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RESUMO 
 

Objetivo – Este estudo pretende analisar a dinâmica orçamentária do município de 

Cachoeiras de Macacu nos anos de 2017 e 2018 e identificar os principais desafios 

para seu aperfeiçoamento. 

Metodologia – A pesquisa consiste em um estudo de caso e os dados foram 

coletados do LOPP/MPRJ e de entrevistas semiestruturadas. Adicionalmente, foram 

realizadas pesquisas bibliográfica, documental e de campo, acerca do tema. 

Resultados – Os resultados apontam que os principais desafios para o 

aperfeiçoamento da dinâmica orçamentária no município de Cachoeiras de Macacu 

são a transição da fase bidimensional para a fase tridimensional do orçamento, 

incorporando o planejamento ao processo orçamentário, integrando-o com a 

programação e a orçamentação, além do aumento da participação do Poder 

Legislativo como ator relevante no processo. 

Limitações – A principal limitação deste estudo foi a inviabilidade de um maior número 

de entrevistas.  

Contribuições práticas – A partir dos resultados, os gestores municipais podem ter 

uma melhor percepção da dinâmica orçamentária municipal, aprimorando-a a fim de 

que seja utilizada como instrumento de gestão pública. 

Contribuições sociais – Provocar os gestores a refletir sobre a dinâmica 

orçamentária municipal como instrumento de planejamento e melhoria do gasto 

público, o que contribui para uma maior vitalidade da gestão pública municipal. 

Originalidade – Estudo que analisa a dinâmica orçamentária municipal sob uma ótica 

multifacetada, identificando suas fragilidades e sugerindo iniciativas para 

aprimoramento.  

Palavras-chave: Orçamento público. Dinâmica orçamentária. Municípios, Cachoeiras 

de Macacu. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original.  
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ABSTRACT 

 

Purpose – This work aims to analyze the budget dynamics of the municipality of 

Cachoeiras de Macacu in 2017 and 2018 and identify the main challenges for its 

improvement. 

Design/Methodology – The research consists of a case study and data were collected 

from LOPP/MPRJ and semi-structured interviews. Additionally, bibliographical, 

documentary and field researches were carried out on the subject. 

Findings – The results indicates that the main challenges for the improvement of 

budget dynamics in Cachoeiras de Macacu municipality are the transition from the two-

dimensional phase to the three-dimensional phase of the budget, incorporating 

planning into the budget process, integrating it with programming and budgeting, in 

addition to the increased participation of the Legislative as a relevant actor in the 

process. 

Research limitations – The main limitation of this study was the restricted number of 

interviews. 

Practical implications – From the results, municipal managers can have a better 

perception of the municipal budget dynamics, improving it so that it can be used as a 

public management tool. 

Social implications – To provoke managers to reflect on municipal budget dynamics 

as a tool for planning and improving public spending, which contributes to a greater 

vitality of municipal public management. 

Originality – Analyzes the municipal budget dynamics from a multifaceted point of 

view, identifying its weaknesses and suggesting initiatives for improvement. 

Keywords: Public budget. Budget dynamics. Municipalities. Cachoeiras de Macacu. 

Paper category: Master’s Thesis / Research paper.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é uma República Federativa formada pela união indissolúvel dos estados e 

municípios e do Distrito Federal, conforme prevê o artigo 1° da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 — CR/88. 

A federação brasileira é formada pela União, por 26 estados, pelo Distrito Federal e 

por 5.570 municípios, de acordo com os dados do IBGE de 2017. 

Interessante observar que, em regra, outras federações contam apenas com dois 

níveis de unidades constituintes: um nacional e um subnacional. Por essa razão, a 

menção expressa aos municípios como entes constitutivos da federação faz do Brasil 

um caso peculiar no contexto internacional que o diferencia das demais federações 

no mundo. 

A inclusão dos municípios como entes federativos pode se justificar pela grande 

extensão territorial do País, pela heterogeneidade cultural e social de suas regiões e 

pela intensa desigualdade socioeconômica existente. Esses elementos fazem com 

que as tomadas de decisão, a implementação e a execução de ações governamentais 

no Brasil muitas vezes sejam mais eficazes do ponto de vista local, fazendo dos 

municípios importantes figuras no contexto político-administrativo brasileiro. 

Segundo Anastasia (2015), países com maior extensão territorial e população são, em 

geral, organizados como federações com intuito de aproximar mais os cidadãos de 

seus governantes. As ações de escuta dos governados em relação a suas 

necessidades e fiscalização dos governantes de suas funções públicas são facilitadas 

pela descentralização político-administrativa que caracteriza a estrutura federativa.  

A autora ressalta, ainda, que o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão 

territorial e em população. A implantação de seu federalismo se deu juntamente com 

o regime republicano, em 1889, para atendimento às aspirações de maior 

descentralização político-administrativa. 

A partir de 1988, com a promulgação da Constituição democrática, após longo período 

de concentração do poder político promovido pelo regime militar, houve acentuada 

descentralização do poder político, notadamente com a transferência de recursos 

fiscais para estados e municípios.  
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Contudo, observam Amorim Neto e Santos (2013), as últimas décadas têm sido de 

fortalecimento do Governo Federal, com ajuda da aprovação de Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em 2000, e também por meio do aumento da carga fiscal. O 

crescimento da centralização significa essencialmente o fortalecimento do Poder 

Executivo Nacional em detrimento dos demais entes federativos. Ressaltam os 

autores que esse fortalecimento é maximizado pelo fato de alguns estados e metade 

dos municípios brasileiros não conseguirem se sustentar exclusivamente com seus 

próprios meios fiscais. 

Essas características do federalismo brasileiro evidenciam seu caráter assimétrico. 

Ressalta Anastasia (2015) que 20 dos 26 estados detêm apenas 22% da renda 

nacional. O estado mais rico fica com 35%, e os três mais ricos concentram 60% da 

renda. Os 12 estados mais pobres da federação detêm, no máximo, cada um 1% do 

PIB. Tamanha desigualdade de condições socioeconômicas, salienta a autora, deve 

encontrar guarida no conjunto de instituições políticas que conformam os estados da 

federação brasileira, o que está diretamente relacionado à distribuição de poderes, 

atribuições e recursos entre os entes federados e entre os poderes Executivo e 

Legislativo no âmbito das unidades subnacionais. 

Se, por um lado, existe uma descentralização político-administrativa acentuada, com 

três esferas de governo, sendo os municípios também entidades federativas com 

poder de decisão, implementação e execução de ações governamentais em nível 

local, por outro lado há um desenho federativo que concentra no ente federal — a 

União — uma parcela maior de poder político e econômico. 

Recente relatório sobre as finanças dos municípios brasileiros, publicado em 2018, 

divulgou que, em razão da grave crise financeira que se abateu sobre o País 

notadamente a partir de 2011, os municípios cortaram investimentos e custeios e 

controlaram despesas com pessoal, objetivando o ajuste das contas no último ano 

dos mandatos (2016) (MULTI CIDADES, 2018). 

De acordo com esse estudo, saúde, educação e assistência social já representam 

55,4% de toda a despesa municipal, comprimindo o espaço orçamentário das demais 

áreas. Não é demais ressaltar que são esses os principais serviços públicos prestados 

de forma direta e local pelos municípios, em razão do caráter de descentralização 

político-administrativa dessas políticas públicas, a que se referiu acima. 
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O relatório destaca, ainda, que o prolongamento da crise exigiu austeridade dos 

governos locais, e o corte dos custeios foi uma das alternativas encontradas pelos 

gestores públicos municipais para tentar equilibrar seus orçamentos. Os municípios 

promoveram uma forte redução dos recursos próprios direcionados para obras e 

equipamentos nos últimos anos dos mandatos (quando, normalmente esse tipo de 

investimento cresce). 

A busca pela melhoria do gasto público, por meio de inovações, é um dos caminhos 

apontados pelo estudo para alcançar maior eficiência e um custo mais baixo na 

prestação de serviços públicos. 

Assim, pode-se concluir que os municípios brasileiros apresentam atualmente grande 

autonomia político-administrativa, com poder para tomada de decisões e execução de 

ações governamentais em nível local. Beneficiam-se da intensa descentralização 

político-administrativa da federação brasileira, sendo responsáveis pela prestação 

direta de diversos serviços públicos como saúde, educação e assistência social. 

A maioria dos municípios (64,2%), entretanto, registrou receita per capita entre 2 e 4 

mil reais em 2016. Esse grupo concentra 69,5% da população brasileira. Outros 16,7% 

dos municípios trabalham com uma receita anual menor que 2 mil reais por habitante, 

sendo certo que nessas cidades reside um quarto da população (24,7%) (IBGE, 2017). 

Essa grande maioria de municípios do Brasil depende de repasses voluntários da 

União e dos estados para se manterem viáveis, o que não impede que vivenciem 

situação de extrema fragilidade fiscal. É o caso, como se verá neste trabalho, do 

município fluminense de Cachoeiras de Macacu. 

Neste contexto, impõe-se aos gestores públicos municipais o desafio de buscar a 

melhoria na qualidade do gasto público na tentativa de contornar efeitos negativos do 

desequilíbrio fiscal gerado pelo atual federalismo brasileiro. Esse desequilíbrio, muitas 

vezes, não proporciona uma justa distribuição de recursos entre os municípios, 

aumentando disparidades e desigualdades socioeconômicas entre eles. Dessa forma, 

objetiva-se alcançar maior eficiência e menor custo na prestação dos serviços 

públicos.  
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Um dos instrumentos que permite a realização do planejamento e a melhoria da 

qualidade dos gastos públicos, disponível para os gestores públicos municipais, é o 

orçamento público. 

Para tanto, ele deve incorporar uma visão estratégica nas decisões sobre alocação 

de recursos públicos, enfatizando a melhoria da qualidade do gasto público e os 

compromissos com o resultado da ação governamental, promovendo a accountability 

dos governantes.  

Como observa Cunha (2013), o orçamento público é um fenômeno multifacetado. Não 

está restrito à sua “expressão legal”, como é geralmente percebido em muitas 

organizações. Deve ser compreendido sob outras perspectivas, como expressão de 

relações de poder e materialização de um processo de escolhas; além de um 

poderoso instrumento de gestão no setor público que contribui para maior vitalidade 

da gestão das instituições governamentais.  

Assevera o autor que, ao se estudar o orçamento como um “processo de escolhas”, o 

ciclo orçamentário (ou, numa perspectiva mais ampla, o ciclo de planejamento, 

programação e orçamentação) é uma sequência temporal de decisões, tomadas num 

contexto institucional e organizacional. Há necessidade, portanto, de que as fases de 

planejamento, programação e orçamentação sejam integradas a fim de que essas 

atividades constituam efetivamente um sistema.  

O ciclo orçamentário, portanto, é uma dinâmica ininterrupta que objetiva gerar 

impactos socialmente desejáveis por meio da utilização, eficiente e eficaz, dos 

recursos extraídos da sociedade (CUNHA, 2013). 

Assim, como dito, o gestor público municipal tem na dinâmica orçamentária do 

município poderoso instrumento de planejamento de ações governamentais e gestão 

da coisa pública, apto a contribuir para a melhoria da qualidade do gasto público 

municipal.  

Para a realização deste trabalho, foi eleito o município fluminense de Cachoeiras de 

Macacu como objeto de pesquisa. A pesquisa cujos resultados aqui se apresentam 

buscou, então, resposta para o seguinte problema: quais os principais desafios para 

o aperfeiçoamento da dinâmica orçamentária no município de Cachoeiras de Macacu? 
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1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral da pesquisa foi mapear e analisar a dinâmica orçamentária do 

município de Cachoeiras de Macacu em suas fases de elaboração, aprovação, 

execução e controle, considerando o orçamento como fenômeno multifacetado. Para 

tanto, foi escolhido o período que abrange os dois primeiros anos de mandato da atual 

gestão municipal (2017 e 2018). 

Vinculados ao objetivo geral e ao problema desta investigação, os objetivos 

específicos são: 

 

a) levantar dados que permitam entender a composição de receitas e despesas 

do orçamento do município; 

b) levantar dados que permitam entender o fluxo da dinâmica orçamentária 

municipal. 

 

1.2 Delimitação do estudo 

 

A pesquisa foi realizada em Cachoeiras de Macacu, delimitada a analisar a dinâmica 

orçamentária no município nos anos de 2017 e 2018, os dois primeiros anos de 

mandato da atual gestão municipal.  

Esse recorte temporal é necessário para delimitar o escopo da pesquisa, que se dá 

no âmbito de um curso de mestrado, além de propiciar uma análise contemporânea 

do processo orçamentário, trazendo à baila um retrato atual do município.  

Não se tem a pretensão de analisar o ciclo orçamentário no município sob a ótica 

formal dos procedimentos e regras estabelecidos nos diplomas legais ou normas dos 

órgãos municipais, mas sim como um fenômeno multifacetado de materialização de 

um processo de escolhas feito pelos principais atores envolvidos na dinâmica 

orçamentária. 
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1.3 Relevância do estudo 

 

O estudo é relevante à medida que traz à lume a questão da dinâmica orçamentária 

no âmbito dos municípios, que, como dito anteriormente, são unidades federativas 

fundamentais: beneficiam-se da descentralização político-administrativa da federação 

brasileira e desempenham papel de protagonismo na prestação dos principais 

serviços públicos à população, tais como saúde, educação, assistência social e 

outros. 

Contudo, a grande maioria dos municípios no Brasil vivencia situação de extrema 

fragilidade fiscal, em razão de efeitos negativos do desequilíbrio fiscal gerado pelo 

atual federalismo brasileiro, que, muitas vezes, não proporciona uma justa distribuição 

de recursos entre os municípios, aumentando disparidades e desigualdades 

socioeconômicas entre eles. 

Um dos maiores desafios do gestor público municipal é a melhoria da qualidade do 

gasto público, com maior eficiência e menor custo na prestação dos serviços públicos. 

Como mencionado, um dos instrumentos disponíveis para os gestores públicos 

municipais que permite otimizar o planejamento e a qualidade dos gastos públicos é 

o orçamento público, que deve ser corretamente utilizado. 

Nesse contexto, torna-se relevante a avaliação da dinâmica orçamentária do 

município a fim de analisar se o orçamento público tem sido utilizado como 

instrumento de gestão pública que propicia a melhoria dos gastos públicos municipais. 

A pesquisa levou em conta o caso concreto do município de Cachoeiras de Macacu, 

embora a metodologia utilizada seja potencialmente aplicável a outros municípios de 

similar porte.  

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O trabalho foi estruturado em cinco seções, além desta introdução. Na seção seguinte, 

será apresentado o referencial teórico que serviu de suporte às inferências apontadas. 

Na terceira seção, será esclarecida a metodologia utilizada na pesquisa, que consistiu 

em um estudo de caso. Na quarta parte, será apresentado o município de Cachoeiras 
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de Macacu e sua atual dinâmica orçamentária. Na quinta seção, serão discutidos os 

resultados encontrados na pesquisa e, por último, serão apresentadas conclusões e 

sugestões de medidas de aperfeiçoamento do ciclo orçamentário municipal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A fundamentação teórica da pesquisa abordou aspectos do federalismo brasileiro, 

notadamente das consequências do atual federalismo fiscal para a saúde financeira 

dos municípios, aspectos das reformas da gestão pública e da evolução do 

pensamento contemporâneo do processo orçamentário, com uma seção dedicada aos 

elementos básicos que compõem um ciclo orçamentário completo. 

Como enfatizado por Cunha (2013) e mencionado linhas acima, o orçamento, um 

poderoso instrumento de gestão no setor público, é um fenômeno multifacetado. Não 

está restrito à sua “expressão legal”. Deve ser compreendido sob outras perspectivas, 

como expressão de relações de poder e materialização de um processo de escolhas; 

além de um poderoso instrumento de gestão no setor público que contribui para maior 

vitalidade da gestão das instituições governamentais.  

Assevera o autor que o orçamento como “expressão legal” é, geralmente, a única 

perspectiva sob a qual é visto em muitas organizações, sendo percebido, em regra, 

como um “mal necessário” com o qual os gestores têm que se acostumar a conviver. 

Nesse sentido, o orçamento, como processo e como sistema “(o significado dessa 

distinção, normalmente, também é ignorado), tem em seus aspectos puramente 

formais os contornos de sua utilidade” (CUNHA, 1999).  

Contudo, essa visão estreita das funções e dos contornos do orçamento público traz 

ao gestor inúmeros prejuízos que o impedem de se utilizar desse instrumento como 

poderosa ferramenta de gestão nas organizações governamentais. Processos 

administrativos básicos poderão ser desenvolvidos com o apoio de um adequado 

dimensionamento da gestão orçamentária, a ser definida em função das 

especificidades da organização e não como algo totalmente imposto pelo sistema 

maior (CUNHA, 1999). 

Nesse contexto, importante identificar as especificidades dos municípios no Brasil, 

que atualmente vivenciam, em sua maioria, situação de grave crise financeira e 

fragilidade fiscal.  
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Deve-se compreender em que medida os processos orçamentários realizados nessas 

organizações se aproximam ou se distanciam do pensamento contemporâneo sobre 

os elementos que compõem uma dinâmica orçamentária completa. 

Isso porque, como dito, impõe-se aos gestores públicos municipais o desafio de 

melhorar a qualidade do gasto público na tentativa de contornar efeitos negativos do 

desequilíbrio fiscal gerado pelo atual federalismo brasileiro. Esse desequilíbrio, muitas 

vezes, não proporciona uma justa distribuição de recursos entre os municípios, 

aumentando disparidades e desigualdades socioeconômicas entre eles. A utilização 

do orçamento público como instrumento de gestão, inserido numa dinâmica 

orçamentária consistente, pode contribuir para o alcance de maior eficiência e menor 

custo na prestação dos serviços públicos.  

