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A Coleção Passo a Passo, da Escola do Legislativo, tem
por objetivo tornar acessíveis ao público externo todas as

informações necessárias ao acompanhamento efetivo dos
trabalhos realizados pelo Poder Legislativo.

A publicação faz parte do esforço que a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais vem desenvolvendo,

nos últimos anos, no sentido de promover uma efetiva
integração com a sociedade.

A Coleção Passo a Passo está fundamentada em duas con-
vicções principais:

• As entidades representativas, a imprensa, as institui-
ções e o cidadão são elementos fundamentais no processo

de construção da verdadeira representação democrática.

• O exercício da cidadania pressupõe, necessariamen-

te, o acompanhamento das atividades do Poder Legislati-
vo e a real possibilidade de participação nas decisões to-
madas, não só no plano político-parlamentar, mas tam-

bém no fazer diário das leis que irão reger o funcionamen-
to do Estado e da sociedade.

A Escola do LegislativoEscola do LegislativoEscola do LegislativoEscola do LegislativoEscola do Legislativo, órgão da estrutura adminis-
trativa da Assembléia Legislativa criado em 1992, constitui um

espaço de formação profissional, de reflexão democrática e
de criação, de sistematização e difusão de conhecimento
técnico, especializado na área legislativa.

Os volumes editados da Coleção Passo a Passo estão à

venda na Livraria do Legislativo e disponíveis na internet
( www.almg.gov.br/publicacao/ ).
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INTRODUÇÃO

PPPPPara entender o Orçamento Público, nada melhor
do que compará-lo com o doméstico. Tomemos

como exemplo um casal com dois filhos em idade escolar.
É claro que, para atenderem às necessidades atuais e futu-
ras da família, devem, todo mês, prever suas despesas, de
um lado, e suas rendas, de outro.

Nas instituições em geral, inclusive o Estado, acon-
tece algo parecido, embora de forma mais complicada,
porque os números e as pessoas envolvidas são muito
maiores. Isso exige uma organização diferente da lista
de despesas e receitas (rendas), que é a essência de
qualquer orçamento.

Os números de um orçamento bem feito retratam com
fidelidade o planejamento governamental ou familiar, ou
seja, os projetos que se tem em mente para a utilização do
dinheiro obtido em um determinado período de tempo.

Para que tenha mais chance de ser cumprido, o Orça-
mento deve conter dados realistas e um elenco de priori-
dades democraticamente definidas pelos interessados, de
modo que todos conheçam os limites financeiros e os pro-
blemas a serem enfrentados, não se criando expectativas
ilusórias, nem insatisfação.

Se a família, ou o Governo, adota um padrão de vida
compatível com o que recebe, podemos dizer que há equi-
líbrio orçamentário. Nessa hipótese, com as eventuais
sobras de caixa, seria possível a família realizar uma cirur-
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gia adiada, a troca de um eletrodoméstico ou até uma
viagem de férias. Em se tratando do Governo, haveria
como pensar em maior número de vagas nas escolas ou
na realização de uma nova obra.

Por outro lado, se as despesas sobem mensalmente e
as receitas não, as contas logo entram no vermelho, pro-
duzindo-se o chamado déficit orçamentário. Caso esse
desequilíbrio se mantenha por muito tempo, a família, ou
o Estado, tende a não honrar seus compromissos no pra-
zo certo, perdendo a capacidade de pagar suas dívidas.

Assim, qualquer desequilíbrio orçamentário deve ser ra-
pidamente corrigido, sob pena de que se transforme numa
crise financeira grave, capaz de gerar brigas e separação,
no plano familiar; atrasos de pagamento, paralisação de
obras e ineficiência dos serviços públicos, no plano estatal.

Entender para que serve o Orçamento, em que con-
siste e como é feito significa saber o que o Governo faz
com o dinheiro do contribuinte, recolhido por meio de
tributos, a exemplo dos impostos e taxas.

Valorizar o Orçamento como instrumento de plane-
jamento das ações governamentais significa valorizar
os recursos suados que a sociedade produz e que lhe
são parcialmente tomados em nome do bem-comum.

