARÊNCIA:
(CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO)

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA

DATA / LOCAL / HORÁRIO:

(Itens 1, 2 e 3 de identificação Facultativa)
1. NOME do CONSELHEIRO:
2. TELEFONE:
3. E-MAIL:
4. MICRORREGIÃO RESPONSÁVEL:
5. TEMPO NA FUNÇÃO:

1. Você sempre participa das reuniões?
(   ) Sim (   ) Não (   ) Poucas Vezes
Por quê?

2. Você tem acesso as contas da prefeitura?
(   ) Sim (   ) Não (   ) Eventualmente
Por quê?

3. Você tem interesse em compreende-las?
(   ) Sim (   ) Não
Por quê?

4. Nas reuniões existe a preocupação da Prefeitura em mostrar a trajetória dos números, informando o
que foi arrecadado e onde foi aplicado o dinheiro?

(   ) Sim (   ) Não (   ) Parcialmente
Por quê?

5. Quais os relatórios são utilizados?
(   )PPA – Plano Purianual
(   )LOA – Lei Orçamentária Anual

 (   ) LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
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(    ) Outros. Especificar:

6. Existe clareza das informações, você entende  como a Prefeitura utiliza seus recursos?
(   ) Sim (   ) Não (   ) Parcialmente
Por quê?

7. Você acha  justa e adequada a aplicação do dinheiro?
(   ) Sim (   ) Não
Por quê?

8. Você costuma oferecer sugestões para que haja maior transparência nas contas?
(   ) Freqüentemente (   ) Às vezes (   ) Nunca
Por quê?

9. Você se sente motivado a participar do processo orçamentário?
(   ) Sim (   ) Não
Por quê?

10. Os Canais de Divulgação (home page, publicações, folhetos...) são suficientes e adequados para
que se estimule a participação popular?

(   ) Sim (   ) Não
Se não, como poderiam ser melhor divulgadas as informações?

11. Na sua opinião o que reflete o interesse (desinteresse) da população pela prestação de contas?

12. Você costuma repassar as informações das Prestação de Contas?
(   ) Sim (   ) Não
Por quê?

13. Se sim, Para quem?
(  ) População em Geral (   ) Delegados (   )  Outros. Especificar:

14. De que forma?
(  ) Verbal (  ) Folhetos (  ) e-mail (  ) Outros. Quais?

15. Qual a sua motivação para Divulgar as Contas à população?
(  ) Contribui com a democratização das Políticas Públicas
(  ) Pelo cargo que ocupa
(  ) Outros. Quais?
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16. Como você considera o desempenho da Divulgação da Prestação de Contas pela Prefeitura?
(  ) Ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim

17. A população consegue ter o entendimento do que está sendo divulgado?
(   ) Plenamente (   ) Parcialmente (   ) Não Consegue
Por quê?

18. Você considera necessária uma maior participação da sociedade na gestão municipal?
(   ) Sim (   ) Não
Por quê?

19. Cite quatro dificuldades e quatro facilidades de implementar um mecanismo efetivo de divulgação
das informações acessíveis e claras à população?

20. Na sua opinião, os participantes do processo estão presentes:
(  ) Para contribuir com a democratização das Políticas Públicas
(  ) Pelo cargo que ocupam
(  ) Pelo dispositivo Legal
(  ) Outros Interesses. Especificar:

21. Como você considera o desempenho das reuniões?
(  ) Ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim

22. Analise o ambiente de comportamento nas reuniões? (Enumere por ordem de importância três
alternativas)

(   ) Cooperação
(   ) Crítica
(   ) Negociação
(   ) Passividade
(   ) Reivindicação
(   ) Outros. Especificar:

23. Existem (Existiram) reclamações quanto à clareza da Prestação de Contas?
(   ) Sempre  (   ) Às vezes (   ) Nunca
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MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – MPA/NE

INSTUMENTO DE TRANSPARÊNCIA: Audiências Públicas

NOME:
TEMPO NA FUNÇÃO:
TELEFONE: E-MAIL:

1. Qual a sua motivação para participar das Audiências?
(  ) Contribui com a democratização das Políticas Públicas
(  ) Pelo cargo que ocupa
(  ) Pelo dispositivo Legal
(  ) Outros

2. Como você considera o desempenho das Audiências?
(  ) Ótimo    (   ) Bom    (   ) Regular    (   ) Ruim

3. Qual o comportamento dos mais freqüentes participantes?
(   ) Cooperação  (   ) Crítica   (   ) Negociação  (   ) Passividade  (   ) Reivindicação  (   ) Outros

4. Você considera necessária uma maior participação da sociedade nas Audiências (refiro-me
àquelas de prestação de contas e de aprovação orçamentária)?
(   ) Sim (   ) Não
Por quê?

5. Os Canais de Divulgação são suficientes para que se estimule a participação popular? O que
tem sido feito para motivar a participação?
(   ) Sim (   ) Não
Por quê?

6. A população consegue ter o entendimento do que está sendo divulgado?
(   ) Sim (   ) Não
Por quê?

7. Existe efetivamente a Transparência (Publicação dos Dados + Clareza das Informações) na
Prestação de Contas dirigida à população?
(   ) Sim (   ) Não
Por quê?

8. Quais as dificuldades/facilidades de implementar a Transparência exigida pela Lei de
Responsabilidade Fiscal? O que poderia ser melhorado para que esse princípio fosse mais efetivo?
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