Ressalte-se que, conforme enfatizam Rezende e Cunha (2013), não há necessidade, 

de antemão, de definir o significado da expressão “qualidade do gasto” público. O 

conceito dessa expressão é algo a ser construído e não o ponto de partida. É preciso, 

segundo os autores, avançar nas pesquisas sobre os fatores econômicos, 

institucionais e políticos que têm condicionado o comportamento dos gastos e a 

composição dos orçamentos no Brasil. Assim, “o conhecimento dessa realidade nos 

diferentes setores da ação governamental é que sinalizará sobre os caminhos das 

mudanças necessárias à maior eficiência, eficácia e efetividade dos gastos públicos”. 

“Qualidade do gasto”, concluem os autores, tem a ver com as escolhas para alocação 

de recursos e com os processos e os sistemas nos quais se dão as escolhas 

orçamentárias e a implementação e o controle dessas decisões (REZENDE; CUNHA, 

2013, p. 258). 

 

2.1 O federalismo fiscal brasileiro e suas consequências para os municípios 

 

Os municípios ocupam, na federação brasileira, papel de importante destaque, à 

medida que, com a maior descentralização da administração pública ocorrida com 

ênfase no Brasil após a promulgação da Constituição da República de 1988, 

receberam mais atribuições e passaram a ser responsáveis pela aplicação de um 
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maior volume de recursos na provisão dos serviços públicos e implementação das 

políticas públicas.  

As tomadas de decisão e a execução de ações governamentais no Brasil muitas vezes 

são mais eficazes do ponto de vista local, fazendo dos municípios importantes figuras 

no contexto político-administrativo brasileiro. 

A tendência de descentralização na administração pública que se verificou nas últimas 

décadas criou um desafio para as federações no mundo todo: governos subnacionais 

ganharam mais autonomia, mas alguns fatores, como a necessidade de manter a 

eficiência do sistema tributário e de garantir a aplicação ótima dos recursos no nível 

subnacional em determinados setores, fizeram com que a arrecadação se mantivesse 

centralizada. 

Assim, nas federações, a arrecadação é maior no nível mais amplo e menor nos níveis 

locais, tornando necessária a transferência de recursos da instância central aos 

governos subnacionais. Essas transferências, além de corrigir o desequilíbrio vertical 

na federação, representam oportunidade de atenuar as disparidades regionais 

(REZENDE, 2006). 

No Brasil não é diferente. Como destacado anteriormente, Amorim Neto e Santos 

(2013) observam que as últimas décadas têm sido de fortalecimento do governo 

federal, principalmente por meio do aumento da carga fiscal, com ajuda da aprovação 

de Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000. 

O aumento da centralização de poder político e econômico significa essencialmente o 

fortalecimento do Poder Executivo Nacional em detrimento dos demais entes 

federativos. Enfatiza o autor que esse fortalecimento é maximizado pelo fato de alguns 

estados e metade dos municípios brasileiros não conseguirem se sustentar 

exclusivamente com seus próprios meios fiscais. Essa característica do federalismo 

brasileiro evidencia seu caráter assimétrico. 

Observa Rezende (2006) que, no Brasil, as transferências intergovernamentais se 

tornam ainda mais importantes devido à grande heterogeneidade regional e à 

extensão de seu território. Assevera o autor que um dos desafios do federalismo fiscal 

brasileiro é enfrentar a ampliação das disparidades regionais que concentram as 
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bases tributárias em pontos específicos do território e, consequentemente, afetam a 

repartição das receitas tributárias entre os entes federativos.  

O federalismo assimétrico brasileiro encontra-se diante do desafio de enfrentar as 

enormes desigualdades de diferentes tipos que atravessam o País e que, muitas 

vezes, são agravadas pela competição predatória entre os estados-membros, como 

assevera Anastasia (2015). Destaca a autora que: 

 

 

As perversas condições socioeconômicas, que se mostram mais em 
alguns estados e em algumas regiões do que em outras, afetam 
negativamente o exercício da cidadania democrática. O que emerge 
como mais preocupante, do quadro esboçado, é que ali onde as 
condições são mais precárias exatamente onde se verifica, também, 
menor desenvolvimento institucional. O que leva a indagar com 
ceticismo, sobre a capacidade das instituições políticas, no âmbito 
subnacional, de processarem clivagens, necessidades e interesses 
dos cidadãos de diferentes estados. Enquanto persistir a gigantesca 
assimetria entre estados e entre cidadãos, ele será a expressão da 
incapacidade de nossas instituições políticas de realizarem os 
preceitos constitucionais que apontam para a diminuição das 
desigualdades e das assimetrias entre os brasileiros, os entes da 
Federação e as regiões do país (ANASTASIA, 2015, p. 143). 

 

 

Os indicadores sociais revelam um quadro heterogêneo, em que os indivíduos 

situados em determinadas regiões recebem serviços públicos e oportunidades 

profissionais muito distintas da média brasileira, como salientam Baião, Cunha e 

Souza (2017) e Anastasia (2015). O Sudeste, por exemplo, apresenta renda domiciliar 

per capita mais de duas vezes superior à média do nordeste, segundo dados do censo 

demográfico de 2010. Outro exemplo é a taxa de analfabetismo da população de 15 

anos ou mais, de 24,3% na região do semiárido, enquanto a média nacional é de 9,6% 

(IBGE, 2017). Soma-se a esses dados o de que o conjunto da grande maioria dos 

estados detém pouco mais de um quinto da renda nacional e o de que os três mais 

ricos ficam com mais da metade da renda.  

As diferenças econômicas, sociais, culturais e demográficas existentes entre os 

municípios brasileiros desafiam o regime federativo a permitir que todos tenham 
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acesso a serviços públicos e oportunidades de forma equitativa. Como as bases 

tributárias, a partir das quais os municípios podem gerar receitas próprias, e as 

demandas por serviços públicos são desiguais ao longo do território, torna-se 

necessária a equalização fiscal por meio das transferências intergovernamentais. 

Essas transferências têm grande importância para atenuar as desigualdades regionais 

por meio da equalização fiscal, beneficiando municípios com menor base tributária e 

maiores custos de provisão de serviços públicos. Trata-se da maior fonte de receita 

orçamentária da maioria dos municípios brasileiros (BAIÃO, CUNHA; SOUZA, 2017). 

Importante observar que a redução das desigualdades inter-regionais no Brasil é 

expressamente prevista na CR/88, quando, em seu artigo 165, §7°, prevê que os 

orçamentos fiscal e de investimento da União têm entre suas funções a de reduzir 

desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional. 

Em trabalho que objetivou avaliar o efeito das transferências intergovernamentais na 

equalização fiscal dos municípios, investigando se os diversos tipos de transferências 

conseguem levar em consideração a capacidade de autofinanciamento do município 

e a necessidade fiscal atrelada a custos e demandas por serviço público, Baião, 

Cunha e Souza (2017) afirmam que todas as federações ainda centralizam em algum 

grau sua arrecadação tributária. Segundo os autores, a literatura indica três fatores 

que justificam a existência de centralização da arrecadação nas federações: (i) 

garantia do sistema tributário (reduz custos e diminui riscos); (ii) promoção da 

equidade entre os governos subnacionais (que apresentam capacidade de 

arrecadação e demandas por serviços públicos diferentes); e (iii) alocação de recursos 

de maneira seletiva e discricionária para realização de projetos e objetivos nacionais. 

Os autores chegaram à conclusão de que algumas necessidades fiscais1 associadas 

à população em situação de extrema pobreza e crescimento populacional não foram 

equalizadoras pelas transferências legais. Ao contrário, justamente os municípios que 

menos necessitavam de recursos, segundo esse critério, foram os que mais os 

 

1 Os autores conceituam e diferenciam, em seu trabalho, capacidade fiscal e necessidade fiscal. Assim, 
capacidade fiscal expressa quanto o governo subnacional consegue arrecadar para determinado nível 
de esforço fiscal, refletindo a base tributária de sua localidade e a renda de sua população. Já a 
necessidade fiscal incorpora as diferenças entre o nível de serviços públicos necessários para cada 
localidade, devido às características da população ou da região. 
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receberam. No que diz respeito à capacidade fiscal, da mesma forma, municípios com 

maior produto interno bruno — PIB per capita — receberam mais transferências, o 

que contraria o preconizado pela equalização fiscal. 

Entre as transferências legais, pelo prisma da equalização, os autores chegaram à 

conclusão de que a situação mais crítica é a que se observa no repasse do Fundo de 

Participação dos Municípios — FPM2: 

 

 

Os recursos do FPM exercem um impacto negativo na necessidade 
fiscal associada ao crescimento populacional e população em situação 
de extrema pobreza, bem como na capacidade fiscal expressa pelo 
PIB, apesar do objetivo essencialmente redistributivo atrelado a essa 
transferência. O ICMS também apresenta estes mesmos efeitos, 
contudo, por ser uma transferência de caráter devolutivo, não se 
espera que o ICMS tenha resultados positivos para a equalização 
fiscal. Dessa forma, desperta atenção a similaridade dos efeitos 
dessas duas transferências na equalização dos diversos itens, uma 
vez que a cota parte do FPM tem caráter redistributivo, enquanto a 
cota-parte do ICMS representa, essencialmente, uma transferência 
devolutiva. A similaridade significa que ambas se reforçam 
mutuamente, considerando seus impactos pela perspectiva da 
equalização (BAIÃO; CUNHA; SOUZA, 2017, p. 606). 

 

 

Ou seja, asseveram os autores que os municípios que mais precisam dos recursos, 

em razão da necessidade fiscal, são os que menos recebem. E os municípios com 

maior capacidade fiscal são os que mais recebem. 

 

2 O Fundo de Participação dos Municípios — FPM — é uma transferência constitucional (prevista no 
artigo 159, inciso I, alínea b da CR/88), da União para os municípios, composto de 22,5% da 
arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A 
distribuição dos recursos aos municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são 
fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual. Os critérios 
atualmente utilizados para o cálculo dos coeficientes de participação dos municípios estão baseados 
na Lei n.º. 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e no Decreto-Lei nº. 1.881/81. Anualmente, o IBGE 
divulga estatística populacional dos municípios e o Tribunal de Contas da União e, com base nessa 
estatística, publica no Diário Oficial da União os coeficientes dos municípios. A Lei Complementar n°. 
62/89 determina que os recursos do FPM sejam transferidos nos dias 10, 20 e 30 de cada mês sempre 
sobre a arrecadação do IR e IPI do decêndio anterior ao repasse. 
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Assim, as disparidades na necessidade fiscal associadas ao crescimento populacional 

e à situação de extrema pobreza, bem como as diferenças na capacidade fiscal 

expressas pelo PIB, estão sendo agravadas pelas transferências e não amenizadas 

— como se pretende. 

Municípios que cresceram mais ou que apresentam maior população em situação de 

pobreza extrema receberam menos, enquanto municípios com PIB per capita mais 

elevado foram beneficiados pela maioria dos repasses analisados. Concluem os 

autores que: 

 

 

Torna-se necessário rever o marco legal que regulamenta os diversos 
fluxos de recursos que compõem o orçamento no nível local, 
principalmente no caso de transferências que pretendem justamente 
realizar a redistribuição de recursos dentro da federação, como é 
o caso do FPM. Qualquer mudança específica deve ser analisada à 
luz do quadro geral de transferências, pois, conforme foi observado 
neste trabalho, é comum uma transferência atenuar, distorcer ou 
intensificar o efeito da outra, no âmbito da equalização fiscal 
(BAIÃO; CUNHA; SOUZA, 2017, p. 607, grifo nosso). 

 

 

Cunha (2019) afirma que os desequilíbrios na federação geram ineficiências e 

desperdícios: “o dinheiro deve estar onde estão os problemas. A qualidade do gasto 

público requer cooperação, mas os conflitos e antagonismos federativos a dificultam” 

(CUNHA, 2019). 

O federalismo fiscal brasileiro, portanto, é assimétrico. E essa assimetria é mantida, 

na prática, pelas transferências intergovernamentais realizadas de maneira 

equivocada ou insuficiente, que conservam as desigualdades socioeconômicas entre 

os municípios brasileiros. Dessa forma, torna-se árduo o desafio de permitir que todos 

os municípios tenham acesso a serviços públicos e oportunidades de forma equitativa. 

A assimetria do federalismo fiscal brasileiro justifica, em parte, a grave crise financeira 

por que passa a maioria dos municípios no País. Municípios com capacidade fiscal 

diminuída dependem quase que exclusivamente de repasses de recursos para sua 

manutenção, o que explica sua fragilidade fiscal. 
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Neste contexto, como dito, impõe-se aos gestores públicos municipais o desafio de 

buscar a melhoria na qualidade do gasto público na tentativa de contornar efeitos 

negativos do desequilíbrio fiscal gerado pelo atual federalismo brasileiro. Objetiva-se 

alcançar maior eficiência e menor custo na prestação de serviços públicos. 

Um dos instrumentos que permite a realização do planejamento e a melhoria da 

qualidade do gasto público disponível para os gestores públicos municipais é o 

orçamento público. 

 

2.2 As diversas facetas do orçamento público: orçamento como instrumento de 
planejamento e gestão pública 

 

Do ponto de vista legal, os instrumentos de planejamento e orçamento são 

originalmente previstos na CR/88, que, em seu capítulo II, trata das finanças públicas, 

em que estão inseridas normas sobre os orçamentos (artigos 163 e seguintes). 

O sistema orçamentário brasileiro é composto por três instrumentos normativos 

principais: o Plano Plurianual — PPA; a Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO; e a 

Lei Orçamentária Anual — LOA. 

O PPA vigora por quatro anos e estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os 

objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras 

delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada (artigo 

165, §1°, CR/88). Trata-se, portanto, de instrumento de planejamento a longo prazo. 

O PPA se destina a dar materialidade ao programa de governo por meio de objetivos 

e diretrizes que possam ser quantificados, monitorados e controlados mediante o 

estabelecimento de metas físicas e de indicadores para seu acompanhamento. A 

elaboração do PPA deve ser precedida de um desenho bastante nítido das políticas 

públicas setoriais que se pretende realizar, devendo incluir os objetivos e como eles 

serão atingidos. Essas políticas devem se materializar nos programas do PPA 

(REZENDE; CUNHA, 2005). 

A LDO, elaborada anualmente, compreende as metas e prioridades da administração 

pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Ela 

orienta a elaboração da lei orçamentária anual e, no caso da União, dispõe sobre as 
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alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento (artigo 165, §2°, CR/88). 

Por fim, a LOA estima as receitas e fixa as despesas de toda a administração pública 

para o ano subsequente a partir de parâmetros definidos pela LDO e em consonância 

com a programação do PPA. Esta não se destina ao planejamento da ação 

governamental, mas apenas à quantificação dos recursos necessários à execução 

das ações que possibilitem o alcance dos objetivos traçados no PPA. 

A LDO, portanto, define as prioridades a serem atendidas em cada ano, tendo em 

vista os recursos efetivamente disponíveis, enquanto a LOA cuida do detalhamento 

das ações a serem realizadas.  

As prioridades, portanto, devem ser dimensionadas por um ajuste conjuntural que, a 

cada ano, reflita o orçamento possível. Observam Rezende e Cunha (2005) que, por 

meio do “anexo de metas fiscais”, a LDO deve integrar planos e orçamentos, 

“configurando uma espécie de ‘planejamento rolante por três anos’, com caráter 

obrigatório para o primeiro exercício e de sinalização para os anos seguintes” 

(REZENDE; CUNHA, 2005, p. 101). A LOA deve detalhar, em seguida, as despesas e 

suas respectivas fontes de receita, cumprindo a execução, as metas físicas do PPA e 

as metas fiscais da LDO.  

“Não é o que se observa na prática” (REZENDE; CUNHA, 2005, p. 101), criticam os 

autores: 

 

 

A gestão pública tem sido prejudicada pela falta de regulamentação 
do ciclo orçamentário, especialmente no que se refere ao PPA, pois 
sequer seu conteúdo e sua forma de elaboração estão normatizados. 
Além disso, faltam definições quanto à especificidade de cada 
instrumento (PPA, LDO, LOA), à sua elaboração e organização, às 
restrições relativas à natureza, número e periodicidade de 
atualizações, ao prazo para entrada em vigor e à modificação por 
outros instrumentos. Sem nenhuma orientação normativa que ordene 
e integre procedimentos, tem-se ocorrido o risco de perder os avanços 
metodológicos acumulados, particularmente em momentos de 
transição de poder (REZENDE; CUNHA, 2005, p. 101). 
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Sobre o PPA, Mendes (2009) elabora críticas, afirmando que é um modelo de 

planejamento excessivamente burocratizado e que “contraria a lógica do sistema 

político brasileiro” (MENDES, 2009, p. 58), já que tenta impor metas fixadas pelo 

governo anterior ao novo governo. Ademais, há um “encadeamento de prazos” entre 

o PPA, a LDO e a LOA que acaba por desestruturar a relação de subordinação entre 

eles. Segundo o autor, “a formulação do PPA se tornou um ato formal, de cumprimento 

de exigências legais, sem efetivo impacto na realidade da ação pública, inexistindo 

qualquer planejamento consistente de médio e longo prazo” (MENDES, 2009, p. 58), 

na prática, para ações governamentais. 

Ramos Filho (2018) esclarece que, atualmente, as normas gerais sobre finanças 

públicas que trazem fundamentos para elaboração do PPA, LDO e LOA constam da 

Lei n°. 4.320/1964 e da Lei Complementar n°. 101/2000 — Lei de Responsabilidade 

Fiscal — LRF. Essas normas têm características de “leis sobre as leis do sistema” 

(RAMOS FILHO, 2018, p. 121), já que PPA, LDO e LOA têm caráter temporário, ou 

seja, vigência transitória.  

