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Este "Guia do Orçamento" informa, de maneira clara e objetiva, como é
elaborada a Lei Orçamentária, que determina quanto o governo vai
gastar, anualmente, nos diferentes setores de sua atuação.
Nos termos da Constituição mineira, cabe à Assembléia Legislativa,
através da realização de audiências públicas, consultar a sociedade
sobre suas principais demandas de obras e de investimentos públicos,
auxiliando, assim, o Poder Executivo no planejamento de suas ações.
Este "Guia do Orçamento" favorece essa interação entre Estado e
Sociedade, ao tornar acessíveis informações essenciais sobre a Lei
Orçamentária e sua elaboração, contribuindo para estimular a partici-
pação popular na definição das leis que regem a vida do povo mineiro.

Deputado José Ferraz
Presidente da ALEMG
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CONHECENDO
O
ORÇAMENTO
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o orçamento é um instrumento de planejamento do
Governo. Ele mostra o que o Governo pretende
realizar no ano seguinte, conforme o volume de
recursos que espera obter. Isto quer dizer que o
orçamento fixa quanto o Governo vai gastar,

anualmente, nos diferentes setores de sua atuação, em cada
região do Estado.
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O Governo obtém recursos através dos impostos que a
população paga, empréstimos e transferências da União.
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O Governo gasta o dinheiro que arrecada em investimen-

tos nas áreas de saúde, educação, segurança, saneamento
básico, habitação, meio ambiente, pesquisa científica e
tecnológica etc., e com despesas de material e de pessoal
administrativo.
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O Governo não pode fazer tudo de uma vez. Ele tem que

planejar suas ações. Por isso, ele elabora um amplo progra-
ma, no qual estabelece as linhas gerais de sua atuação, para
um período de quatro anos. Com base nesse programa o
Governo elabora, a cada ano, planos mais detalhados a serem
executados de acordo com os recursos disponíveis.
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O orçamento é de iniciativa do Governador, pois é ele

quem exerce a função de administrar o Estado.' Mas o
Governador deve enviá-lo à Assembléia, em forma de projeto
de lei, até o dia 30 de setembro de cada ano, para ser
apreciado pelos deputados.
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Sim. Os deputados têm a oportunidade de alterar o
projeto, através da apresentação de emendas. Como os
recursos são limitados, qualquer acréscimo proposto por
emenda em uma dotação corresponde a uma redução em
outra.



SISTEMA DE PLANEJAMENTO DAS
AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO

• Representa um amplo programa de Governo.
• Levanta as necessidades do Estado nas áreas onq.e Gover-

no deve atuar: saúde, educação, segurança, saneamento
'básico, etc.

• Estabelece as linhas gerais a serem seguidas pelo Governo.

• Especifica, de forma regionalizada, as ações para atender às
necessidades levantadas.

• Especifica as obras a serem realizadas pela Administração
Pública Estadual.

• É elaborado pelo Poder Executivo no primeiro ano de
mandato do Governador para um período de quatro anos
e submetido à apreciação da Assembléia.

• Orienta o primeiro ano do mandato do Governador se -
guinte.

• Compreende as metas e prioridades da administração pú-
blica estadual para o ano seguinte.

• Tem de ser compatível com o Plano Plurianual de Ação
Governamental.

• Estabelece diretrizes para a elaboração do orçamento.
• O projeto da lei de diretrizes orçamentárías é de iniciativa

do Poder Executivo.
• Deve ser apreciado pelo Poder Legislativo até o fim do

primeiro semestre do ano.

• Espelha a programação do Governo para um determinado
ano.

• Estima a receita e fixa as despesas, para cada ano.
• 'Dispõe sobre as alterações na legislação tributária.
• O Projeto de Lei Orçamentária Anual é de iniciativa do

Poder Executivo.
• Deve ser apreciado pela Assembléia até 15 de dezembro.
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o Poder Executivo elabora o projeto da lei orçamentária anual e o envia à
Assembléia Legislativa até o dia 30 de setembro.

o o

COMISSÕES

Os deputados podem alterar o projeto de lei através da apresentação de
emendas.

O projeto e as emendas apresentadas
são discutidos e votados pelo
Plenário.

o o ~ o
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O projeto inicial, modificado
pelas emendas aprovadas, é
enviado ao Governador do
Estado, sob a forma de
proposição de lei. _



o Governador analisa a proposição
para transformá-Ia em lei (sanção).
Sanciona a parte com que concorda
e veta os trechos de que discorda.

Os vetos voltam à Assembléia. Os
deputados decidem se concordam
ou não com os vetos.