Lembre-se de que, de manhã, ao acender a luz, você
já está pagando imposto, e segue fazendo-o durante todo
o dia, quando compra pão, fósforo ou entra no ônibus.

Embora não seja a única, essa é a principal fonte de
recursos com que conta o Estado para realizar suas des-
pesas, como a remuneração de funcionários públicos, o
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pagamento de empréstimos contraídos, o custeio da
máquina pública, o funcionamento de escolas, hospitais
e da segurança pública.

Assim sendo, se é você que sustenta o Estado, sinta-
se no direito de fiscalizá-lo e de manifestar sua opinião
sobre o destino que os governos dão ao seu dinheiro.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

AAAAAqui em Minas, os gastos públicos devem obede-
 cer a critérios legais rigorosos, enquadrando-se

em um sistema de planejamento de curto, médio e lon-
go prazos, capaz de revelar à sociedade, de forma trans-
parente, os rumos da atuação estatal. Esse sistema, fun-
dado em regras constitucionais da República e do Esta-
do de Minas Gerais, pressupõe a atuação conjunta dos
Poderes e órgãos estatais, notadamente o Legislativo e
o Executivo, que são co-autores das leis de planejamen-
to, entre elas o Orçamento Anual.

Também por força de disposições constitucionais, ga-
rante-se ampla discussão sobre a matéria orçamentária
com a previsão de mecanismos de participação popular.
Dessa forma, a tarefa de listar as despesas governamen-
tais é oportunamente influenciada pelo levantamento das
sugestões e demandas dos vários segmentos sociais e re-
gionais de nosso Estado.

Se é essencial, como no orçamento doméstico, um pla-
nejamento das despesas, também é essencial que esse
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planejamento traduza as exigências da sociedade civil, já
que é ela a destinatária dos serviços e obras públicas, bem
como a legítima proprietária dos recursos arrecadados.

Listar o que será gasto é uma tarefa que antecede
quaisquer despesas e que não pode ser realizada por um
único órgão nem, muito menos, por técnicos distantes do
cidadão.  Por isso, a Lei Orçamentária será discutida, sem-
pre, no ano anterior ao de sua aplicação, pelo Poder
Legislativo, o órgão que reúne os representantes do povo.

É isso que acontece no Município, no Estado e na União,
por exigência da Constituição da República. Em todos os ní-
veis de governo do Estado Federal chamado Brasil, a Pro-
posta de Lei Orçamentária é feita pelo Chefe do Executivo e
por ele encaminhada à apreciação do Poder Legislativo.

Só com a aprovação do Orçamento Federal pelo Con-
gresso Nacional, Estadual (pela Assembléia Legislativa)
e Municipal (pela Câmara de Vereadores) é que o Presiden-
te, o Governador e o Prefeito têm o sinal verde para gastar
nosso dinheiro, executando as políticas públicas que
explicitaram no Orçamento sob a forma de dotações (verbas).

Para compreender o papel do Orçamento como ferra-
menta de planejamento, é bom voltar à comparação com
a realidade familiar.

Dois jovens, quando resolvem se casar, certamente têm
pretensões a curto, médio e longo prazos. Uma casa pró-
pria em quatro anos, um filho no terceiro ano de casamen-
to, um consórcio de um carro, uma viagem de férias. Todo
esse planejamento, ainda que possa ser alterado por cir-
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cunstâncias imprevistas (o filho vir antes do carro, por exem-
plo), define regras internas de convivência que levam em
conta a poupança do casal, as promoções no emprego, etc.

Claro que entre marido e mulher não há necessidade
nenhuma de documento escrito. Mas há duas coisas que o
bom senso recomenda: primeiro, para que o casal se en-
tenda, é fundamental a transparência na entrada e na saída
do dinheiro; segundo, para que os sonhos se transformem
em realidade, é preciso não esquecê-los na hora de gastar.

Em resumo, planejamento e orçamento andam juntos.
Os planos só dão certo quando viram cifras (valores em dinhei-
ro) e estão sob o controle dos interessados em sua execução.