Em âmbito municipal, há, ainda, o Plano Diretor do Município como instrumento 

normativo de planejamento, integrando-se às normas anteriormente citadas. O Plano 

Diretor foi instituído pelo Estatuto das Cidades (Lei n°. 10.257/2001) e serve de base 

para o planejamento de médio prazo do PPA. O Plano Diretor é instrumento básico 

da política de desenvolvimento e de expansão urbana e tem a finalidade de dirigir o 

desenvolvimento do município em seus aspetos econômico, físico e social.  

No caso do município de Cachoeiras de Macacu, o Plano Diretor foi estabelecido pela 

Lei Municipal n° 1.653/2006. O Estatuto da Cidade determina, em seu artigo 30, §3°, 

que o plano deve ser revisto pelo menos a cada dez anos. Nesse sentido, o município 

de Cachoeiras de Macacu deve empreender esforços para a atualização de seu Plano 

Diretor, que já completou 13 anos em vigor, sob pena de subutilização do poderoso 

instrumento normativo de planejamento. 

Assim, o PPA, a LDO e a LOA devem, em âmbito municipal, incorporar as diretrizes e 

as metas do Plano Diretor, devendo a LDO incorporar em seu conteúdo ações 

prioritárias, restando à LOA disponibilizar os recursos orçamentários necessários para 

a execução das respectivas ações. 
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Todavia, como dito anteriormente, o orçamento público não está adstrito à sua 

“expressão legal”, muito embora esta seja sua faceta mais conhecida e a forma como 

é entendido na maioria das organizações. O orçamento público, ao contrário, é um 

fenômeno multifacetado e abrange diversas dimensões: expressão de relações de 

poder; materialização de um processo de escolhas (dimensão política), além de ser 

instrumento de gestão das organizações que contribui para maior vitalidade da gestão 

das instituições governamentais (dimensão administrativa). 

Rezende e Cunha (2013) esclarecem que o orçamento tem a ver com a política, a 

economia e a arquitetura legal existentes, sendo certo que está estreitamente ligado 

à prestação de serviços públicos à sociedade. Assim, as decisões orçamentárias e 

sua implementação devem levar em conta a dinâmica da gestão no âmbito das 

diferentes organizações do setor público. Asseveram os autores que o orçamento 

público é instrumento de importância estratégica para a sustentação do 

desenvolvimento econômico e social do País. 

O orçamento público tem relevante importância política, tendo em vista o montante de 

recursos que mobiliza. Ademais, permite que o cidadão tenha uma visão mais objetiva 

das prioridades e custos da ação governamental. Por fim, traduz um processo político 

de eleição de prioridades, tomada de decisões, conflito e resolução (como na relação 

entre Poder Executivo e Poder Legislativo), comum a todas as etapas do processo 

orçamentário. 

O orçamento público se relaciona, ainda, com outros processos administrativos, como 

o planejamento estratégico, o controle gerencial e o controle operacional. Nesse 

sentido, fazem parte do planejamento estratégico decisões sobre objetivos da 

organização, recursos para atingir esses objetivos, políticas para a aquisição, uso e 

disposição desses recursos. O controle gerencial é o processo pelo qual se assegura 

que os recursos serão obtidos e usados eficiente e eficazmente no cumprimento dos 

objetivos organizacionais (transformação dos objetivos traçados pelo planejamento 

estratégico em programação específica). Por fim, o controle operacional garante que 

as tarefas específicas serão desempenhadas eficiente e eficazmente (REZENDE; 

CUNHA, 2013). 

Por sua importância social, econômica e política, o orçamento público deve ser dotado 

dos seguintes atributos: equilíbrio, previsibilidade, compreensão e contribuição para a 
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vida democrática. Assim, de acordo com Rezende e Cunha (2013), as decisões sobre 

a composição e a alocação dos recursos orçamentários, bem como a implementação 

das políticas contempladas no orçamento, devem contribuir para o equilíbrio 

macroeconômico e para a distribuição dos frutos do progresso de forma equilibrada 

na sociedade para que possa ser considerado em equilíbrio. 

No mesmo sentido, o orçamento aprovado deve derivar de decisões assentadas em 

um projeto de desenvolvimento e ter a credibilidade indispensável para servir de 

orientação para decisões e ações adotadas por agentes públicos e privados para que 

seja considerado previsível.  

O orçamento pode ser considerado compreensível se, a partir de sua leitura e análise, 

seja permitido que a sociedade dele extraia um claro entendimento quanto aos 

objetivos perseguidos pelo governo a curto e médio prazos, bem como às ações 

adotadas para que sejam alcançados. 

Por fim, o orçamento público contribui para a vitalidade democrática se seu processo 

de formulação, aprovação e implementação oferece oportunidades para que os 

cidadãos participem das escolhas orçamentárias, particularmente no tocante a 

políticas que afetam os indivíduos e a coletividade. 

A presença de todos esses requisitos, afirmam os autores, viabiliza melhor eficiência 

e a eficácia da gestão pública. E completam: 

 

 

Questões como o desequilíbrio na repartição de recursos, a 
irregularidade na execução orçamentária, a prevalência de uma visão 
setorial na gestão das políticas públicas, a má qualidade dos projetos 
e a ausência de garantias de continuidade dos investimentos impedem 
que o gestor governamental possa administrar com competência seus 
programas. Não se trata de falta de conhecimento sobre o que precisa 
ser feito e, sim, de ausência de condições efetivas para uma gestão 
eficiente (REZENDE; CUNHA, 2013, p. 67). 

 

 

Ressaltam os autores, portanto, que a adoção de uma visão estratégica nas escolhas 

sobre a alocação dos recursos orçamentários reforça que a gestão pública deve focar 
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nos resultados a serem alcançados pelos programas e projetos na ação 

governamental. Nesse sentido, o orçamento se torna um instrumento importante não 

só para a gestão governamental, mas para o exercício do controle social sobre o 

Estado. Acrescentam que a participação social é importante à medida que a vitalidade 

democrática para a qual deve contribuir o orçamento não se restringe às relações 

entre Poder Executivo e Poder Legislativo, eis que deve propiciar o acesso e a 

compreensão por parte de toda a sociedade. 

 

2.3 Breves notas sobre a evolução do pensamento contemporâneo do processo 
orçamentário 

 

Houve diferentes maneiras, ao longo do tempo, de utilização do orçamento como meio 

de racionalizar as decisões sobre a alocação de recursos públicos. O orçamento 

público sofreu, portanto, uma evolução conceitual e técnica. 

Giacomoni (2018) ressalta que o orçamento público surgiu como instrumento 

formalmente acabado no século XIX. Esse movimento se originou a partir da forte 

consciência contrária ao crescimento das despesas públicas, como se pôde observar 

na consolidação dos processos orçamentários de Estados Unidos, França e 

Inglaterra. 

Até os anos de 1970, conforme observa Cunha (2013), houve três fases de evolução 

de reformas orçamentárias, sendo que cada uma incorporou novos conceitos 

orçamentários aos já existentes. 

Incialmente, o orçamento tinha caráter unidimensional. Explicitava-se uma única 

dimensão do orçamento: o gasto. Alguns autores, segundo Cunha (2013), referem-se 

a essa fase como a do “orçamento tradicional ou clássico”. 

Essa fase representa o orçamento como instrumento disciplinador das finanças 

públicas. Sua principal função era a de possibilitar aos órgãos de representação um 

controle político sobre o Executivo. O orçamento e os demais elementos financeiros 

estavam a serviço da concepção do Estado Liberal, preocupado em manter o 

equilíbrio financeiro e evitar ao máximo a expansão dos gastos. Nesse sentido, o 

orçamento era a lei que fixava despesas e estimava receitas (GIACOMONI, 2018). 
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Ressalta Giacomoni (2018) que “ainda antes do final do século XIX o Estado começou 

rapidamente a abandonar a neutralidade [...] passando a intervir como corretor de 

distorções do sistema econômico e como propulsor de programas de 

desenvolvimento” (GIACOMONI, 2018, p. 57).  

Nesse contexto, a segunda fase no processo evolucionário da orçamentação incluiu, 

além do objeto gasto, as atividades desenvolvidas pela administração. Trata-se de 

uma dimensão bidimensional do orçamento.  

Autores brasileiros denominam essa fase de “orçamento-programa”. Interessante 

observar, contudo, que os autores norte-americanos denominam essa mesma fase de 

“orçamento de desempenho” ou performance budjeting, denominando program 

budjeting a próxima fase (CUNHA, 2013). 

Giacomoni (2018) assevera que no Brasil, assim como nos demais países latino-

americanos, a idealização do orçamento moderno esteve, “e de certa maneira, ainda 

está” representada pelo “orçamento-programa”, conjunto de conceitos e disposições 

técnicas sistematizado originalmente pela Organização das Nações Unidas — ONU. 

O manual básico elaborado por ela — A manual for program and performance 

budjeting — foi publicado em 1965. Contudo, observa o autor, no Brasil e em outros 

países da América Latina, ao longo do tempo o “orçamento programa” perdeu as 

características de organicidade existentes no modelo da ONU e “está perdendo seus 

propósitos fundamentais e, sob a aparente forma programática, persistem em muitos 

casos as mesmas rotinas do orçamento tradicional” (GIACOMONI, 2018, p. 176). 

A terceira fase, chamada fase tridimensional do orçamento, enfatiza três 

componentes: (i) explicita o propósito da organização (não apenas a simples 

explicitação das atividades desenvolvidas); (ii) incorpora a dimensão plurianual do 

orçamento, fazendo com que o orçamento seja concebido como uma etapa de curto 

prazo do processo mais amplo de planejamento; e (iii) continua explicitando os objetos 

de gasto (CUNHA, 2013). 

Interessante observar como a evolução do processo orçamentário tem estreita relação 

com a evolução histórica das funções governamentais ao longo do tempo. Schultze 

(1968, apud Cunha, 2013) enfatiza os estágios das reformas orçamentárias: 
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As reformas orçamentárias da década de 1920 foram direcionadas 
para a função de controle financeiro, enquanto as reformas dos anos 
que imediatamente antecederam e os que se seguiram à 2° Grande 
Guerra foram direcionadas para a função gerencial. Nos dois períodos, 
entretanto, a ênfase foi no uso eficiente de recursos no 
desenvolvimento de programas aprovados. Objetivos e programas 
eram considerados como dados — a função orçamentária era lançar 
tais objetivos eficientemente. A terceira etapa na evolução do 
orçamento, através do sistema de planejamento, programação e 
orçamentação, arrasta a especificação de objetivos, programas e 
avaliação dos benefícios em relação aos custos para dentro do 
processo orçamentário (SCHULTZE, 1968, apud CUNHA, 2013). 

 

 

Interessante observar, ainda no contexto da evolução histórica do papel do Estado e 

das funções governamentais ao longo do tempo, que, regra geral, as duas ou três 

décadas do pós-guerra (1950, 60 e 70) foram um período de mudanças e crescimento 

econômico, sendo certo que havia uma característica comum aos Estados capitalistas 

(fossem eles desenvolvidos ou não): o protagonismo estatal — nesse sentido, o 

controle público sobre as decisões de investimento e a noção de que a economia de 

mercado poderia e deveria ser domada em prol do bem comum (GASPAR, 2015). 

A partir do final da década de 1960 e início da década de 1970, os países ricos e 

posteriormente o conjunto da economia global passaram por uma crise estrutural de 

crescimento e uma recessão que inaugurou um longo período recessivo, gerando 

crise no estado de bem-estar social (welfare state). O papel do Estado na economia 

sofreu um reposicionamento. Inicia-se, assim, um período dominado por ideias e 

práticas neoliberais, ou seja, de defesa do livre mercado e combate ao 

intervencionismo estatal (GASPAR, 2015). 

A partir dos anos 70, portanto, o Estado mínimo e o livre mercado fizeram surgir nas 

sociedades capitalistas demandas por governos menos burocráticos e mais eficientes. 

Em linhas gerais, afirmam Oliveira, Sant’anna e Vaz (2010) que, com os processos de 

reestruturação produtiva pós era de ouro do capitalismo, o Estado perdeu sua 

relevância na qualidade de elemento-chave na dinâmica de produção e regulação, 

como ocorria no welfare state, diminuindo seu status de agente produtor e de 

mediação das relações de trabalho. A ele, então, passou a ser requerido um novo 

papel: o retorno ao estado mínimo. O Estado, assim, passaria a atuar exclusivamente 
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como regulamentador das transações econômicas (preferencialmente via agências 

reguladoras) e facilitador de políticas de cunho neoliberal. 

Os autores ressaltam que, ao se vincular a essas novas demandas, passa-se a exigir 

do Estado novos sistemas de gestão, capazes de respostas mais efetivas às 

necessidades do novo estágio de desenvolvimento do capitalismo. 

Esse movimento, conhecido como New Public Management — NPM —, ou nova 

administração pública, iniciou-se nos anos 1970, tomando força nas décadas de 1980 

e 1990.  

Como decorrência, iniciaram-se severas críticas aos modelos prevalentes de 

administração pública, com intensa mobilização política e ideológica para a 

construção e legitimação de um “novo modelo de gestão pública”, calcado em 

conceitos mais “modernos”, tais como inovação gerencial, autonomia administrativa, 

descentralização e delegação de autoridade. Esse movimento conta com forte 

influência dos modelos de gestão de instituições privadas, empresariais, considerados 

mais aptos ao novo contexto. Valores como eficiência, foco em resultados, valorização 

do espírito empreendedor são incorporados ao vocabulário de gestores públicos, 

regidos por dois princípios centrais: o liberalismo gerencial (maior autonomia na 

atuação dos gestores públicos) e o gerenciamento orientado ao mercado (valorização 

da competição e da eficiência). 

O New Public Management, portanto, tinha como enfoque central a adaptação e a 

transferência dos conhecimentos gerenciais desenvolvidos no setor privado para o 

público, pressupondo a redução do tamanho da máquina administrativa, o aumento 

de sua eficiência e a criação de mecanismos voltados à responsabilização dos atores 

políticos (PIERANTI; RODRIGUES, PECI, 2008). 

Nesse contexto, afirmam Rezende e Cunha (2013) que, desde o último terço do século 

XX, mudanças econômicas, políticas, tecnológicas e sociais têm impactado a atuação 

de empresas privadas e organizações do setor público, “causando incertezas, 

complexidade e perplexidade para a tomada e implementação de decisões” 

(REZENDE, CUNHA, 2013, p. 230). Especificamente no contexto brasileiro, foram 

associadas também à promulgação de uma nova constituição em 1988, à pluralização 

política pós-regime militar, ao fortalecimento da Federação e à revitalização do Poder 

Executivo. 
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Os autores ressaltam que o NPM é uma das fontes de inspiração conceitual que 

orientou muitos movimentos de reforma orçamentária nas últimas três décadas, não 

só no contexto brasileiro como no mundo.  

Ao longo do tempo, houve críticas ao NPM, notadamente relacionadas à pertinência 

ou não de se adotarem soluções de gestão empresarial no setor público. Isso porque 

o setor empresarial tem foco na obtenção de lucro, enquanto as ações 

governamentais têm como objetivo precípuo o atingimento do interesse público. 

Observam Rezende e Cunha (2013) que há controvérsias e, por consequência, pontos 

de inflexão, que na literatura internacional são referidos como soft new public 

management ou responsive government, que expressam uma reorientação dos 

movimentos de reforma e reforçam as especificidades da gestão no setor público. 

Assim, conforme os autores, diferentemente da relação provedor-cliente, própria do 

contexto empresarial, o que se busca é “uma definição mais abrangente de ‘cliente’, 

que incorpore o conceito de cidadania” (REZENDE; CUNHA, 2013, p. 234), numa 

visão mais coletiva e menos individualizada nas relações entre o Estado e seus 

públicos. 

A despeito das críticas e inflexões atuais ao NPM, esse movimento de reforma da 

gestão pública impactou, também, os movimentos de reforma orçamentária no mundo. 

Passou-se a pensar e foram adotados regimes orçamentários que explicitassem 

produtos e resultados, além de somente programas. Constituiu-se, assim, uma das 

trilhas para a reinvenção do orçamento público.  

Assevera Cunha (2013), sobre o foco em produtos e resultados na dinâmica 

orçamentária, que: 

 

 

O foco em resultados repercute a “gestão para resultados” como um 
dos conceitos básicos sobre a doutrina administrativa e o estilo de 
organização para uma reforma mais ampla da gestão pública. Entre 
os desafios que se apresentam nessa perspectiva cabe mencionar as 
interdependências na gestão pública e a capacidade de se projetar 
resultados em diferentes horizontes temporais (curto e longo prazos). 
A implementação de reformas orçamentárias nessa trilha implica 
também lidar com as seguintes indagações: como reforçar a 
accountability por resultados? Como reforçar a relação entre 
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desempenho individual e a missão e os objetivos das organizações 
governamentais? Como construir acordos sobre o desempenho 
envolvendo a liderança política, os gestores de topo e de linha, e os 
profissionais da administração pública? Que práticas de gestão 
reforçam o compromisso e o alcance de resultados? (CUNHA, 2013). 

 

 

Além dos mencionados desafios, observa o autor, outros são apontados pela 

literatura, como a necessidade de publicação de padrões de desempenho para a 

prestação de serviços públicos, a celebração de acordos sobre desempenho para 

reforçar a accountability pública, o uso de informações sobre desempenho pelo Poder 

Legislativo e o reforço da autoridade dos gestores sobre as despesas como incentivo 

ao alcance de resultados.  