Se os deputados concordarem com o veto, eles o mantêm e o trecho vetado
não integrará a lei orçamentária. Se os deputados rejeitarem o veto, o trecho
vetado integrará a lei que havia sido sancionada.

o o

O Governador determina que o veto rejeitado pelos deputados passe a integrar
a lei (promulgação). Se o Governaaor não o fizer em 48 horas, o Presidente da
Assembléia Legislativa o fará.



SAIBA MAIS
SOBRE O
ORÇAMENTO
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• ALei das Diretrizes Orçamentárias (L.D.O.) orienta a elaboração da
Lei Orçamentária Anual. Assim sendo, qualquer alteração no
orçamento (que é apreciado pela Assembléia Legislativa no 22

semestre de cada ano) deve ser compatível com a L.D.O. (12
semestre de cada ano). Daí a importância de a sociedade participar
também da discussão da Lei das Diretrizes Orçamentárias.

• Depois que o projeto do orçamento chega à Assembléia, os
deputados podem apresentar emendas propondo remanejamento
de recursos entre dotações. Os deputados podem sugerir que o
recurso orçamentário previsto para determiriado fim tenha outra
destinação.

• Os recursos são limitados. As emendas não podem significar
aumento de despesa. Assim, qualquer acréscimo em uma dotação
corresponde necessariamente a uma redução ou anulação em
outra.

• Não pode haver anulação de despesas sobre dotação de pessoal,
serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais para
municípios.

• O orçamento tem, entre outras, a função de reduzir desigualdades
entre as regiões do Estado, segundo critério populacional.

• A Lei Orçamentária deve assegurar investimento prioritário em
programas de educação, saúde, habitação, saneamento básico,
proteção ao meio ambiente e de fomento ao ensino e à pesquisa
científica e tecnológica.

• Os recursos para os programas de saúde não podem ser inferiores
aos destinados aos investimentos em transporte e sistema viário.

• Os recursos previstos no orçamento só se transformam em dinheiro
quando da sua execução. Em outras palavras, durante o ano, o
Governo, à medida em que arrecada, libera os recursos previstos
no orçamento.

• A manutenção e o desenvolvimento do ensino deve receber,
anualmente, no mínimo vinte e cinco por cento da receita dos
impostos, incluída a proveniente de transferência.

• Três e meio por cento da receita orçamentária corrente do Estado,
excluída a parcela de arrecadação de impostos transferida aos
municípios, deverão ser destinados a manter entidade de amparo
e fomento à pesquisa.



ORÇAMENTO:
A SOCIEDADE
PARTICIPA
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diretamente na vida de qualquer cidadão - não
pode prescindir desta participação.
Através de seus representantes na Assembléia Legislati-
va, a população pode influir na administração pública,
definindo o que deseja ver inserido no orçamento.
No contato direto com a sociedade e conhecendo de
perto as regiões do Estado, o deputado se orienta para
discutir melhor o orçamento e propor, através de emen-
das, mudanças que melhor atendam às demandas da
população.
As audiências públicas constituem mais um canal de
aproximação dos cidadãos com o Poder Legislativo e um
instrumento de participação popular na elaboração do
orçamento. Nelas, os deputados e os representantes
municipais, lideranças comunitárias e sindicais ou"qual-
quer cidadão interessado avaliam a situação dos municí-
pios e as necessidades de cada região. As informações
colhidas nas audiências públicas representam um valio-
so instrumento para a Assembléia auxiliar o Poder
Executivo no planejamento das ações do Estado e na
elaboração do orçamento.
Por todas estas razões, a presença das entidades repre-
sentativas da sociedade nas audiências públicas é muito
importante. Fazendo-se ouvir, o povo exerce o direito de
participação democrática nas decisões de seu interesse e
contribui para o fortalecimento da democracia em nosso
Estado.
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MESA DA ASSEMBLÉIA:
JOsÉ FERRAZ - Presidente; ELMIRO NASCIMENTO - 1°-Vice-Presidente; JOSÉ MIL!TAo - 2°-Vice-Presidente; ELMO BRAZ-
Io-Secretário; ROBERTO CARV ALHO- 2°-Secretário; BENÉ GUEDES - 3°-Secretário; SEBASTIÃOHEL VÉCIO-4°-Secretário;
~MOLO ALOISE - 1°-Suplente; AMiLCAR PADO VANI - 2°-Suplente.

SECRETARIA: DALMIRDEJESUS - Diretor-Geral; PAULO RUBENS NAVARRO VIEIRA-Secretário-Geral da Mesa.

GUIA DO ORÇAMENTO: ASSESSORIATÉCNICA:RafaelMonteiro deCastroAraujo, SalazarRodrigues Júnior, JoséRafael Olivé de Souza, José
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