No sistema de planejamento estadual, que interessa a
quase 20 milhões de cidadãos, as metas são colocadas no
papel, em documentos que precisam ser minimamente
conhecidos por você. O primeiro a ser analisado, visto que
é o mais importante, é a Constituição Estadual de 1989.
Ali se determina que o Governo tem que planejar em três
níveis: a longo prazo (Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado – PMDI); a médio prazo (Plano Plurianual de
Ação Governamental – PPAG); e a curto prazo, (Lei Orça-
mentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO).

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI)
é uma peça que estabelece as linhas gerais a serem segui-
das pelo Governo, constituindo-se em um planejamento a
longo prazo. Os objetivos que fazem parte dele são de cará-
ter mais duradouro. Quem pega o PMDI para ler fica com a
sensação de que está diante de um roteiro de vida do Esta-
do. Algo como a lista de projetos que um casal se propõe a
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realizar ao longo de sua vida a dois. Embora sabendo que
nem tudo poderá ser feito, pelo menos não no ritmo de-
sejado, todo casal que queira progredir planeja a longo
prazo. Fala em filhos, na casa própria, no plano de saúde
e até na aposentadoria.

O PMDI é mais ou menos isto: linhas gerais, rumos
para o Estado, com a previsão dos objetivos mais im-
portantes, mas sem a definição dos detalhes do percur-
so. Trata-se, nesse planejamento de longo prazo, de
aspectos como a superação das desigualdades sociais e
regionais do Estado, a expansão do mercado de traba-
lho, o desenvolvimento tecnológico, o progresso dos
municípios pobres, entre outros.

É importante lembrar que a elaboração do PMDI con-
ta com a participação direta da sociedade civil por meio
de seus representantes no Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social.

Por fim, também devemos frisar que o PMDI não
condiciona apenas um governo, mas vários, na tentativa de
garantir a desejável continuidade administrativa, apesar das
diferenças políticas geradas pela alternância de poder.

O Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –,
por sua vez, contém as diretrizes, os objetivos e as metas
da administração pública para os quatro anos seguintes à
sua edição, com a previsão dos gastos orçamentários para
tal, devendo dizer o que será feito em cada região no
tocante aos investimentos e obras públicas, bem como
aos programas de duração continuada. Interessante no-
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tar que, também em defesa da continuidade administra-
tiva, o PPAG vigora até o fim do primeiro ano do gover-
no seguinte ao de sua edição.

Comparativamente, na nossa vida comum, o PPAG se-
ria, a grosso modo, como uma dessas poupanças progra-
madas para aquisição de casa própria; um dinheiro que
você destina a um investimento de longo prazo. Algo que
você resolve fazer e se impõe como um compromisso, sob
pena de sacrificar o objetivo maior que planejou.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – afunila ain-
da mais o planejamento, preparando a base onde a Lei
Orçamentária Anual, ou simplesmente Orçamento Anual,
irá se assentar.

Tendo como referência, uma vez mais, o orçamento
doméstico, trata-se agora do detalhamento dos gastos
em geral para o ano seguinte. De um lado, estabelecer
as providências imediatas do longo caminho rumo a nos-
sos objetivos principais, que poderíamos chamar tam-
bém de investimentos (providências como a compra do
terreno ou do material de construção para a casa pró-
pria); de outro, prever as necessidades mais urgentes, as
chamadas despesas de custeio (como o pagamento das
contas de água, luz, etc.).

Importante lembrar que, enquanto a LDO estabelece
diretrizes para a elaboração orçamentária ainda na for-
ma de palavras, a Lei Orçamentária Anual define os nú-
meros (ou seja, os valores monetários) para cada item.
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Orçamento PúblicoOrçamento PúblicoOrçamento PúblicoOrçamento PúblicoOrçamento Público

O acompanhamento do proO acompanhamento do proO acompanhamento do proO acompanhamento do proO acompanhamento do processo cesso cesso cesso cesso legislativolegislativolegislativolegislativolegislativo
ooooorçamentário e da execução da Lei Orçamentária rçamentário e da execução da Lei Orçamentária rçamentário e da execução da Lei Orçamentária rçamentário e da execução da Lei Orçamentária rçamentário e da execução da Lei Orçamentária AAAAAnualnualnualnualnual

OOOOOs governantes têm a obrigação de cumprir as leis
de sua autoria, entre elas as orçamentárias. No

processo de elaboração e aplicação dessas leis, os Poderes
Legislativo e Executivo devem respeitar o princípio da pu-
blicidade e os critérios de técnica legislativa que orien-
tam os processos de confecção e execução das leis.