Contudo, asseveram Rezende e Cunha (2013) que, para além do foco em produtos e 

resultados no processo orçamentário, as reformas orçamentárias no mundo vêm 

ocorrendo, preponderantemente, em três outras trilhas: (i) descentralização fiscal, que 

enfrenta como obstáculos a fragilidade de gestão e a baixa capacidade tributária nos 

níveis mais descentralizados da ação governamental; (ii) equilíbrio orçamentário, que 

atualmente (em função dos desdobramentos da crise de 2008) vem ocorrendo por 

meio de corte de gastos, priorização de despesas, de normas legais (tais como a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, no Brasil) e de reformas tributárias; e (iii) reformas 

contábeis, que têm a ver com o aperfeiçoamento dos sistemas de contabilidade do 

setor público, com adoção do sistema de informação de custos (o que proporcionaria 

melhorias na transparência, aumento da accountability pública e eficiência de 

alocação de recursos).  

Os autores ressaltam, no tocante às reformas orçamentárias no mundo, a partir das 

experiências internacionais sobretudo nas últimas duas décadas, que há mudanças 

em andamento e muita adaptação, constatando-se grande aprendizado em diferentes 

países, com distintas interpretações.  

Afirmam Rezende e Cunha (2013), quando se referem a movimentos de reformas do 

processo orçamentário e ao sentido que devem tomar, que o orçamento deve ser 

entendido como componente de gestão pública, sendo certo que essa é um dos 
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sustentáculos da governança3 e não pode ser excluída da agenda política ou dela 

constar apenas retoricamente.  

Asseveram, ainda, que as organizações governamentais devem se orientar para o 

alcance de resultados socialmente relevantes; garantir talentos em todas as esferas 

de gestão e conseguir que o grau de compromisso, o senso de responsabilidade e a 

identidade institucional, observados em muitos servidores públicos na atualidade, 

sejam ampliados em larga escala.  

Em outras palavras, a gestão pública deve se direcionar para o alcance de resultados 

socialmente relevantes, criando “valor público” (MOORE, 1995, apud CUNHA, 2019). 

Nesse sentido, o orçamento público, enquanto componente de gestão pública, exerce 

papel fundamental na ação governamental, que tem como finalidade precípua 

coordenar meios à disposição do Estado e atividades privadas para realização de 

objetivos socialmente relevantes.  

Segundo Rezende e Cunha (2013), o processo orçamentário tem o potencial de 

alavancar as reformas da gestão pública indispensáveis à sustentação do papel do 

Estado como indutor do desenvolvimento econômico e social. Ressaltam, 

especificamente considerando o caso brasileiro, que: 

 

 

A utilização do orçamento público como alavanca para a 
transformação qualitativa da gestão pública parece ir ao encontro da 
percepção crescente na sociedade brasileira de que os recursos que 
lhe são extraídos por meio de impostos — federais, estaduais e 
municipais — não são devolvidos sob a forma de serviços públicos 
que correspondam ás expectativas em áreas críticas como justiça, 
saúde, educação, segurança pública e proteção social. [...] O 
orçamento público tem a importância crítica para ampliar a 
conscientização e o exercício da cidadania em relação às diferentes 
faces do problema fiscal no país, que envolvem não só a tributação e 

 

3 O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que “dispõe sobre a política de governança da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional”, definiu, em seu artigo 2°, inciso I,  
governança pública como o “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em 
prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 
prestação de serviços de interesse da sociedade”. A norma estabelece, ainda, os princípios da 
governança pública, suas diretrizes e mecanismos para seu exercício; instituindo do Comitê 
Interministerial de Governança – GIG, que tem por finalidade assessorar o Presidente da República na 
condução da política de governança da administração pública federal. 
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o gasto público, mas também a descentralização das atribuições 
governamentais e os desequilíbrios federativos. Nessa perspectiva, o 
orçamento pode desempenhar um papel da maior relevância no que 
diz respeito a propiciar as necessárias mudanças associadas com a 
diminuição do peso excessivo dos impostos, a ampliar a eficiência, a 
eficácia e a efetividade do Estado, favorecendo uma maior 
transparência (REZENDE; CUNHA, 2013, p. 252). 

 

 

2.4 A dinâmica orçamentária no setor púbico 

 

De acordo com Mendes (2009), o processo orçamentário brasileiro não é estanque; é 

flexível, contínuo e dinâmico. Por meio dele, as seguintes ações são realizadas: (i) 

planejar políticas públicas, (ii) elaborar projeto de lei orçamentária, (iii) submeter a lei 

orçamentária a exame e votação legislativa, (iv) executar o orçamento, (v) monitorar 

e avaliar a execução orçamentária, (vi) controlar/fiscalizar a programação de 

dispêndios do setor público nos aspectos físico e financeiro. 

Giacomoni (2018), também nessa mesma linha, define o processo orçamentário — 

composto pelas etapas de elaboração da proposta orçamentária, discussão e 

aprovação da lei orçamentária, execução e controle de avaliação da execução do 

orçamento — como dinâmico e retroalimentado:  

 

 

O processo orçamentário não pode ser visto como autossuficiente, já 
que a primeira etapa do ciclo que se renova anualmente — elaboração 
da proposta orçamentária — é, em grande parte, resultado de 
definições constantes de uma programação de médio prazo que, por 
sua vez, detalha planos de longo prazo. Por isso, como acontece com 
o sistema, o processo orçamentário tem maior substância quando 
integrado ao planejamento (GIACOMONI, 2018, p. 227). 

 

 

Acrescenta-se ainda que um controle efetivo da execução orçamentária, além de 

contribuir para a própria execução em curso, produzirá informações que servirão de 

base para as fases de elaboração e aprovação, reiniciando o ciclo. 
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Cunha (2019) conceitua o ciclo orçamentário como uma dinâmica ininterrupta que tem 

o ano fiscal como referência formal, “mas que se prolonga por um período maior, cuja 

duração pode variar em função de fatores políticos, econômicos, contábeis e 

administrativos, gerando concomitância entre diferentes ciclos” (CUNHA, 2019).  

O propósito da dinâmica orçamentária, segundo o autor, é de viabilizar que o setor 

público seja eficiente e eficaz na geração de impactos socialmente desejáveis por 

meio da utilização de recursos extraídos da sociedade. Esse propósito pode ser 

afetado negativamente pela variação da duração e concomitância entre diferentes 

ciclos orçamentários. 

Segundo Cunha (2019), são exemplos de fatores que influenciam as decisões ao 

longo das fases do ciclo orçamentário: (i) a conjuntura política; (ii) o papel do Poder 

Legislativo na dinâmica do orçamento; (iii) as relações federativas; (iv) as implicações 

do Presidencialismo de Coalisão (em nível Federal); (v) os efeitos da alta “rigidez 

orçamentária”; (vi) o baixo nível do investimento público; (vii) a qualidade das 

previsões das receitas e despesas; (viii) o grau de envolvimento da sociedade; e (ix) 

o grau de congruência na arquitetura legal que condiciona o processo orçamentário, 

a partir dos três principais instrumentos de macrogestão — PPA, LDO e LOA. 

São, de acordo com o autor, fatores que evidenciam as fragilidades no que tange à 

governança na administração pública, que influenciam diretamente a dinâmica 

orçamentária (entre outros): (i) a forma como os objetivos organizacionais são 

definidos; (ii) o reduzido horizonte temporal das previsões orçamentárias; (iii) as 

dificuldades de gerir as interdependências na ação governamental; (iv) os desafios de 

conciliar objetivos dos planos com as decisões sobre alocação de recursos; (v) o 

inadequado grau de especificidade de programas e projetos; (vi) a insubsistente 

institucionalização das informações sobre os custos das ações; e (vii) o papel 

anacrônico dos órgãos centrais dos sistemas orçamentários. 

A dinâmica orçamentária, de acordo com sistematização de Cunha (2019), 

desenvolve-se em dois espaços: “hemisfério imaginativo” (que envolve as fases de 

elaboração e aprovação do orçamento, que devem estar concluídas antes do início 

do exercício fiscal a que se referem) e “hemisfério ativo” (que envolve as fases de 

execução orçamentária e controle e, necessariamente, devem ultrapassar o final do 
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ano fiscal a que se refere o orçamento, em razão das ações de controle orçamentário), 

conforme ilustrado pela figura a seguir: 

 

 

Figura 1: Ilustração do ciclo orçamentário.  

Fonte: Cunha, 2019. 

 

O “hemisfério imaginativo” é caracterizado pelo esforço prospectivo. Em razão da fase 

de aprovação, há certo grau de incerteza.  

Observa Cunha (2019) que “os desafios associados ao ‘hemisfério imaginativo’ se 

iniciam com a busca da imprescindível congruência entre visão estratégica 

organizacional e a alocação de recursos no âmbito dos esforços de preparação da 

proposta orçamentária anual” (CUNHA, 2019). Certo é, contudo, que uma das maiores 

fragilidades observadas na administração pública é o estabelecimento de objetivos e 

metas organizacionais.  

Schick (1996 apud Cunha, 2019) afirma que o desenvolvimento da capacidade de 

pensar e agir estrategicamente nas organizações estimula a ampliação do horizonte 

temporal do planejamento orçamentário e inibe o caráter arbitrário das decisões 

orçamentárias nas organizações do setor público.  

O planejamento, como processo intelectual, requer aprendizado constante, 

construção de uma cultura organizacional, em âmbito coletivo e individual. Sua 

principal função é influenciar transformações e metas futuras. Ressalta Cunha (2019) 
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que a realidade do contexto brasileiro indica que são quase inexistentes esforços 

sistematizados de planejamento nas organizações do setor público.  

Outro desafio que permeia o “hemisfério imaginativo”, na fase de elaboração 

orçamentária, é o baixo grau de envolvimento de gestores e profissionais (que atuam 

na prestação dos serviços públicos) na dinâmica orçamentária. O processo, em regra, 

se dá de forma centralizada pelo centro de decisões orçamentárias. Destaca Cunha 

(2019), entretanto, que o processo orçamentário sempre é favorecido pela maior e 

mais robusta contribuição e envolvimento de gestores e profissionais de todas as 

áreas, intensificando as relações de troca entre todas as unidades orgânicas da 

organização.  

O “hemisfério ativo” do ciclo orçamentário envolve tomada de decisões para a 

execução orçamentária, ou seja, implementação das ações planejadas, arrecadação 

de receitas e pagamento de despesas. Eventualmente, são realizadas ou solicitadas 

reformulações táticas e estratégicas em decorrência do controle orçamentário. Esse 

controle, destaca Cunha (2019), não se restringe à sua dimensão legal, mas também 

a dimensões política, administrativa e contábil-financeira.  

São um dos problemas que se verificam na fase de execução orçamentária as 

incertezas na execução do orçamento. O contingenciamento de créditos 

orçamentários é uma das práticas que mais gera dúvidas. Rezende e Cunha (2005) 

explicam que: 

 

 

O contingenciamento equivale a bloquear uma parcela da receita 
estimada para o exercício fiscal para ver se ao longo do ano essas 
estimativas correspondem à realidade. Assim, quanto maior for o 
otimismo adotado nas previsões de receitas, maior será a necessidade 
de contingenciamento. Por outro lado, quanto maior o 
contingenciamento, maiores são os problemas que ele traz para a 
gestão das políticas públicas em face do encurtamento do tempo em 
que se baseiam decisões que afetam a eficácia e a eficiência dessas 
políticas.  
Há, portanto, uma dupla perspectiva a ser adotada na apreciação dos 
méritos do contingenciamento. Da perspectiva macroeconômica, ele é 
indispensável para a preservação das metas fiscais. Da perspectiva 
microeconômica, ele gera dificuldades para a eficiente gestão das 
políticas públicas. A conciliação dessas duas perspectivas depende, 
portanto, do grau de realismo adotado na realização das previsões de 
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receitas orçamentárias para reduzir ao mínimo o tamanho do 
contingenciamento. Quanto mais incertas forem as previsões, maior 
será o tamanho do contingenciamento e maiores serão, portanto, seus 
efeitos colaterais (REZENDE; CUNHA, 2005, p. 137). 

 

 

Como enfatiza Giacomoni (2018), o orçamento público surgiu com a finalidade de ser 

instrumento de controle, sendo forma eficaz de controle político dos órgãos de 

representação sobre seus executivos. Inicialmente, a função de controle pôde ser 

exercida somente por meio da própria elaboração do orçamento. Com o crescimento 

das funções executivas do governo, a ênfase do controle passou a ser dirigida à 

execução do orçamento (século XIX). Nos últimos cinquenta anos, em razão do 

intenso desenvolvimento social, econômico e tecnológico, as atividades da 

administração pública se tornaram mais complexas, e o enfoque do controle dos 

gastos públicos está direcionado à avaliação de resultados econômicos e sociais da 

ação governamental. Destaca o autor que “as práticas tradicionais de controle, 

dirigidas principalmente aos meios, não são dispensadas e passam a ter até mesmo 

maior sentido, pois se transformam em instrumentos de avaliação dos fins 

(resultados)” (GIACOMONI, 2018, p. 358).  

No que concerne a esse ponto do ciclo orçamentário, assevera Cunha (2019) que se 

trata de fase importante que pode gerar elementos/evidências a serem utilizadas na 

avaliação do desempenho da organização. Nesse sentido, há necessidade de 

estabelecimento de indicadores de desempenho das ações governamentais que 

permitam estabelecer e medir o alcance de metas, a entrega de “produtos” e o alcance 

de resultados associados à dinâmica orçamentária que permita aprimorar o controle 

das organizações do setor público.  

Importante, ainda, a utilização de informações de custos nas decisões e nas 

avaliações de aplicação de recursos, o que gera mais transparência e capacidade 

para comparar resultados e aferir a eficiência e a eficácia do gasto público.  

O autor enfatiza, ainda, um dos focos urgentes e prioritários para sustentar uma 

gestão orçamentária estratégica: a mensuração e a avaliação da efetividade de 

programas, projetos e atividades. Afirma, sobre o contexto brasileiro, que esse 

aspecto do controle orçamentário é de suma importância, em razão do momento de 
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consolidação da democracia no País. Nesse contexto, os cidadãos pressionarão o 

poder público “não só a explicar com mais clareza a aplicação dos recursos extraídos 

da sociedade, mas, igualmente, o que resulta da aplicação desses recursos e seus 

custos” (CUNHA, 2019). 

A compreensão da dinâmica orçamentária no setor público é de suma importância 

para o aprimoramento da gestão pública, conforme visto até aqui. Trata-se de 

sequência de decisões tomadas no contexto institucional que influenciam diretamente 

a qualidade da gestão nas organizações e, por conseguinte, a qualidade do gasto 

público. Como consequência de uma dinâmica orçamentária de qualidade, tem-se o 

alcance de resultados socialmente relevantes, criação de “valor público”, com a 

melhoria na prestação do serviço público.  
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi constituída por um estudo de caso que objetiva mapear e analisar a 

dinâmica orçamentária do município de Cachoeiras de Macacu a fim de esclarecer os 

principais desafios para seu aperfeiçoamento. 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso é preferido no exame dos eventos 

contemporâneos, mas quando os comportamentos relevantes não podem ser 

manipulados. Trata-se de investigação empírica, dentro do contexto de vida real. Essa 

metodologia contribui para o entendimento dos fenômenos individuais, grupais, 

organizacionais, sociais e políticos. 

Os meios de investigação utilizados foram bibliográficos, documental e de campo. O 

embasamento teórico foi extraído da literatura sobre o tema, ou seja, livros, periódicos, 

artigos científicos, trabalhos acadêmicos, sítios de internet. Ademais, pesquisaram-se 

documentos oficiais, como leis, decretos, instruções normativas e relatórios 

produzidos por entidades governamentais. Foram, ainda, realizadas entrevistas 

semiestruturadas com “atores” envolvidos direta ou indiretamente na dinâmica 

orçamentária do município de Cachoeiras de Macacu.  

 

3.1 Coleta de documentos junto ao LOPP/MPRJ 

 

Uma das principais fontes de pesquisa documental (depois das leis e demais atos 

normativos federais e municipais) foram os dados fornecidos pelo Laboratório de 

Análise de Orçamentos e de Políticas Públicas do Ministério Público do Rio de Janeiro 

— LOPP/MPRJ. 

O órgão integra o Centro de Pesquisas do MPRJ — CENPE —, centro de pesquisas 

e análises de políticas públicas, baseado em evidências, cuja finalidade é auxiliar o 

membro do MPRJ em sua atuação funcional e tomada de decisões. 

As informações fornecidas pelo LOPP/MPRJ para a pesquisa são produto de 

decodificação e sistematização de dados orçamentários que constam dos relatórios 
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fiscais fornecidos pelo município de Cachoeiras de Macacu ao Tribunal de Contas do 

estado do Rio de Janeiro — TCE/RJ4 e à Secretaria do Tesouro Nacional — STN. 

 

3.2 Entrevistas semiestruturadas 

 

Na pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

principais “atores” envolvidos no processo orçamentário do município de Cachoeiras 

de Macacu. 

A amostra tomada para a realização das entrevistas foi não probabilística na seleção 

dos representantes dos Poderes Executivo e Judiciário, norteando-se pela experiência 

das pessoas que compõem o universo de pesquisa.  

O propósito das entrevistas foi o de compreender a riqueza e as diferentes nuances 

das experiências dos “atores” na realidade da dinâmica orçamentária do município. 

Assim, foram entrevistadas pessoas com alto grau de influência no processo 

orçamentário do município (steakeholders) e com perfis relevantes para o estudo de 

caso: Prefeito, Chefe de Gabinete, Secretários Municipais (em atuação ou que 

atuaram durante os anos de 2017 e 2018), e suas equipes de Planejamento (e 

técnicos responsáveis pelo planejamento orçamentário e execução orçamentária), 

Saúde, Educação, Promoção Social, além dos Juízes de Direito da Comarca de 

Cachoeiras de Macacu. 

A Secretaria Municipal de Planejamento foi eleita para entrevista porque comanda o 

processo orçamentário do município; as Secretarias de Saúde e Educação, por serem 

destinatárias do maior volume de recursos orçamentários, e a de Promoção Social por 

exercer função junto à parcela da população mais social e economicamente vulnerável 

 

4 Os relatórios fiscais fornecidos pelo município de Cachoeiras de Macacu (e demais municípios do 
estado do Rio de Janeiro) ao TCE/RJ e utilizados pelo LOPP/MPRJ estão disponíveis no Portal de 
Transparência do Tribunal, na internet, em https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/relatorios-lrf, e estão 
suscetíveis de atualizações pelos gestores, voluntárias ou em decorrência de auditorias e não 
conformidades apontadas pelo TCE/RJ. 
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do município, além de contar com fundo próprio, com gestão autônoma (Fundo 

Municipal e Assistência Social — FMDCA). 

Todas as entrevistas foram gravadas a transcritas, e realizadas conforme exposto a 

seguir: 

 

Data Categoria Duração 

09/09/2019 Secretário Municipal de Promoção Social 1 00:39:06 

09/09/2019 Secretário Municipal de Educação 00:40:46 

11/09/2019 Secretário Municipal de Promoção Social 2 00:27:13 

11/09/2019 Secretário Municipal de Saúde e equipe técnica 00:40:20 

12/09/2019 Prefeito Municipal 01:34:53 

12/09/2019 Chefe de Gabinete do Prefeito 01:16:35 

16/09/2019 
Equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Planejamento 
00:57:45 

24/09/2019 Juiz de Direito da Comarca 1 00:19:27 

24/09/2019 Juiz de Direito da Comarca 2 00:20:14 

Tabela 1 - Entrevistas realizadas no município de Cachoeiras de Macacu, no período de 09 a 24 de setembro de 
2019. 

 

O método de entrevistas semiestruturadas se assemelha a uma conversa, em que 

não há respostas pré-definidas. As entrevistas tomaram por base um roteiro inicial 

proposto, a partir do qual houve certa maleabilidade para que algumas questões se 

aprofundassem e/ou outras surgissem, tendo a pesquisadora o cuidado de não deixar 

que o rumo das ideias apresentadas se distanciasse do objeto da pesquisa.  

O roteiro das entrevistas semiestruturadas se baseou em categorias previamente 

definidas de análise, extraídas do levantamento bibliográfico feito a priori e que 

embasou o referencial teórico da pesquisa. Essas categorias foram estabelecidas pela 
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pesquisadora e utilizadas para explorar aspectos centrais da dinâmica orçamentária 

do município de Cachoeiras de Macacu. 

A partir das categorias de análise, questões foram elaboradas para explorar os 

quesitos de planejamento, aprovação, execução e controle do ciclo orçamentário, 

conforme tabela a seguir: 

 

Categorias de análise Questões relacionadas 

1) Esforço prévio de planejamento a) o processo orçamentário contribui para o 

alargamento do horizonte temporal das ações 

governamentais? 

b) o PPA é levado em consideração na 

elaboração orçamentária? 

c) há instrumentos de captação de 

informações dos órgãos municipais para 

elaboração orçamentária? 

2) Centralização/descentralização 
da tomada de decisões e sua 
implementação  

a) qual o grau (amplitude) de participação dos 

gestores e profissionais, não 

necessariamente especialistas, no processo 

orçamentário? 

b) há estímulo a relações de troca entre 

gestores e profissionais de diferentes 

unidades orgânicas do município 

(Secretarias) nas diversas fases do ciclo 

orçamentário? 

3) Vitalidade democrática  a) há controle social/participação social no 

processo orçamentário? 

b) as informações referentes ao orçamento 

são transparentes? Há acessibilidade de 
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forma atraente e compreensível por parte dos 

cidadãos? 

c) há participação relevante do Poder 

Legislativo no processo orçamentário? 

4) Relações com outros entes 
federativos 

a) Qual o grau de interdependência do 

município com os demais entes federativos no 

que concerne aos recursos orçamentários? 

b) há esforço de 

integração/convênios/parcerias com outros 

entes federativos que auxiliem no processo 

orçamentário? 

c) o processo orçamentário contribui para a 

negociação entre o município de outros entes 

federativos? 

5) Relações entre Poderes 
(Executivo, Legislativo, Judiciário) 

a) qual o impacto da atuação dos Poderes 

Legislativo e Judiciário no processo 

orçamentário? 

6) Mensuração e avaliação de 
desempenho 

a) há mecanismos de medição de 

desempenho das ações governamentais? 

b) em que medida o processo orçamentário 

gera elementos/evidências que são utilizadas 

para a avaliação do desempenho? 

Tabela 2 — Categorias de análise utilizadas para explorar aspectos centrais da dinâmica orçamentária no 
município. 

Fonte — elaborada pela autora. 

 

3.3 Forma de tratamento de dados 

 

Os dados coletados na pesquisa bibliográfica e documental foram tratados de forma 

não estatística, buscando-se interpretá-los, analisá-los e apresentá-los de forma mais 

estruturada, pelo que se revela a adoção do método hermenêutico.  
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Os dados coletados na pesquisa de campo realizada foram tratados pela análise de 

conteúdo com abordagem qualitativa, sendo certo que as entrevistas foram realizadas 

de forma semiestruturada.  

 

3.4 Limitações do método 

 

A limitação de tempo impediu que um maior número de pessoas (“atores”) relevantes 

fosse entrevistado. Duas importantes figuras da dinâmica orçamentária no município, 

por exemplo, não puderam ser entrevistadas.  

Não foi possível a realização de entrevista com o Controlador Geral do Município, em 

razão de problemas de saúde do entrevistado, eis que afastado para tratamento 

médico.  

Da mesma forma, não foi realizada a entrevista com o Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores em razão de reiteradas remarcações por parte do 

entrevistado. 

O Secretário Municipal de Planejamento e de Fazenda também não foi entrevistado, 

uma vez que, no local, dia e horário marcados para a entrevista, o entrevistado não 

compareceu, alegando outros compromissos, mas enviou o Subsecretário de 

Fazenda e dois integrantes da equipe técnica das secretarias para a entrevista. Dessa 

forma, a entrevista foi realizada com a equipe das Secretarias e não com o gestor das 

pastas.  

Ressalte-se que as Secretarias Municipais de Planejamento e Fazenda, embora não 

unificadas formalmente, estão sob o comando do mesmo Secretário Municipal. A 

equipe técnica responsável pela elaboração orçamentária, alimentação do sistema 

informatizado e execução orçamentária é comum a ambas as Secretarias.  

O Secretário Municipal de Saúde concedeu a entrevista na presença de sua equipe 

técnica (um integrante do gabinete e uma integrante da Superintendência de 

Planejamento da Secretaria), não por solicitação da pesquisadora, mas por iniciativa 

do próprio entrevistado. 
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Essa situação também ocorreu com o atual Secretário de Educação, que responde 

pelas Secretarias Municipais de Educação, de Governo e de Esporte. Na ocasião da 

entrevista, compareceu acompanhado do Chefe de Gabinete do Prefeito (que, a 

princípio, não havia sido convidado), que foi quem, de fato, concedeu a entrevista. 

Não se chegou a entrevistar, pela mesma razão limitante, profissionais “da ponta”, ou 

seja, atuantes diretamente na prestação dos serviços públicos providos pelo 

município, o que impede a compreensão da riqueza e das nuances de suas 

experiências relacionadas à dinâmica orçamentária de Cacheiras de Macacu. 

Como estudo de caso, esse produto traz as limitações inerentes a esse meio de 

investigação, em especial no que concerne à dificuldade de identificação de padrões 

e à impossibilidade de generalização das conclusões, embora com aprofundamento 

das explicações sobre os fenômenos que ocorrem em um determinado contexto. 

Quanto ao tratamento dos dados coletados, é sempre necessário considerar a 

possibilidade de influência do pesquisador, seu histórico de vida e convicções prévias 

na análise dos resultados, aspectos esses que se procurou minimizar por um exercício 

contínuo de distanciamento, embora seja reconhecida a inexistência de uma perfeita 

neutralidade científica.  
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4 O MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEU ORÇAMENTO 

 

O estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios distribuídos em oito regiões 

de governo: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Serrana, 

Baixadas Litorâneas, Médio Paraíba, Centro-sul Fluminense e Costa Verde. 

Cachoeiras de Macacu faz parte, desde 2013 (com a edição da Lei Complementar 

Estadual n°. 158/2013), da região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

De acordo com dados do IBGE5 (2017), a população estimada do município de 

Cachoeiras de Macacu é de 58.937 pessoas. Dessas, 35,6% possuem rendimento 

nominal mensal per capita de até meio salário mínimo, o que o coloca na posição 41 

de 92 entre as cidades do estado e na posição 1938 de 5570 entre as cidades do 

Brasil. 

A maioria da população do município está em idade produtiva, segundo a pirâmide 

etária do IBGE, sendo certo que cerca de 70% da população possui entre 15 e 64 

anos. Aproximadamente 23% da população possui entre 04 e 14 anos; 7% da 

população possui entre 0 e 4 anos e pouco menos de 8% da população possui mais 

de 65 anos. 

Segundo os dados fornecidos, coletados no ano de 2017, o salário médio mensal por 

trabalhador formal no município é de dois salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total é de apenas 14,4%. Na comparação com os 

outros municípios do estado, ocupava as posições 41 de 92 com relação a salário 

médio mensal e 66 de 92 com relação à proporção de pessoas ocupadas. Já na 

comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1938 de 5570 e 2268 de 

5570, respectivamente. 

Considerando a média das receitas do município de Cachoeiras de Macacu nos anos 

de 2016 a 2018, cerca de 81% é oriunda de fontes externas. Estima-se que mais da 

metade da população viva abaixo da linha de pobreza. No levantamento mais recente, 

feito no ano de 2003, havia 41,5% de pobres na localidade. 

 

5 Dados obtidos no sítio da internet https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/cachoeiras-de-
macacu/panorama. Acesso em: 14 out. 2019. 
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Em 2018, o município teve uma arrecadação total de R$ 204.091.819,00, ocupando a 

posição de 38° na economia do estado. Porém, quando se observa o PIB per capita, 

Cachoeiras de Macacu ocupa a posição 69°. Isso demonstra alto grau de 

concentração de renda e desigualdade. 

Pode-se concluir, portanto, que o município está entre os mais pobres do estado e 

sua situação social e econômica se assemelha à maioria dos municípios do Brasil.  

O atual Prefeito Municipal foi eleito em 2016 e seu mandato teve início em 2017. 

Nunca havia ocupado cargo público anteriormente, tampouco cargo eletivo, não 

possuindo experiência em gestão pública.  

O Poder Executivo no município é organizado administrativamente em treze 

Secretarias Municipais6, além da Controladoria Geral e da Procuradoria Geral do 

Município. Fazem parte da administração pública indireta a Autarquia Municipal de 

Água e Esgoto, o Instituto de Aposentadoria e Pensão e a Fundação Macatur 

(turismo). 

O processo orçamentário do município tem início na Secretaria Municipal de 

Planejamento, Geoprocessamento e Habitação (fase de elaboração do orçamento) e 

tem continuidade na Secretaria Municipal de Fazenda (fase de execução 

orçamentária).  

Atualmente, contudo, ambas as Secretarias, embora não formalmente unificadas, 

funcionam conjuntamente sob a gestão do mesmo Secretário Municipal. A equipe 

técnica que trabalha no orçamento público municipal, desde sua elaboração até a 

execução orçamentária, é comum às duas organizações.  

Não há em vigor no município qualquer ato normativo interno que regulamente o 

processo orçamentário. O município se vale dos mandamentos legais constantes da 

CR/88, da Lei n°. 4.320/64, da Lei de Responsabilidade Fiscal, do Manual Técnico de 

 

6 Secretarias Municipais de Governo; Fazenda; Administração; Obras, Saneamento e Urbanismo; 
Agricultura, Pesca, Abastecimento e Desenvolvimento Regional; Ambiente; Ordem Pública e Trânsito; 
Indústria, Comércio, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico; Promoção Social e Trabalho; 
Planejamento, Geoprocessamento e Habitação; Esporte; Saúde e Educação, conforme PPA 2018-
2021. 
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Orçamento — MTO e Manual Técnico de Contabilidade Aplicado ao Setor Público — 

MCASP para conduzir seu processo orçamentário. 

A proposta orçamentária tem como base o modelo do ano anterior. O processo se 

inicia por meio de subsídios fornecidos por outras secretarias municipais, que enviam 

suas informações em memorandos à Secretaria de Planejamento. O Secretário 

Municipal de Planejamento e a equipe técnica elegem prioridades, conjuntamente com 

o Prefeito, e, dentro da disponibilidade de recursos e com base nas informações 

recebidas, elaboram a proposta orçamentária que é enviada ao Poder Legislativo para 

aprovação.  

Nos anos de 2017 e 2018, não houve emendas legislativas capazes de 

descaracterizar a proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, sendo 

certo que não houve conflitos políticos para sua aprovação. 

Em 2017, o município teve receita bruta arrecadada de R$ 174.779.724,10, sendo R$ 

145.258.646,20 oriundos de transferências externas. Somente 7,21% do montante de 

receitas municipais provieram de tributos e 9,68% de outras fontes de receita, 

conforme se depreende do gráfico a seguir: 

 

 
Figura 2 - Gráfico de composição de receita arrecadada do município de Cachoeiras de Macacu no ano de 2017. 
Fonte: LOPP/MPRJ. 

 

TRIBUTÁRIA 7,21%

CONTRIBUIÇÕES 4,55%

PATRIMONIAIS 1,42%

SERVIÇOS 2,03%

TRANSFERÊNCIAS 83,11%

RECEITAS DIVERSAS 1,68%

Outra 9,68%

COMPOSIÇÃO DA RECEITA 2017 Cachoeiras de Macacu
174.779.724,10
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Em 2018, o município teve receita bruta arrecadada de R$ 199.913.911,40, sendo R$ 

155.558.057,30 oriundos de transferências externas. Somente 7,69% do montante de 

receitas municipais provieram de tributos e 14,5% de outras fontes de receita, 

conforme se vê no gráfico a seguir: 

 

 
Figura 3 - Gráfico de composição de receita arrecadada do município de Cachoeiras de Macacu no ano de 2018. 
Fonte: LOPP/MPRJ. 

 

Embora tenha havido déficit entre a previsão de receita feita na LOA e a receita bruta 

de fato arrecadada nos anos de 2017 e 2018, ele não foi grande, sendo considerado 

razoável ante o total do orçamento do município. Pode-se dizer que não há 

superestimação de receita considerável. 

 

TRIBUTÁRIA 7,69%

CONTRIBUIÇÕES 5,34%

PATRIMONIAIS 0,41%

SERVIÇOS 2,03%

TRANSFERÊNCIAS 77,80% RECEITAS DIVERSAS 6,73%

Outra 2,43%

COMPOSIÇÃO DA RECEITA 2018 Cachoeiras de Macacu
199.938.911,40
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Figura 4 - Gráfico da média de arrecadação prevista para o ano de 2017 x previsão de arrecadação para o ano x 
receita bruta arrecadada. 
Fonte — LOPP/MPRJ. 

 

 
Figura 5 - Gráfico da média de arrecadação prevista para o ano de 2018 x previsão de arrecadação para o ano x 
receita bruta arrecadada. 
Fonte — LOPP/MPRJ. 

 

Os recursos destinados às áreas de saúde e educação são expressivos no contexto 

orçamentário do município de Cachoeiras de Macacu. Somados, totalizam 

aproximadamente 60% das despesas liquidadas do município nos anos de 2017 e 

2018, conforme se demonstra nos gráficos seguintes.  

 

2014 2015 2016 2017

MÉDIA ARRECADAÇÃO 2014 - 2016 186.826.888

PREVISÃO ATUALIZADA 207.717.460

ARRECADAÇÃO CORRIGIDA 217.817.806 179.155.416 163.507.442 189.522.973

 -

 50.000.000

 100.000.000

 150.000.000

 200.000.000

 250.000.000

R$ 1

Média da Arrecadação 2014-2016 X Previsão Atualizada 2017 Cachoeira de Macacu

2015 2016 2017 2018

MÉDIA ARRECADAÇÃO 2014 - 2016 180.930.097

PREVISÃO ATUALIZADA 226.051.815

ARRECADAÇÃO CORRIGIDA 184.435.762 168.831.555 189.522.973 204.091.819

 -

 50.000.000

 100.000.000

 150.000.000

 200.000.000

 250.000.000

R$ 1

Média da Arrecadação 2015-2017 X Previsão Atualizada 2018 Cachoeira de Macacu
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Figura 6 - Gráfico das despesas liquidadas, por função, no ano de 2017 no município de Cachoeiras de Macacu. 
Fonte: LOPP/MPRJ 

 

 
Figura 7 - Gráfico das despesas liquidadas, por função, no ano de 2018 no município de Cachoeiras de Macacu. 
Fonte: LOPP/MPRJ 
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Importante ressaltar que os recursos destinados às políticas públicas das áreas de 

saúde, educação e assistência social devem ser, por determinação legal7, destinados 

aos fundos municipais8 ou contas especiais relacionadas a cada pasta. Os fundos 

especiais municipais têm obrigatoriamente CNPJ (embora não tenham personalidade 

jurídica própria, integrando a administração direta), gestores e equipes próprios e seus 

recursos devem custear políticas públicas deliberadas pelos respectivos Conselhos 

Municipais9. 

No município de Cachoeiras de Macacu, há Fundo Municipal de Educação, embora a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação não faça essa exigência. Portanto, os gestores 

dos Fundos Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social são os Secretários 

Municipais de cada uma dessas pastas, sendo, portanto, os ordenadores de despesas 

e responsáveis legais pelo manejo dos recursos. 