Isso significa que o texto das leis tem de ser claro e
preciso e que o seu conteúdo deve ser conhecido não ape-
nas por autoridades e agentes administrativos
(governantes e funcionários), mas também pelo povo –
titular do controle direto da administração pública por for-
ça de dispositivo constitucional.

Assim, no que se refere ao Orçamento, desde o envio
do projeto de lei pelo Chefe do Executivo aos parlamenta-
res até a prestação governamental de contas no órgão ofi-
cial de imprensa, abrem-se importantes e sucessivas pos-
sibilidades de participação popular com a finalidade de
garantir o controle social do Estado e a realização do go-
verno honesto a que todos temos direito.

Em Minas Gerais, após elaborar o Projeto de Lei Or-
çamentária com o auxílio de seus colaboradores, o Go-
vernador deve enviá-lo à Assembléia Legislativa até o
dia 30 de setembro. Nesse momento, surge para os
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Deputados a possibilidade de apresentar propostas para
melhorar o texto original, atender a pedidos de sua re-
gião ou de segmentos sociais e profissionais por eles re-
presentados, definir prioridades setoriais ou regionais, etc.

Essas propostas são chamadas de emendas. Emendas,
aliás, que não podem implicar aumento de despesas, mas
que se revelam o meio que os Deputados têm de influir
no projeto e de concretizar a colaboração entre os Pode-
res Executivo e Legislativo. (Veja mais adiante toda a
tramitação no Parlamento, em detalhes).

Para que o Legislativo estadual conheça melhor as ne-
cessidades e aspirações locais, foram criadas as Audiências
Públicas Regionais. Nelas, Prefeitos, Vereadores e represen-
tantes da sociedade civil de cada região mineira são convi-
dados a falar sobre o que precisam, sobre o que gostariam
que o Governo estadual fizesse em seu benefício.

Realizadas com a participação dos três Poderes do
Estado a cada dois anos, as audiências contribuem para
uma definição de prioridades, de baixo para cima, me-
diante incorporação à proposta orçamentária do que
nelas houver sido decidido.

Para não criar ilusões, é bom lembrar que há um
montante de recursos orçamentários previamente de-
finido, cujo destino será decidido nas Audiências Pú-
blicas. Com pouco recurso e muitos Municípios bri-
gando por ele, ganham as comunidades capazes de se
unir, demonstrando a justiça, a viabilidade e o alcance
social daquilo que solicitam.
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Importante ressaltar que, além do Estado, vários
Municípios têm estimulado a participação popular na de-
finição das prioridades de suas prefeituras, tentando
aproximar o Governo e a sociedade por meio de um me-
canismo inovador conhecido por Orçamento Par-
ticipativo. É claro que isso só vale nos limites da compe-
tência e do território do Município que optar por essa
orientação democratizante.

O cidadão responsável, atento a seus direitos e deve-
res políticos e preocupado com o dinheiro que transfere
ao poder público na forma de impostos, acompanha a
entrada e a saída desses recursos dos cofres públicos.

Mas como fazer isso?

Nos Estados Unidos e em outros países com democra-
cias mais consolidadas, existe a responsabilidade do ad-
ministrador público de prestar contas imediatamente, no
momento do gasto. Na Inglaterra – para se ter uma idéia
do grau de transparência a que é possível chegar –, toda a
vida financeira do Estado é posta na internet, diariamente!

Aqui, por um traço histórico de elitismo político e alie-
nação popular, a fiscalização foi tradicionalmente reservada,
e em caráter exclusivo, a instituições do próprio Estado.

Por isso, desde sempre competiu ao Congresso Nacio-
nal, às Assembléias Legislativas e às Câmaras de Vereado-
res a responsabilidade de fiscalizar a execução orçamen-
tária, com o auxílio dos Tribunais de Contas da União e
dos Estados (em uns poucos casos, dos próprios Municí-
pios). A esses tribunais cabe a tarefa de analisar tecni-
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camente as contas públicas, concluindo por sua apro-
vação ou rejeição em parecer fundamentado, submeti-
do depois ao crivo político e técnico do Legislativo, que
pode ou não mantê-lo.

Esse tipo de controle sobre a administração pública
era, é e seguirá sendo fundamental. Dá-se a ele o nome
constitucional de controle externo, e é por seu intermé-
dio que se realiza um trabalho permanente e regular de
fiscalização financeira, contábil, orçamentária, operacional
e patrimonial do Estado.

Ou seja, por meio do controle externo, os representantes
do povo no Parlamento, com a ajuda de especialistas do Tri-
bunal de Contas, controlam o emprego de dinheiro público
em todas as formas e fases de sua utilização. Da compra e
venda de bens públicos ao custeio da máquina administrati-
va, passando pelos contratos de empréstimo, pelas licita-
ções de obras públicas e admissões de pessoal, entre muitos
outros atos administrativos geradores de despesa.

Além do controle externo, há também o controle dire-
to, introduzido em nosso Direito por disposições inovado-
ras das Constituições Federal e Estadual vigentes.

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sin-
dicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou
ilegalidades perante os Tribunais de Contas e os Poderes
Legislativos da União, do Estado ou de seu Município.

Que tal fazermos valer esse nosso direito, vigiando a
conduta das autoridades e dos servidores públicos?

Para isso, temos que nos esforçar e conhecer um pou-
co melhor os números do Orçamento. Temos também que
vigiar a propaganda que os Governos fazem de suas obras
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na televisão, de modo a compará-las com a realidade. Te-
mos que ficar de olho nas placas que informam os gastos
com o asfaltamento de uma rua, ou coisa parecida... Enfim,
temos que ficar atentos ao que se passa na vida pública!

É muito difícil para o cidadão comum, com tantos
afazeres e tão pouco tempo, acompanhar os números
apresentados pelas administrações públicas. É preciso
um bocado de vontade política para se debruçar sobre
assunto tão árido.

Mas, assim como o casal do exemplo doméstico deve,
periodicamente, fazer um levantamento para ver se as
coisas estão indo bem, o cidadão deve se esforçar para
acompanhar os gastos dos Governos ou, ao menos, ter
uma noção do que se passa a sua volta.

Um passo importante é atuar em conjunto com outras
pessoas, dividindo tarefas de acordo com a formação e o
gosto de cada um. Nas associações comunitárias, nos sin-
dicatos, nos partidos políticos, por exemplo, você pode en-
contrar gente interessada nas coisas da política e no con-
trole direto da administração pública.

Tem gente que é detalhista, com boa capacidade de
observação. Tem os que sabem falar, os que sabem es-
crever. Tem os que conhecem algo de Contabilidade, os
que entendem um pouquinho de Direito. Pois bem, divi-
da com eles a tarefa de controlar o Estado, entrando com
a sua cota de colaboração.

Um passo importante na análise de um orçamento, ou
de uma proposta orçamentária, seja para influir em sua ela-
boração, seja para fiscalizar sua execução, é conhecer os
deveres constitucionais do Governo Federal, do Governo
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Estadual e das Prefeituras. Saber identificar a que nível de
governo compete um gasto público e, conseqüentemente,
o serviço ou a obra que ele custeará.

Não adianta xingar o Governo Federal por não ter as-
faltado determinada rua em sua cidade. Isso não está in-
cluído no Orçamento Geral da União, pois trata-se de uma
competência do Governo Municipal e deveria, isso sim,
constar do Orçamento do seu Município. Já a construção,
pavimentação ou recuperação de estradas federais (as BRs)
é da competência do Governo Federal, enquanto uma es-
trada de terra que liga cidades de sua região tende a ser
estadual, devendo constar do Orçamento do Estado (qua-
dro com as responsabilidades de cada ente da Federação
à luz dos artigos 21 a 24 da Constituição da República).