Interessante ressaltar, no que tange à saúde e à educação, que há previsões legais 

de vinculação das receitas, o que impede que o gestor público municipal destine essas 

receitas para uso em outras finalidades.  

O artigo 198, §2°, inciso III, da CR/88 determina que os municípios apliquem, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da 

aplicação de percentuais calculados sobre as receitas oriundas dos impostos 

 

7 No âmbito da assistência social, por determinação do artigo 28, §1°, da Lei n°. 8.742/93 (Lei Orgânica 
da Assistência Social – LOAS); no âmbito da saúde, por força do artigo 33 da Lei 8.080/90 (Sistema 
Único de Saúde – SUS) e Lei Complementar n° 141/12; e no âmbito da educação, em razão do previsto 
no artigo 69, §5°, da Lei n°. 9.349/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).  
8 Fundos públicos especiais são definidos pela Lei n° 4.320/64 como o produto de receitas 
especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a 
adoção de normas peculiares de aplicação. Acrescenta que a aplicação das receitas orçamentárias 
vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na lei orçamentária ou em 
créditos adicionais. A lei especial que instituir o fundo especial poderá determinar normas peculiares 
de controle, prestação e tomada de contas (artigos 71 a 74). 
9 Os Conselhos (também conhecidos como Conselhos de Direitos ou Conselhos de Políticas Públicas) 
têm fundamento constitucional, visando à participação do cidadão na formulação, implementação e 
controle/fiscalização das políticas públicas. Os artigos 198, 204 e 206 da CR/88 dispõem sobre a 
importância da participação da comunidade nas ações e serviços públicos da saúde, assistência social 
e educação, por meio de organizações representativas, tanto na formulação das políticas quanto no 
controle em todos os níveis. O objetivo dos conselhos está na aproximação do Estado e Sociedade, 
com foco de integração, participação, fortalecimento, fiscalização e controle de pautas de efetivação 
de direitos fundamentais. São espaços institucionais idealizados para a construção democrática das 
políticas públicas e exercício da participação e legitimidade social. São órgãos colegiados, 
permanentes, paritários e deliberativos que formulam, supervisionam, avaliam, controlam e propõem 
políticas públicas.  
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municipais e recursos oriundos dos tributos federais. A Lei Orgânica do Município de 

Cachoeiras de Macacu prevê, em seu artigo 278, que o montante das despesas de 

saúde não será inferior a 13% das despesas globais do orçamento anual do município, 

computadas as transferências constitucionais.  

O município de Cachoeiras de Macacu destinou, nos anos de 2016 a 2018, recursos 

superiores aos mínimos previstos em lei, como se depreende do gráfico a seguir: 

 

 
Figura 8 — Gráfico de despesas realizadas com ações e serviços públicos de saúde no município de Cachoeiras 
de Macacu nos anos de 2016 a 2018.  
Fonte: LOPP/MPRJ. 

 

De igual maneira, municípios são obrigados a aplicar no mínimo 25% de sua receita 

oriunda de impostos (compreendida a proveniente de transferências) na manutenção 

e desenvolvimento do ensino, conforme determina o artigo 212 da CR/88. Todavia, a 

Lei Orgânica do Município de Cachoeiras de Macacu determina, em seu artigo 308, 

que o município aplicará, anualmente, nunca menos de 35% da  

 

 

receita resultante de impostos, mais a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino público municipal, 
repassadas pela União e estado, ficando vedada a utilização de 
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recursos originários deste percentual para atividades cultural, 
desportiva e recreativa (CACHOEIRAS..., Lei Orgânica, art. 308). 

 

 

A determinação legal da lei municipal faz com que a prefeitura destine, por força de 

vinculação, mais recursos para a educação que o exigido pela Constituição, conforme 

se constata do gráfico a seguir. 

 

 
Figura 9 - Gráfico de despesas realizadas com manutenção e desenvolvimento do ensino pelo município de 
Cachoeiras de Macacu nos anos de 2016 a 2018.  
Fonte: LOPP/MPRJ 
 

O PPA em vigor no ano de 2017, primeiro ano de mandato do atual Prefeito e objeto 

da pesquisa, era o 2014-2017, previsto na Lei Municipal n°. 1.989 de 18 de setembro 

de 2013. A Lei é dividida em três anexos: Diretrizes do plano plurianual, Cenário de 

receita e Programas de governo e ações orçamentárias. 

O primeiro anexo, de forma genérica, prevê iniciativas concentradas nas “dimensões” 

social, urbana, econômica, ambiental e gestão pública. Não há previsão de objetivos 

concretos, mas “propostas de futuro” — gerais e não objetivas.  

O “cenário da receita” é constituído de uma tabela com estimativas de receita para 

cada ano do plano, demonstrativo dos órgãos e unidades orçamentárias municipais. 

Não há detalhamento de receitas e despesas planejadas. 
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O detalhamento das propostas se dá por meio da previsão de 27 programas e suas 

respectivas ações, com estimativa anual de custo.  

A representação financeira do plano é genérica e não se relaciona diretamente com 

as “propostas de futuro” previstas no primeiro anexo do plano. Há apenas estimativas, 

de forma bastante agregada, de montantes e serem aplicados e despesas a serem 

realizadas. Não houve preocupação em obter integração entre o plano e os 

orçamentos anuais nem menção a indicadores que permitissem a mensuração dos 

resultados dos programas. 

Atualmente, está em vigor o PPA 2018-2021, materializado na Lei Municipal n°. 2.347, 

de 14 de novembro de 2017. A lei também é dividida em três anexos: Diretrizes do 

plano plurianual, Cenário de receita e Programas de governo e ações orçamentárias. 

O plano está organizado com base nos seguintes pilares: transparência, inclusão 

social, desenvolvimento sustentável, participação popular e segurança.  

Os “macro objetivos” constantes do plano são 29 e formam um leque variado, em que 

constam intenções como: instalação de ouvidorias, prestação de contas em reuniões 

abertas, abertura de concurso público (no pilar da transparência); ampliação da rede 

de creche e pré-escola, inclusive na zona rural; criação de um centro municipal de 

qualificação profissional (no pilar inclusão social); oferecimento de incentivos fiscais 

para atrair indústrias, maior incentivo à agricultura, criação de convênios com 

produtores locais para fornecimento para merenda escolar (no pilar desenvolvimento 

sustentável); criação de “gestão participativa” para que “a sociedade possa 

acompanhar e fiscalizar a gestão pública”, implantação do orçamento participativo (no 

pilar participação popular); valorização da guarda municipal (no pilar segurança). 

Há relação de receitas e despesas planejadas. O detalhamento da proposta se dá por 

meio de 27 programas os quais, por sua vez, compreendem ações.  

Observa-se, da metodologia utilizada, que houve adoção de programa como centro 

de organização do plano e preocupação em obter integração entre o plano e os 

orçamentos anuais no que concerne às receitas. Contudo, não há menção a 

indicadores para mensuração dos resultados dos programas nem tentativa de 

integração entre o plano e os orçamentos anuais no que concerne às despesas 

planejadas. 
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A LDO para o exercício financeiro de 2017 foi elaborada pelo Prefeito anterior e 

prevista na Lei Municipal n°. 2.242 de 04 de julho de 2016. As LDO para os exercícios 

financeiros de 2018 e 2019 foram elaboradas pelo atual Prefeito e previstas, 

respectivamente, nas Lei Municipais n°. 2.333 de 04 de maio de 2017 e 2.381 de 21 

de junho de 2018. 

Os textos das três leis mencionadas são absolutamente idênticos10. As diferenças 

entre elas dizem respeito exclusivamente ao ano do exercício financeiro a que se 

referem11.  

Todas as leis apresentam 55 artigos, divididos entre “disposições preliminares”, 

“prioridades e metas da administração pública municipal”, “metas e riscos fiscais”, 

“estrutura e organização dos orçamentos”, “diretrizes para a elaboração e execução 

dos orçamentos no município, responsabilidade na gestão fiscal e aspectos relevantes 

da receita e despesa”, “disposições relativas a celebração de convênios”, “disposições 

relativas à dívida pública municipal”, “disposições relativas às despesas do município 

com pessoal e encargos”, “disposições sobre receitas e possíveis alterações na 

legislação tributária do município para o exercício correspondente” e “disposições 

finais”. 

O que se conclui é que não há atenção dedicada ao instrumento. As leis se repetem 

de forma idêntica a cada edição e não há qualquer aperfeiçoamento. Há listagem, nos 

anexos, de metas físicas a serem produzidas, mas nenhuma menção aos resultados 

efetivos esperados. Não há indicação sobre os custos da programação, o que seria 

indispensável para eleição de prioridades.  

Às LDO, como mencionado anteriormente, cabe dispor sobre normas relativas ao 

controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com 

 

10 Embora não seja objeto da pesquisa, entendeu-se por bem mencionar aqui a LDO referente ao 
exercício financeiro de 2019 para ressaltar que a absoluta identidade entre os textos das LDO não se 
deu exclusivamente nas Leis de 2017 e 2018. Trata-se de prática recorrente no município ao longo dos 
anos: repetir no ano seguinte exatamente o mesmo texto da lei do ano anterior, sem qualquer 
modificação.  
11 Curioso ressaltar que a LDO do exercício financeiro de 2017 (promulgada em 2016) sequer mudou, 
no texto da Lei, a data prevista para aprovação da LOA. Em seu artigo 48 prevê, em evidente erro 
material, que “se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de agosto de 2015, [...]” (grifo 
nosso). 
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recursos dos orçamentos. A adoção do cálculo de custos é um dos desafios da 

administração pública e é essencial a utilização da LDO para tanto. No caso do 

município de Cachoeiras de Macacu, a LDO não tem conseguido cumprir esse papel. 

  



60 

 

 

5 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS: A PERSPECTIVA DOS ATORES ENVOLVIDOS 

 

A partir dos conceitos e teorias apresentados no referencial teórico, elaborou-se a 

matriz de categorias de análise apresentadas na Tabela 2. Essas categorias foram 

utilizadas para explorar aspectos centrais da dinâmica orçamentária do município de 

Cachoeiras de Macacu e entender as principais fragilidades da governança que 

influenciam diretamente essa dinâmica e os principais desafios para seu 

aprimoramento. Os dados relativos ao orçamento municipal e os achados obtidos nas 

entrevistas realizadas foram organizados segundo essas categorias de análise. 

As categorias contemplam alguns dos requisitos desejáveis para cada fase do ciclo 

orçamentário a fim de que o orçamento público seja utilizado como instrumento de 

aprimoramento da gestão pública. Isso porque, como dito anteriormente, o ciclo 

orçamentário se constitui de uma sequência de decisões tomadas no contexto 

institucional que influenciam diretamente a qualidade da gestão no setor público e, por 

conseguinte, a qualidade do gasto público (CUNHA, 2019). 

Constatou-se, inicialmente, que, em razão da composição das receitas identificadas 

nas Figuras 2 e 3, o município é extremamente dependente de transferências 

externas, que totalizam aproximadamente 80% de seus recursos orçamentários.  

As Figuras 6 e 7 evidenciam, ainda, que nos anos de 2017 e 2018 aproximadamente 

60% das receitas do município foram destinadas às áreas de saúde e educação 

(receitas vinculadas por força de lei). Essas áreas, também por força de 

regulamentação legal, têm dinâmicas orçamentárias específicas em relação às 

demais áreas, com verdadeira autonomia financeira em relação ao município. 

Muito embora o restante da dinâmica orçamentária seja comum a todo o município, a 

fase de elaboração é feita internamente, com importante participação dos Conselhos 

Municipais na deliberação das políticas públicas a serem implementadas e financiadas 

pelos recursos orçamentários destinados a essas pastas. Da mesma forma, a 

execução orçamentária é acompanhada e fiscalizada pelos Conselhos Municipais, 

sendo certo que todos os recursos são geridos pelos respectivos Fundos Municipais.  

Os Fundos Municipais de Saúde e Educação são unidades orçamentárias e gestoras 

de recursos relativos às ações e serviços dessas áreas. Os gestores dos Fundos 
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devem registrar, em separado, a movimentação contábil dos atos afetos à gestão dos 

recursos que lhe são destinados, para posteriormente consolidar as informações aos 

registros do órgão. Essas informações subsidiarão os sistemas de gestão fiscal, o 

acompanhamento da execução orçamentária e a prestação de contas anual de 

responsabilidade do Prefeito.  

As deliberações sobre as políticas públicas nessas áreas são feitas com participação 

dos respectivos Conselhos Municipais, órgãos colegiados, permanentes e paritários 

(em que há conselheiros representantes da sociedade civil e outros representantes 

governamentais), vinculados às respectivas Secretarias Municipais. São os 

Conselhos Municipais que analisam, aprovam, acompanham e avaliam a execução 

dos Planos Municipais de Saúde e Educação, além de acompanhar e controlar a 

aplicação dos recursos anualmente previstos na LOA. Esses planos são vigentes pelo 

período de 4 anos, coincidentes com o PPA (e a ele devem se integrar).  

Tem-se, portanto, que, em razão de sua autonomia, a dinâmica orçamentária das 

organizações relativas às áreas de saúde e educação, destinatárias de mais da 

metade dos recursos orçamentários do município de Cachoeiras de Macacu, foi 

analisada juntamente com a dinâmica orçamentária do município como um todo12. 

 

5.1 Esforço prévio de planejamento 

 

Esta categoria de análise se propôs a avaliar se o processo orçamentário no município 

tem início com um esforço prévio de planejamento. O planejamento adequado viabiliza 

a congruência entre a visão estratégica institucional e a alocação de recursos 

públicos. Ademais, evidencia capacidade do gestor de pensar estrategicamente, 

ampliando o horizonte temporal do planejamento orçamentário e inibindo o caráter 

arbitrário das decisões orçamentárias (CUNHA, 2019).  

 

12 A área de assistência social, em razão das previsões da Lei n°. 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência 
Social — LOAS), que instituiu o Sistema Único de Assistência Social — SUAS, também tem regramento 
similar às áreas de saúde e educação, com autonomia financeira, Fundo Municipal e Conselho 
Municipal. Contudo, os recursos destinados à pasta são inexpressivos frente aos recursos 
orçamentários do município como um todo, razão pela qual não foi analisada separadamente.  
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Tanto a equipe técnica responsável pela elaboração orçamentária nas Secretarias 

Municipais de Planejamento e Fazenda quanto o próprio chefe do Poder Executivo 

municipal e seus assessores diretos demonstraram demasiada preocupação com 

questões operacionais relativas à orçamentação.  

Mencionou-se, diversas vezes, a preocupação com a alimentação do sistema 

informatizado do município, evidenciando uma visão burocrática do processo 

orçamentário. Pode-se dizer, portanto, que o esforço sistematizado de planejamento 

não é uma tônica no município.  

Um exemplo ilustrativo são as palavras de um dos entrevistados quando afirmou, por 

mais de uma vez durante a entrevista, que o “orçamento é papel”. Pôde-se depreender 

de suas palavras que entende que o planejamento está dissociado da orçamentação. 

Ele menciona que o cumprimento do planejamento feito pelo município foi prejudicado 

pela frustração de receitas que obteve nos anos de 2017 e 201813 e, a esse respeito, 

afirmou o seguinte: 

 

 

“O que que acontece? O orçamento ele é papel, né? Você cria uma 
expectativa, você tem ideias maravilhosas que você consegue colocar 
no papel, aí a execução disso foi aonde eu acho que o nosso mandato 
ele tem sofrido demais... com a questão do financeiro, uma coisa é 
orçamento e outra coisa é o financeiro. [...] é o que eu sempre falo, 
falei para os vereadores, ‘orçamento é papel, gente’, o que é 
importante aqui é o planejamento, quanto e onde você vai gastar. 
Isso que é importante” (grifo nosso). 

 

 

O esforço de planejamento no município, pelo que se extraiu das entrevistas, deu-se 

quando da elaboração do PPA. Até o ano de 2013 (quando se elaborou o PPA 2014-

2017), ela era feita por meio de contratação de empresas que entregavam o resultado 

do trabalho em planilhas (arquivos eletrônicos). Já o PPA 2018-2021, elaborado no 

 

13 Segundo o entrevistado, o município deixou de receber, a partir de 2017, aproximadamente 40 
milhões de reais por ano em razão da diminuição pela metade das receitas provenientes de royalties 
do petróleo. 
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atual mandato, foi preparado por um especialista, analista orçamentário, contratado 

pelo município especialmente para essa finalidade.  

 

 

“Então, nessa nova gestão foi trazido um analista orçamentário que 
veio recente no nosso município, ele começou a trabalhar, foi 
treinado em termos de sistema para fazer tudo no sistema, então 
todo o PPA foi elaborado no sistema, a LDO, e LOA, coisa que 
nunca havia sido feito antes. Geralmente as empresas que a gente 
contratava, que a prefeitura contratava, elas faziam em termos de 
Excel ou no Word e depois somente a LOA era lançada no sistema. 
Dessa vez, foi até uma inovação, aproveitaram o sistema que está 
disponível, que está sendo pago para isso, né?” (grifo nosso). 

 

 

De acordo com informações dos entrevistados, o sistema informatizado facilita a 

integração entre os instrumentos de planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA, 

permitindo que as disposições contidas no PPA sejam consideradas quando da 

elaboração orçamentária anual.  

O PPA 2018-2021 foi elaborado tomando por base o programa de governo 

apresentado pelo Prefeito à Justiça Eleitoral quando de sua candidatura. Trata-se, 

portanto, de iniciativa, mesmo que incipiente, de introduzir o planejamento à rotina 

orçamentária anual, com integração, por sistema informatizado, das previsões do PPA 

às LDO e LOA anuais.  