Com essa noção mínima do que cabe ao Governo Esta-
dual, podemos tentar influir no momento certo, no lugar
certo e com chance de sucesso na tramitação da proposta
orçamentária anual de Minas Gerais na Assembléia
Legislativa, em Belo Horizonte.
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A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE
LEI DO ORÇAMENTO ANUAL

ÉÉÉÉÉ o Governador quem elabora o projeto da Lei Or-
 çamentária Anual do Estado. E ele tem até o dia

30 de setembro de cada ano para enviá-lo à Assembléia
Legislativa.

Aqui inicia-se a tramitação da matéria, ou seja, o pro-
cesso legislativo, que chegará ao fim com a publicação
do Orçamento para o ano seguinte.

O projeto é numerado, registrado e publicado no Diá-
rio do Legislativo, que é um dos cadernos do órgão oficial
de imprensa do Estado, chamado Minas Gerais.

Depois é distribuído em avulso aos Deputados e re-
metido à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária (CFFO) para receber parecer no prazo de 60 dias.

Na CFFO, forma-se um grande grupo parlamentar
constituído por seus membros e por mais dois mem-
bros de cada uma das comissões permanentes que ti-
verem recebido o avulso do projeto. Nesse momento, os
Deputados têm a oportunidade de alterar o projeto origi-
nal por meio da apresentação de emendas.

É nessa ocasião que o cidadão pode e deve influir
no processo, procurando o Deputado em que votou,
ou o representante de sua região, para manifestar suas
sugestões e reivindicações. Também aqui a participa-
ção coletiva costuma apresentar melhores resultados,
dando força política às solicitações.
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Os Deputados têm autoridade para propor re-
manejamento de recursos entre dotações, ou seja, mu-
dança no destino previsto para o dinheiro. Mas devem
sempre estar atentos à Constituição e ao Regimento, que
dizem que as emendas não podem implicar aumento de des-
pesas. Portanto, qualquer acréscimo em uma dotação deve
corresponder a uma redução em outra. (Veja abaixo o que o
Deputado pode e não pode na hora de apresentar emendas).

Findo o prazo de 20 dias para apresentação de emen-
das, todas elas são numeradas e publicadas. Note-se que,
ao publicá-las, o Poder Legislativo está mais uma vez apli-
cando o princípio da publicidade, de que já falamos, se-
gundo o qual se deve dar conhecimento a toda a popula-
ção dos atos do processo legislativo.

O projeto e as emendas recebidas de cada Deputa-
do são encaminhadas ao Deputado-Relator para rece-
berem parecer. Ele diz se elas devem ser acatadas ou
não, e por quê. Um parecer é meramente um texto
opinativo que será submetido a votação na comissão
e, posteriormente, no Plenário.

Dado importante sobre os limites à atuação parlamentar
(e, por conseqüência, popular) no tocante à matéria orça-
mentária diz respeito às chamadas vinculações constitucio-
nais. As emendas relativas a educação, saúde e pesquisa que
deduzam (tirem recursos orçamentários) dotações destina-
das a projetos ou atividades nessas áreas devem respeitar
as vinculações constitucionais, como a destinação de 25%
para a educação, 1% (em 1998) para a pesquisa, e gastos
em saúde não inferiores aos investimentos em transporte.
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Aprovado o parecer com as emendas nele acolhi-
das, envia-se o novo texto ao Governador, sob a forma
de proposição de lei.

Aí, o Governador sanciona a proposição de lei, transfor-
mando-a em lei; ou a veta, integral (na prática, isso não
acontece quando se trata do Orçamento) ou parcialmente.

Nesse caso, o veto volta à Assembléia para ser apre-
ciado em 30 dias. Se a Assembléia mantiver o entendi-
mento do Governador, os trechos vetados não farão par-
te da lei. Se rejeitar o veto (e são necessários 39 votos
contrários em Plenário para isso), os trechos vetados
serão promulgados, integrando o texto da lei anterior-
mente sancionada.