Da análise dos recentes PPA do município, observa-se progresso no PPA 2018-2021 

em relação ao anterior. O instrumento estabelece “pilares” bem definidos, 

relacionados a macro objetivos especificados e materializados em programas e ações. 

Houve preocupação em obter integração entre o plano e os orçamentos anuais no que 

concerne às receitas, a despeito de não haver tentativa de integração entre o plano e 

os orçamentos anuais em relação às despesas planejadas. 

Não há, no município, instrumentos de captação de informações dos órgãos 

municipais para elaboração do PPA, tampouco da lei orçamentária anual. Há coleta 

de dados junto às secretarias que têm fundos, junto à autarquia, à fundação e ao 
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instituto municipal (unidades que têm autonomia orçamentária), por meio de 

memorandos e/ou reuniões, para subsidiar e peça orçamentária anual.  

 

 

“Então eles elaboram esse material para a gente, a gente tenta 
respeitar o que eles elaboraram porque eles que controlam, né? Vai 
direto para eles, né? E só que eles também informam quanto que eles 
precisam de repasse de 00 e 04, recurso próprio e royalties. Nesse 
momento é o mais crítico, né? De ter que distribuir os royalties e as 
receitas ordinárias para eles também, para todos os outros e para 
própria Prefeitura. Então aquilo que a gente preserva em relação às 
receitas próprias deles a gente tem que cortar em relação a 00 e 04, 
né? Porque senão as necessidades vão estar sempre muito acima da 
realidade. Então assim, todo mundo entende, é lógico que todo mundo 
pede, todo mundo quer realizar uma série de coisas, mas ficam 
limitados à receita”. 

 

 

Ressaltaram-se, ainda, como fator que afeta um adequado planejamento 

orçamentário, os recursos humanos do município. Muitos dos servidores são 

contratados, não possuem estabilidade e têm baixa qualificação. Assim, de acordo 

com um dos entrevistados, a alta rotatividade dos servidores não permite que se 

gerem dados suficientes para embasar um correto planejamento. Ademais, a baixa 

qualificação dos servidores impede que o município tenha acesso à maior captação 

de recursos por parte de transferências voluntárias de outros entes federativos. 

 

 

“[...] porque hoje na verdade... [...] a gente tem o problema do pessoal, 
dentro do planejamento do município não se levou em conta o fator 
humano, que era na verdade o primordial, então a gente vinha de uma 
política pública que a gente conhece popularmente como a política do 
cabresto, dou o emprego e fica lá [...] Votando, votando... passa 
governo, entra governo, sai governo e fica aquela mesma coisa, e o 
que que a gente perde com isso? Dados. Eu não tenho um servidor 
que, entra e sai de governo, permanece naquela função. Então ele não 
tem aquela preocupação em gerar estatísticas. E como que se faz um 
planejamento sem estatísticas? Por exemplo, como a necessidade do 
concurso público.  
[...] A ausência do servidor efetivo na área de planejamento faz com 
que eu hoje não tenha um banco de projetos. Eu poderia ter no 
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município um orçamento com duzentos e dezessete milhões de receita 
orçamentária e uns trezentos milhões de receita extra orçamentária 
com captação de recursos, com projetos que eu posso captar o 
recurso no Ministério, as chamadas receitas extra orçamentárias, e 
hoje pela falta de qualificação de servidores eu tenho a impossibilidade 
de gerar projetos [...] que efetivamente captem recursos, entendeu? 
Então, eu poderia ter o desenvolvimento da cidade [...] Esse é um 
ponto que prejudica muito o município. A partir do momento que eu 
tenho o servidor qualificado, apto a fazer... até porque quando a gente 
vai em cada... em cada tipo de recurso tem um regramento próprio, 
eles não são unificados, por exemplo, uma emenda parlamentar, eu 
tenho lá o manual da emenda parlamentar, tem que vir naquela 
fórmula certinha. 
[...] O planejamento fica um pouco refém... e na mão de poucos, né, 
porque se você passar dentro de cada setor e ver a capacidade técnica 
de cada um... você vai vendo que na verdade pela ausência do 
servidor efetivo ele é nivelado por baixo, entendeu?”.  

 

 

As palavras de outro entrevistado corroboraram o informado acima, no sentido de que 

a não qualificação dos servidores do município e a falta de conhecimento técnico são 

um empecilho ao desenvolvimento de esforços de planejamento no município. 

Quando se referia à forma como montou sua equipe no início do mandato, o 

entrevistado afirmou: 

 

 

“Aí você tem que ter bons técnicos e você não tem como ter bons 
técnicos em uma cidade como a nossa que não tem como pagar. Aí 
você tem que se valer da experiência do camarada que já trabalhou 
em outra gestão”.  

 

 

Nas Secretarias Municipais de Saúde e Educação, segundo os entrevistados, a 

proposta orçamentária é feita de forma interna, pela equipe técnica de cada 

Secretaria, a partir da deliberação das políticas públicas pelos Conselhos Municipais. 

Ambas as Secretarias têm equipe técnica “de planejamento”. Contudo, pelo que se 

depreendeu das entrevistas, sua principal função é preencher formulários, alimentar 

sistemas e prestar contas ao Governo Federal para garantir o repasse dos recursos 
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de transferência. À exceção do percentual mínimo de recursos orçamentários que o 

município é obrigado a destinar a essas áreas, todo o restante dos recursos que 

custeiam a saúde e a educação são provenientes de repasses, em sua maioria do 

Governo Federal. 

O que se observa é que, de fato, as Secretarias trabalham sob a orientação dos 

Ministérios da Educação e da Saúde, que impõem uma série de requisitos e 

exigências para o repasse desses recursos. Até mesmo o planejamento orçamentário 

dessas organizações está intimamente relacionado ao que determina o Governo 

Federal.  

Pode-se afirmar que o município, de fato, tem pouca disponibilidade de recursos para 

contratação de pessoas com conhecimento técnico ou qualificação. O conhecimento 

sobre processo orçamentário por parte dos servidores, mesmo aqueles que lidam 

diretamente com a questão orçamentária, provém de experiência ou esforço próprio. 

Não há um movimento institucional consistente de construção de uma cultura 

institucional voltada para o planejamento. 

Não há instrumentos de captação de informações dos órgãos municipais de 

elaboração orçamentária, à exceção das informações geradas pelos indicadores 

estabelecidos pelo Governo Federal, notadamente para as áreas de saúde e 

educação.  

Atualmente, há um esforço por parte dos gestores inseridos no processo orçamentário 

de integração entre o PPA e as LDO e LOA. Desde o último PPA, todos esses 

instrumentos estão inseridos e são trabalhados dentro do mesmo sistema 

informatizado. Trata-se de um passo tímido, mas que já pode indicar que o PPA é, de 

alguma forma, levado em consideração na elaboração orçamentária anual. 

Contudo, ainda não se pode afirmar que o processo orçamentário de Cachoeiras de 

Macacu contribua para o alargamento do horizonte temporal das ações 

governamentais que, segundo se depreende das entrevistas, ainda é pensado a curto 

prazo, anualmente.  

A escassez de recursos orçamentários e a grande dependência de transferências 

externas (que gera incerteza) deixam pouca margem para investimentos (entre eles 
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para a capacitação de pessoal e/ou contratação de mão de obra capacitada), o que 

contribui com esse panorama.  

 

5.2 Centralização/descentralização da tomada de decisões e sua implementação 

 

Essa categoria de análise se propôs a avaliar se o processo orçamentário no 

município preza pela participação dos gestores e profissionais das diversas 

organizações municipais no processo orçamentário e se são estimuladas relações de 

troca de experiências e informações entre eles. 

Como ressaltado por Rezende e Cunha (2013), são esperados novos papéis de 

atuação dos órgãos centrais junto a suas organizações, voltados para o foco em 

desempenho e resultados no processo orçamentário. Um deles é o estímulo à 

participação de gestores e profissionais das organizações na discussão da proposta 

orçamentária.  

No município de Cachoeiras de Macacu, o processo orçamentário tem início com a 

expedição de memorandos a órgãos da administração direta e indireta para que 

informem, dentro das políticas públicas eleitas para a pasta, o valor do gasto que 

pretendem ter para o exercício seguinte. Não são estipulados tetos, mas são utilizados 

como referência os valores direcionados às organizações na última peça 

orçamentária.  

 

 

“O passo inicial para elaboração da peça orçamentária começa da 
seguinte forma: abriu o prazo para feitura da peça orçamentária, o 
controle interno e planejamento expede o memorando para todos os 
entes da administração direta e indiretamente para apresentar, dentro 
das políticas públicas eleitas para pasta, o dispêndio de gasto para 
exercer aquele programa.  
O secretário, em conjunto com o prefeito, determina as políticas 
públicas eleitas para pasta, tendo como norte o plano de governo. 
Aí ele quantifica o gasto para elaborar aquela política pública, joga no 
papel, dali municia de informação o controle interno e o planejamento 
e dentro das rubricas orçamentárias ele vai dividindo, olha ‘essa 
política pública daqui, por exemplo, vai se enquadrar em outros 



68 

 

 

serviços de terceiros’, vou lá dentro do orçamento e vou escrevê-la 
como um elemento de despesa de serviço de terceiros”. 

 

 

Perguntado se entendia que o processo de elaboração orçamentária era centralizado 

ou descentralizado, o entrevistado respondeu que: 

 

 

“Não tem aquela questão impositiva, porque se fosse impositiva não 
seria nem expedido os memorandos pedindo para trazer o 
dispêndio...”. 

 

 

Quanto à fase de execução orçamentária, implementação das políticas e tomada de 

decisões, contudo, respondeu: 

 

 

“Não, aí de certa forma é centralizado no controle e na fazenda. Por 
quê? Para viabilizar aquele programa embora eu tenha o permissivo 
orçamentário eu tenho que ver se tenho a disponibilidade financeira, 
então, a régua sempre vai ser controle interno e a fazenda, entendeu?  
[...] A execução ou não daquela política pública vai sempre sofrer o 
limite financeiro para executa-la, né, então, nessa parte de elaboração 
orçamentária, execução orçamentária e recurso para desempenhar a 
execução orçamentária sim vai ter a participação direta do 
secretariado, até porque hoje nós estamos em fase de 
contingenciamento e o secretário que vai ter que chegar ‘olha só, essa 
política pública não dá pra contingenciar. Olha, essa política pública 
dá para contingenciar em quinze por cento’. Então o secretário tem 
participação nisso”. 

 

 

Embora exista consulta formal a secretários, gestores de fundos, representantes da 

autarquia, fundação e instituto integrantes da administração indireta, não se pode 

dizer que haja efetiva descentralização da tomada de decisões e sua implementação 

no município.  
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A consulta a que se referiram os entrevistados diz respeito a questões objetivas, de 

custos e valores, como que uma solicitação de recursos para suas organizações. 

Todas as reuniões mencionadas pelos entrevistados são realizadas entre Prefeito e 

Secretários para alinhar as intenções de acordo com o plano de governo 

(materializado no PPA). 

Em última análise, portanto, tanto as decisões relativas à orçamentação quanto as 

relativas à execução orçamentária são tomadas pelos órgãos centrais da 

administração pública municipal.  

Assim, pode-se considerar que a percepção dos entrevistados quanto à 

descentralização do processo de tomada e implementação de decisões orçamentárias 

está equivocada. Trata-se de processo mais centralizado que descentralizado. Há 

baixo grau de participação de gestores e profissionais das diferentes áreas no 

processo orçamentário. 

As Secretarias de Saúde e Educação, como dito, acabam por ter um maior grau de 

descentralização das tomadas de decisão orçamentárias e sua implementação, eis 

que, por lei, devem submeter as decisões à avaliação dos Conselhos Municipais. 

Como informaram ambos os Secretários, em Cachoeiras de Macacu os Conselhos 

Municipais são atuantes e efetivos, cumprindo seu papel de controle social. Ressalte-

se que há paridade entre conselheiros representantes da sociedade civil e 

governamentais.  

Nesse caso, há estímulo à participação de profissionais das áreas na discussão da 

proposta orçamentária e no controle da implementação das decisões, considerando 

que integram os Conselhos e atuam e forma efetiva.  

Não é demais ressaltar, entretanto, que grande parte dos recursos destinados a essas 

pastas têm finalidade específica e já anteriormente determinada, eis que resultantes 

de transferências de outros entes federativos. Assim, o poder de decisão do ente 

municipal se resume aos recursos que não têm finalidades específicas.  

De maneira geral, no município cada organização pensa seu orçamento de forma 

isolada. Não há estímulo a relações de troca entre gestores e profissionais de 

diferentes unidades orgânicas do município em nenhuma das fases do ciclo 

orçamentário.  
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5.3 Vitalidade democrática 

 

Esta categoria de análise se propôs a avaliar se o processo de formulação, aprovação 

e implementação do orçamento oferece oportunidades para que os cidadãos 

participem das escolhas orçamentárias, particularmente no tocante a políticas que 

afetam os indivíduos e a coletividade, conforme Rezende e Cunha (2013). Lembram 

os autores que o orçamento público tem importância crítica para ampliar a 

conscientização e o exercício da cidadania em relação às diferentes faces do 

problema fiscal no País. 

Ressalte-se que a vitalidade democrática do processo orçamentário não está adstrita 

ao controle e à participação da sociedade nas etapas do ciclo. Também envolve 

transparência das informações relativas ao processo, accountability e a participação 

relevante do Poder Legislativo na dinâmica orçamentária.  

Depreendeu-se do teor das entrevistas que os principais atores da dinâmica 

orçamentária no município têm como mote a participação social, inclusive na dinâmica 

orçamentária. 

Relataram que em 2017, primeiro ano de mandato do atual governo, foi promovido o 

“orçamento participativo” a fim de identificar os principais anseios da população e 

incluí-los no PPA e nas leis orçamentárias subsequentes.  

 

 

“Em dois mil e dezessete nós fizemos um orçamento participativo, [...] 
Então nós executamos e preparamos um orçamento participativo, em 
que visitamos muitas comunidades, as comunidades e as pessoas 
puderam opinar. 
É como se fossem audiências públicas, né? Nós fizemos uma 
convocação para as comunidades convocando as pessoas e a 
sociedade organizada, de associação de moradores a grupo de mães, 
a vir opinar na elaboração do orçamento participativo. Então toda 
comunidade ela teve oportunidade de falar um problema que ela vinha 
vivendo no seu bairro, uma melhoria, uma benfeitoria que ela queria e 
isso foi de alguma forma... fizemos várias plenárias espalhadas pelo 
município inteiro. 
Eu acredito que fizemos umas dez. E de todo esse montante nós 
tiramos algumas prioridades..., na verdade as prioridades foram 
votadas nas audiências e as mais gritantes, ou as mais urgentes, elas 
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foram colocadas dentro do orçamento com um percentual para ser 
aplicada até o final do mandato. Então é uma prática...”. 

 

 

Das prioridades eleitas pelo orçamento participativo, segundo os entrevistados, 

poucas foram de fato implementadas em razão da grave crise financeira por que passa 

o município.  

No que concerne à transparência, há intenção de criação de ouvidoria e outros canais 

de comunicação com a sociedade. Especificamente na questão orçamentária, 

afirmam que são realizadas, em atendimento à determinação legal, reuniões públicas 

periódicas para publicação de resultados de execução orçamentária. Contudo, alega-

se falta de engajamento da sociedade ao tema. 

 

 

“De quatro em quatro meses nós fazemos as audiências públicas de 
prestação de contas, não vai ninguém. Eu boto no jornal, eu boto carro 
de som, solto no zap... só vai quem tem interesse mesmo, é o 
professor, o médico, um vereador ou outro... a grande massa não vai, 
porque eles também não querem essa responsabilidade. ‘Eu tenho o 
vereador que eu votei nele, eu tenho lá o diretor da escola e são esses 
caras que cuidam para mim’. E não pode ser assim, porque um dia 
pode voltar um cabeça de bagre qualquer para ser prefeito e todo 
empoderamento dos Conselhos, tudo cai por terra.  
Eu tenho problema com Conselho, Conselho de Cultura, Conselho de 
Cultura é ativo, de Agricultura é um Conselho fera, o da Saúde... não 
está aparelhado não, não botei ninguém meu lá dentro não, não sei 
nem quem é... eu só digo para eles o seguinte, ‘tem que passar pelo 
Conselho, ouve o Conselho’... se tiver alguma rusga eu vou lá tentar 
apresentar o que o governo está fazendo. Mas tem que dar 
oportunidade para essa gente, então, eu acho que isso é fundamental 
para sociedade entender... porque a nossa cidade ela é pequena 
ainda, tem jeito, tem jeito, daqui a pouco começa COMPERJ, tráfico, 
daqui a pouco a gente perde o controle do negócio e a gente vai viver 
aqui”. 

 

 

Quanto às áreas de saúde e educação, como visto anteriormente, as decisões 

concernentes à elaboração e execução orçamentárias devem, por força de lei, ser 
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submetidas aos Conselhos Municipais, que, conforme informado pelos Secretários 

dessas pastas, têm uma atuação efetiva de controle social.  

As contas são prestadas aos Conselheiros periodicamente, o que faz com que as 

informações referentes ao orçamento tenham maior transparência.  

Sobre a participação do Poder Legislativo na dinâmica orçamentária, os atores 

entrevistados relataram uma relação “harmoniosa” deste com o Poder Executivo.  

As propostas orçamentárias enviadas ao Poder Legislativo para os anos fiscais de 

2017 e 2018 não sofreram qualquer substancial emenda por parte da Câmara 

Municipal de Vereadores.  

Não há relato de atuação do legislativo municipal durante as demais etapas do 

processo orçamentário.  

Observou-se, portanto, que o grau de participação do Poder Legislativo no processo 

orçamentário é baixo.  