A sessão legislativa ordinária só será encerrada com
a aprovação do projeto da Lei do Orçamento Anual.
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ALGUMAS DICAS PARA O CIDADÃO
FICAR DE OLHO NO ORÇAMENTO

CCCCComo vimos, qualquer cidadão pode e deve acom-
panhar todas as fases por que passa o dinheiro

público estadual até chegar a seu destino, sendo obriga-
tória a publicação tanto do Orçamento quanto dos
balancetes de execução orçamentária no Minas Gerais.

Antes da definição das prioridades, o melhor cami-
nho são as Audiências Públicas Regionais, precedidas
de conversas preparatórias com o Deputado da região,
Prefeitos, Vereadores, vizinhos.

Durante a tramitação do projeto na Assembléia, deve-
se buscar saber o que o Deputado está propondo como
emenda e se ela atende aos interesses da região, etc.
Depois é hora de acompanhar a execução e a realização
desta ou daquela obra ou serviço para saber se o Gover-
no estava autorizado a realizá-la, e, em caso afirmativo,
se o dinheiro está sendo bem empregado.

Essa última etapa é, sem dúvida, a mais complica-
da, mas podemos seguir alguns passos para a identifi-
cação de obras no Orçamento do Estado. Você já repa-
rou, por exemplo, que toda obra pública tem uma placa
que a identifica? Pois bem, é obrigação dos governantes
fazê-la, e nela devem constar quem é o responsável por
sua execução –  Estado, União ou Município – bem como
a entidade ou a empresa contratada para tanto. Por fim,
deve-se informar quanto foi gasto e qual é o prazo para
finalização da obra.
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Com esses dados, vamos à Lei Orçamentária apro-
vada e verificamos em qual volume do Orçamento ela
está detalhada.

Em linhas bem resumidas, e em nível estadual, o volu-
me I contém o resumo do orçamento fiscal e do orçamento
de investimento das empresas controladas pelo Estado. O
volume II contém o orçamento da administração direta (se-
cretarias); o volume III, o das autarquias, fundações e em-
presas subvencionadas e fundos; o volume IV detalha o
orçamento de investimento para empresas controladas pelo
Estado. Se se tratar de obra regional, é preciso consultar o
volume V, que discrimina as obras previstas, detalhadas
por região e Municípios. Por fim, no volume VI, há um
detalhamento das alterações promovidas pela Assembléia.

Como exemplo, vejamos a obra de reforma do Grande
Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, que pegou
fogo no ano de 1997 e foi reaberto no 2º semestre de 98.

Obra: Reforma do Grande Teatro do Palácio das Artes

Esfera: Patrimônio estadual

Entidade responsável: Fundação Clóvis Salgado

Projeto previsto/detalhado: volume III, p. 231

Obra detalhada: volume V, p. 187.

Valor: R$1.000.000,00 (hum milhão de reais)
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CONCLUSÃO

AAAAA o estabelecermos neste Passo a Passo uma
 comparação entre o orçamento doméstico e o Or-

çamento Público, procuramos demonstrar que o assunto
não está tão distante do seu cotidiano e nem é tão difícil
uma compreensão mínima do seu funcionamento interno.
Para quem gostou do assunto, o que não faltam são arti-
gos e livros detalhando a matéria.

Encerramos lembrando que, assim como no dia-a-dia
ninguém pára a todo momento para refletir, escrever e
somar despesas e receitas, não é preciso preocupar-se com
o destino do dinheiro público 24 horas por dia. O impor-
tante é conhecer o planejamento a curto, médio e longo
prazos para, nos momentos certos, tentar influir nas deci-
sões e saber se o que foi planejado foi feito.

A vida, pública ou privada, requer de todos um equilí-
brio entre o que se ganha e o que se gasta. Esse é o cami-
nho da prosperidade, sem grandes sobressaltos.

Só assim será possível construir, com o dinheiro pú-
blico, a moradia dos nossos sonhos: Minas Gerais mais
justa, desenvolvida e solidária.
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