No que se refere ao controle social e à participação social no processo orçamentário, 

observou-se um esforço das organizações municipais para viabilizar oportunidades 

de participação e acesso à informação. A efetiva participação social, no entanto, é 

diminuta, seja pela utilização de instrumentos não eficientes e efetivos (como o 

“orçamento participativo”), seja pelo não engajamento da população ao tema. 

 

5.4 Relações com outros entes federativos e relações entre poderes (Executivo, 
Legislativo e Judiciário) 

 

Esta categoria de análise se propôs a avaliar se o processo orçamentário do município 

é impactado pelas relações com outros entes federativos e com outros poderes em 

atuação no município — ou as impacta.  

Já se esclareceu que o município de Cachoeiras de Macacu tem alto grau de 

dependência em relação ao estado e à União, em razão de transferências de recursos 

orçamentários. Isso faz com que áreas de grande interesse para o município, como 

saúde e educação (que são majoritariamente financiadas por repasses do Governo 
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Federal), tenham pouca margem para utilização dos recursos em áreas que não sejam 

aquelas orientadas pela União.  

Existe esforço, relatado pelos entrevistados, de convênios e parcerias com estado e 

União para obtenção de mais recursos para o município, porém prepondera entre os 

entrevistados a percepção de que o município carece de pessoal capacitado para 

compreender e cumprir os meandros burocráticos de cumprimento dos requisitos 

desses processos. Ademais, há a percepção de que, em razão da grave crise 

financeira por que passam o estado e a União, não há recursos disponíveis para 

obtenção de outras transferências voluntárias.  

A negociação entre o município e outros entes federativos, notadamente estado e 

outros municípios, de acordo com as informações colhidas, resume-se às pactuações 

regulamentadas pelo Sistema Único de Saúde — SUS14. Não há outros diálogos entre 

o município e outros municípios que impactem o processo orçamentário municipal.  

Pelo que se depreende das entrevistas realizadas, inclusive com membros do Poder 

Judiciário da Comarca, é alto o impacto das ações desse Poder no orçamento 

municipal. 

O Poder Judiciário atua, principalmente, para suprir as omissões do Poder Executivo 

no que se refere ao orçamento.  

Esclareceram os entrevistados que uma das principais decisões judiciais que podem 

impactar o orçamento municipal é a decisão em ação judicial proposta pelo município 

de Cachoeiras de Macacu em face do estado do Rio de Janeiro para regularizar os 

repasses ao Fundo Municipal de Saúde. 

 

 

14 Essas pactuações se dão por força da Norma Operacional Básica — NOB/SUS n°. 06/1996, que 
define a elaboração da Programação Pactuada e Integrada (PPI). A PPI é um processo instituído para 
a alocação dos recursos assistenciais nos estados e municípios. Sua elaboração deve se dar de forma 
ascendente, com base municipal, explicitando as responsabilidades de cada município na garantia do 
acesso da população aos serviços e ações de saúde, tanto pela oferta existente no próprio município, 
quanto pelo encaminhamento a outros municípios. É resultante dos pactos entre gestores, das 
prioridades e metas assistenciais, definição de fluxos das redes de serviços, bem como da alocação 
dos recursos financeiros, discriminando os recursos destinados à assistência da população própria e 
da população referenciada. É fundamental o papel das Secretarias Estaduais na coordenação e 
formalização dos pactos de referência e contrarreferência entre os gestores municipais, garantindo 
dessa forma o acesso da população aos serviços de saúde e a equidade na alocação dos recursos.  



74 

 

 

 

“O estado desde, salvo engano, dois mil e quinze ou dois mil e 
dezesseis não estava repassando para o município o valor mínimo do 
Fundo Estadual de Saúde. Cada município, de acordo com a sua 
população, tem uma fração a receber desse Fundo e até dois mil e 
dezoito, dois mil e dezesseis e dois mil e dezoito mais ou menos o ex-
governador não repassou nada e o município entrou com uma ação 
contra o estado exigindo esse repasse, porque está previsto na 
Constituição. Eu entendi que tinha razão e julguei procedente, agora 
está em fase em recurso, está no tribunal”. 

 

 

Essa decisão judicial veio suprir a omissão do governo do estado nos repasses 

obrigatórios de receitas ao município. A decisão, em tese, impacta positivamente o 

processo orçamentário municipal, à medida que compele o ente federativo a cumprir 

uma obrigação constitucionalmente prevista. A decisão ainda depende de 

confirmação no Tribunal, uma vez que foi objeto de recurso pelo estado. 

Há decisões judiciais, contudo, que têm um impacto “negativo” no processo 

orçamentário municipal e dizem respeito a demandas individuais de cidadãos que não 

têm alguns de seus direitos garantidos em razão de omissões do Poder Executivo 

municipal. Um dos exemplos mais patentes em Cachoeiras de Macacu são as “ações 

de medicamentos”, ações judiciais propostas por cidadãos que necessitam de 

medicamentos que não são fornecidos pelo município nem pelo estado. Em razão do 

grande número de ações individuais, entendem os entrevistados que suas decisões 

podem impactar a dinâmica orçamentária municipal tanto em sua execução quando 

em seu planejamento.  

 

 

“Quando a gente começou a faculdade, [...], a gente acha que vamos 
nos debruçar sobre causas jurídicas complexas, né? E quando, na 
verdade, a gente começa agora, principalmente aqui em Cachoeiras 
de Macacu, que infelizmente esse último ano está uma crise total, a 
gente acaba decidindo muito para onde que a gente vai destinar a 
verba quando a gente penhora... O tempo todo aqui eu trabalho, tenho 
a competência da Fazenda Pública, as ações de medicamento elas 
pipocam todos os dias... e eu quase diuturnamente entro no sistema 
do Bacenjud e penhoro verbas municipais e estaduais para satisfazer 
aquela pessoa que procura a Defensoria Pública aflita e que precisa 
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daquele remédio que não está sendo dado pelo município quando era 
sua obrigação. Então acho que a gente causa sim impacto no 
orçamento, mas a gente acaba causando esse impacto no orçamento 
porque o gestor se omitiu [...] aqui na minha Vara, onde eu mais 
interferindo diretamente na verba municipal é para saúde, sem 
dúvida”. 

 

 

As relações entre Poder Judiciário e Poder Executivo, portanto, podem impactar o 

processo orçamentário municipal. Porém, pode-se depreender das entrevistas 

realizadas que são feitas tentativas frequentes de acordo a fim de que as decisões 

judiciais não se tornem inexequíveis ou de impacto orçamentário deletério à saúde 

financeira do município.  

 

5.5 Mensuração e avaliação de desempenho 

 

Esta categoria de análise se propôs a avaliar se a dinâmica orçamentária do município 

conta com mecanismos de medição de desempenho das ações governamentais e em 

que medida o processo orçamentário gera elementos e evidências que são utilizadas 

para a avaliação do desempenho.  

No município de Cachoeiras de Macacu, de acordo com os entrevistados, não há um 

efetivo controle da execução orçamentária.  

 

 

“Hoje em Cachoeiras de Macacu a gente só se preocupa com os 
índices de educação se está cumprindo, saúde e pessoal. A execução 
mesmo, aquela questão de você acompanhar ‘ah, entrou tanto de 
receita, vamos gastar X’, mas a mesma coisa não há. Não há. Quando 
tem orçamento a gente vai empenhando. [...] Mas há uma 
preocupação muito grande com EGF que aí implica na questão do 
pessoal, e tentar cumprir a questão dos trinta e cinco por cento 
também da educação, e os quinze da saúde já cumpre já porque gasta 
muito rápido”. 

 

 



76 

 

 

Não há, segundo as palavras do entrevistado, um processo de acompanhamento 

permanente das despesas na fase de execução orçamentária.  

Contudo, pelo que se depreende dos dados relativos aos anos fiscais de 2017 e 2018, 

não há desequilíbrio fiscal considerável no município, embora haja déficit entre a 

previsão de receitas e as receitas de fato arrecadadas15. A capacidade de 

arrecadação do município foi considerada quando da elaboração orçamentária nesses 

anos.  

 

 
Figura 10 - Gráfico da evolução nominal das receitas previstas e das receitas arrecadadas em Cachoeiras de 
Macacu nos anos de 2013 a 2018.  
Fonte - LOPP/MPRJ 

 

Segue-se, à fase de execução orçamentária, a fase de controle orçamentário, que, 

realça Cunha (2019), é importante porque pode gerar elementos/evidências a serem 

utilizadas na avaliação do desempenho da organização. Fundamental, assim, que 

existam indicadores de desempenho das ações governamentais. Nesse sentido, há 

necessidade de estabelecimento de indicadores que permitam estabelecer e medir o 

alcance de metas, a entrega de “produtos” e o alcance de resultados associados à 

dinâmica orçamentária permite aprimorar o controle das organizações do setor 

público.  

 

15 Destaque-se a informação trazida pelo Prefeito em sua entrevista no sentido de que o município teve 
parte de sua arrecadação frustrada em razão da diminuição das transferências relativas aos royalties 
do petróleo.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PREVISÃO ATUALIZADA 209.899.559 227.132.062 215.342.350 250.802.640 207.717.460 226.051.815

ARRECADAÇÃO 159.683.193 183.734.598 166.953.736 163.507.442 189.522.973 204.091.819

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - - - - - -

INSUFICIÊNCIA DE ARRECADAÇÃO -50.216.366 -43.397.464 -48.388.614 -87.295.198 -18.194.487 -21.959.996
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A fase de controle orçamentário, com mensuração e avaliação de desempenho das 

ações governamentais, não está presente da dinâmica orçamentária do município de 

Cachoeiras de Macacu.  

Há uma percepção entre os entrevistados de que o município carece de recursos para 

investir em elaboração de indicadores e formas de mensurar os resultados e impactos 

das ações governamentais. Há também menção à falta de maturidade do município 

para tanto. 

Perguntados sobre se há no município mecanismos de medição, avaliação de 

desempenho das ações governamentais, do impacto que as políticas públicas geram 

para os cidadãos, responderam dois dos entrevistados: 

 

 

“Não, eu acho que a gente não está maduro para isso não. A gente 
tem, mas eu acho que é muito, vamos dizer assim, tímido, né? A gente 
consegue, por exemplo, na saúde nós conseguimos aumentar o 
número de unidades da estratégia da saúde da família nesses últimos 
dois anos e meio”. 
 
“É, porque na verdade toda secretaria tinha que ter uma parte muito 
estrutural de plano de trabalho que se chama controle a avaliação, 
então para você fazer qualquer ação ela tem que ser controlada e 
avaliada, né? E isso não existe. Tanto que no primeiro mês que eu 
entrei aqui eu tentei instalar isso porque não adianta a gente fazer 
determinadas ações e não ter: o planejamento, a ação e depois a 
reunião se debater se aquilo foi produtivo ou não, para que a gente 
possa continuar ou eliminar. Porque se não chegamos ao objetivo 
você não vai ficar falando de desperdício público, entendeu? Então, 
eu acho que falta hoje, não é só aqui não tá? Pode dizer oitenta por 
cento das prefeituras do estado, esse controle e avaliação não existe. 
Então, essa reposta que você está querendo é muito difícil de ser dada 
pelo momento financeiro que a gente está vivendo hoje pelo atraso 
salarial dos funcionários, entendeu?”. 

 

 

Constatou-se esforço das organizações no município para informar ao Governo 

Federal dados sobre indicadores exigidos como requisitos para transferências de 

recursos, notadamente para as áreas de saúde e educação, mas também assistência 

social e outras. Há grande gasto de energia por parte das organizações para alimentar 
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os sistemas, preencher todos os relatórios anuais de gestão, formular propostas 

orçamentárias destinadas aos respectivos ministérios, para garantia do repasse dos 

recursos. Contudo, não há métodos próprios de avaliação e mensuração dos 

resultados e dos impactos das ações governamentais.  

Depreendeu-se das entrevistas que os “atores” envolvidos com o processo 

orçamentário no município têm consciência da importância do estabelecimento de 

indicadores que viabilizem a mensuração e a avaliação das ações governamentais. 

Contudo, entendem não haver maturidade na gestão municipal, inclusive por falta de 

capacitação dos servidores, que viabilize a materialização da fase de controle no 

processo orçamentário no município. Ressaltam, ainda, a escassez de recursos para 

investimento nessas atividades, o que inviabiliza o alcance desse objetivo.  

 

5.6 Quadro síntese 

 

Categorias de análise Resultados da pesquisa 

1) Esforço prévio de planejamento Visão demasiado burocrática do processo 

orçamentário. 

Ações governamentais pensadas a curto 

prazo. 

Esforço de planejamento se concentrou 

na elaboração do PPA 2018-2021 inserido 

no sistema informatizado do município, 

que se propõe a integrar PPA-LDO-LOA. 

Alta rotatividade de servidores e seu baixo 

grau de qualificação dificultam captação 

de informações para planejamento e 

elaboração orçamentários.  
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2) Centralização/descentralização da 
tomada de decisões e sua 
implementação  

Decisões relativas à orçamentação e 

execução orçamentária tomadas pelos 

órgãos centrais da administração 

municipal. 

Baixo grau de participação dos gestores 

e profissionais das diversas áreas no 

processo orçamentário (à exceção das 

áreas de saúde e educação, por força 

legal). 

Não há estímulo a relações de troca 

entre gestores e profissionais de 

diferentes unidades orgânicas do 

município nas diversas fases do ciclo 

orçamentário. 

3) Vitalidade democrática  Esforço de ampliação da participação 

social nas tomadas de decisão e 

transparência da dinâmica orçamentária 

municipal. 

Baixo grau de participação social em 

razão da ineficiência e não efetividade 

dos instrumentos utilizados e não 

engajamento da população ao tema. 

Baixo grau de participação do Poder 

Legislativo no processo orçamentário. 

4) Relações com outros entes 
federativos e relações entre Poderes 
(Executivo, Legislativo, Judiciário) 

Alto grau de dependência de recursos 

externos. 

Pouca negociação/integração com 

outros entes federativos.  
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Baixo grau de participação e impacto 

das ações do Poder Legislativo no 

processo orçamentário. 

Atuação e impacto do Poder Judiciário 

no processo orçamentário municipal, 

inclusive para sanar omissões dos 

Poderes Executivos Municipal e 

Estadual. 

5) Mensuração e avaliação de 
desempenho 

Não há mecanismos de medição de 

desempenho das ações 

governamentais 

Processo orçamentário não gera 

elementos/evidências possíveis de 

serem utilizadas para a avaliação do 

desempenho das ações 

governamentais. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Tomando em consideração o referencial teórico, os dados orçamentários do município 

fornecidos pelo LOPP/MPRJ e a análise das entrevistas realizadas, pode-se concluir 

que a dinâmica orçamentária no município de Cachoeiras de Macacu ainda se 

encontra na segunda fase da evolução conceitual e técnica do tema. Tem-se que o 

orçamento público no município inclui, atualmente, os objetos do gasto público e as 

atividades desenvolvidas pela administração, numa perspectiva bidimensional do 

orçamento. 

Essa fase de evolução do orçamento é denominada por autores brasileiros como 

“orçamento-programa”. No município de Cachoeiras de Macacu, como visto, em todas 

as leis que instrumentalizam a dinâmica orçamentária (PPA, LDO e LOA), a 

programação é feita por meio da previsão de programas, que por sua vez preveem a 

realização de ações. 

Um dos maiores desafios para o aperfeiçoamento da dinâmica orçamentária do 

município é, portanto, a transição da fase bidimensional para a fase tridimensional do 

orçamento, passando a enfatizar não apenas os gastos públicos e as atividades 

desenvolvidas pela administração, mas também incorporando o planejamento ao 

processo orçamentário. O orçamento deve passar a ser encarado como etapa de curto 

prazo num processo amplo de planejamento.  

O município de Cachoeiras de Macacu deve encarar o desafio de alcançar uma efetiva 

integração das fases de planejamento, programação e orçamentação. Assim, a 

dinâmica orçamentária do município será utilizada como instrumento de gestão 

pública, permitindo uma maior eficiência do gasto público e o alcance de resultados 

socialmente relevantes. 

Um segundo desafio a ser enfrentado pelo município para aprimorar sua dinâmica 

orçamentária é aumentar a participação do Poder Legislativo como ator relevante no 

processo de aprovação e controle do orçamento. 

., da mesma forma é um desafio do município. 

A efetiva participação social, diretamente ou por meio do controle social realizado pelo 

Poder Legislativo, permite maior vitalidade democrática ao ciclo orçamentário. 
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Com base nessas conclusões, a pesquisadora propõe algumas iniciativas para 

viabilizar a superação dos desafios pelo município e o aperfeiçoamento de sua 

dinâmica orçamentária, para que esta constitua alavanca para o aprimoramento da 

gestão pública e viabilize a superação das fragilidades institucionais: 

a) integrar o processo de planejamento, programação e orçamentação, 

estabelecendo coerência entre as decisões sobre alocação de recursos e o 

plano; 

b) aumentar a descentralização do processo de planejamento e tomada de 

decisões orçamentárias, dando maior autonomia aos gestores; 

c) fomentar relações de troca entre gestores e profissionais das diferentes 

unidades orgânicas do município nas diversas fases do ciclo orçamentário; 

d) aumento da transparência (informações acessíveis e compreensíveis) para que 

a sociedade possa se apropriar das informações e se engajar no processo 

orçamentário; 

e) conferir ao Poder Legislativo quadro técnico qualificado para sustentar exame 

e discussão mais consistentes do orçamento, nas fases de planejamento, 

execução e controle (resultados) orçamentário; 

f) aperfeiçoar os sistemas de contabilidade da administração pública municipal, 

com adoção de sistema de informação de custos; 

g) estabelecer padrões de desempenho para a prestação de serviços público e 

instituir uso de indicadores de avaliação e mensuração das ações 

governamentais  

h) estabelecer incentivos aos gestores pelo alcance de resultados. 
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