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Na última edição da SINOPSE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (divulgada no site da
Câmara dos Deputados) tratamos da questão do esgotamento do paradigma da orçamentação
incremental e do crescimento das demandas sociais sobre os governos, ao lado de progressivas
limitações no acesso a novas fontes de recursos, tendo como perniciosa conseqüência os
crescentes déficits públicos. Focalizamos, na ocasião, o quadro dramático da administração
federal, onde toda a receita fiscal (tributos e contribuições) é consumida com o pagamento de
servidores, benefícios da previdência e juros, onde os investimentos e inversões se tornaram
inexpressivos e onde o gravame fiscal já passou dos limites aceitáveis.

A partir da convicção de que o atual quadro de desequilíbrio não poderia ser mantido
por muito tempo, enunciamos, com caráter provocativo, algumas mudanças necessárias no atual
modelo de programação e execução orçamentária, quais sejam: a) buscar a recuperação da
capacidade de investimento do setor público (em sua condição de tradicional alavanca do
processo produtivo); b) dar maior destaque à questão da dívida pública nos orçamentos
(mediante controle institucional sobre a sua expansão e sobre as políticas de juros); c) dar menos
ênfase aos controles formais (de custos astronômicos e pífios resultados) e apostar no controle
social; d) reinstituir centros de controle e auditoria de custos relevantes (ao nível setorial e
geral); e) redefinir a forma de apresentação do orçamento, de modo a dar-lhe maior densidade e
a facilitar a sua compreensão pelos cidadãos em geral (no formato atual mesmo os técnicos mais
experientes têm dificuldades em entender seu conteúdo).

Ao final reconhecemos que a implementação de tais propostas demandaria várias
outras mudanças, sobretudo: a) a coragem de definir com mais clareza as competências básicas
do governo federal, dos estados e dos municípios (hoje muito ambíguas nos arts. 23 e 24 da
Constituição); b) a promoção de ajustes na caracterização dos instrumentos de planejamento e
orçamento contidas no art. 165 da Constituição, de modo a dar-se menos relevância às
atividades tradicionais no processo de planejamento e a centrá-las nas prioridades maiores do
País; c) a adoção de medidas complementares que assegurem o engajamento de todos os níveis
de governo e a participação da iniciativa privada nas prioridades nacionais.

Voltamos ao tema, nesta ocasião, conforme aventado no final do texto anterior, para
tratar de uma das providências indispensáveis para a melhoria do processo orçamentário em
nosso País, inclusive para viabilizar várias  das propostas, qual seja, a necessidade de dar nova
feição e abrangência aos orçamentos públicos. Vamos focalizar seis problemas do modelo atual:
a) a anualidade das decisões; b) a generalidade das programações; c) a imprecisão quantitativa;
d) a despreocupação com padrões de custos; e) o caráter incremental dos custeios administra-
tivos; f) a inexistência de claras indicações de prioridade. Basta um rápido exame nos recentes
orçamentos da União para perceber como essas seis situações se acham bem presentes em todos
eles. Lamentavelmente essa importante lei foi transformada em simples obrigação formal do
Executivo e do Legislativo, em cuja formulação se desenvolve um jogo de muita aparência e de



pouca efetividade, em torno de diminuta programação de investimentos e de inversões e onde
ocorre a simples chancela de uma série de gastos de custeio dignos de sérios questionamentos.

O acolhimento do princípio da anualidade do orçamento, pela Constituição, vem sendo
entendido de maneira equivocada, a partir de uma leitura míope da Lei nº 4.320/64 e da ausência
da lei complementar prevista na Lei Maior. O fato das dotações serem autorizadas para um ano
e da execução ser “fechada” em bases anuais não quer dizer que as leis orçamentárias não
possam ou não devam conter informações sobre os vários exercícios. Pelo contrário, isso seria
exigível pelos princípios assentados na nova Carta para orientar a ação da administração pública
(Art. 37), isto é, publicidade, moralidade e eficiência. Ora, para que os dois últimos possam ser
propriamente verificados é essencial a participação das comunidades, que, para tanto, requer o
acesso a informações. Sendo isto verdade, indagamos: “como pode um cidadão ou entidade, a
partir do modelo atual de orçamento – dotações globais, informações esfaceladas, codificadas
e restritas a um exercício -- atuar no controle da moralidade e eficiência ?” Isso só será
possível se o orçamento (na União, Estados e Municípios) for montado de modo mais claro e
abrangente, ou seja: a) especificando cada empreendimento, de modo a indicar: 1) a unidade
organizacional responsável pela execução; 2) a natureza da ação (construção, reforma,
ampliação, restauração, etc.); 3) a sua amplitude física (m2, km, alunos, pacientes, etc.); 4) a sua
exata localização; 5) a precisa definição dos beneficiários; 6) a data limite para conclusão; b)
definindo o seu custo total detalhado por exercícios, ou seja, gastos efetivos já realizados no
empreendimento, a preços correntes, em cada um dos últimos três anos, nos anos precedentes a
estes, no ano em curso e nos dois anos seguintes; c) indicando eventuais co-participantes e sua
contribuição no custo total. Com certeza, se tais elementos já estivessem presentes nos
orçamentos públicos, cedo teriam “chovido” denúncias de irregularidades em obras como a do
TRT de São Paulo, de vários açudes no Nordeste, de canalizações de águas e “restaurações” de
pavimento que nunca terminam em certas Prefeituras. Também com certeza, se teria facilitado,
em muito, o árduo trabalho dos órgãos de controle interno e externo dos vários níveis de
Governo. Ademais, tais elementos representam o mínimo que uma autoridade responsável deve
exigir para decidir em nome do interesse público. Sendo assim, por que não se fez isso até agora
? Primeiro, porque isso dá um pouco mais de trabalho e a acomodada burocracia do Estado
prefere manter o status quo. Segundo, porque isso envolve a coragem de aceitar a rigidez (perda
de flexibilidade) que decisões claras acarretam. Terceiro, porque sempre existem os que ganham
com o modus faciendi atual. Também objetamos às interpretações restritivas que são feitas, às
vezes, em relação ao princípio da exclusividade (Art. 165, § 8º). Entendemos que seria algo
muito tacanho interpretar que “a fixação da despesa” prevista na Lei Maior se refira apenas à
indicação das dotações e respectivas codificações. Para nós tal norma deve abranger a
explicitação de todos elementos relativos ao gasto público que contribuam para lhe dar
especificidade e facilitar o acompanhamento, o controle e a avaliação da execução das ações
(obras e serviços) governamentais. Por isso insistimos na urgência de se dar um novo formato e
abrangência ao orçamento público, inclusive para viabilizar o pleno funcionamento do melhor
sistema de controle que existe, ou seja, o exercido pelos entes da sociedade.

A generalidade das programações é outro dos sérios problemas do modelo atual de
orçamento público. Convenha-se que isso decorre, pelo menos em parte, do modelo de Plano
Plurianual (PPA) em vigor, de grande abrangência (referenciando cerca de 370 programas e



milhares de ações) e que não promove a indicação das prioridades específicas para atuação do
setor público e do governo federal. Porém, mesmo isso não seria justificativa para a grande
concentração de dotações sem regionalização (caracterizadas como “Nacional”), as quais têm
representado, nos Orçamentos dos últimos anos, mais de 90% do total das alocações. Ora, se
existe uma programação por que não explicitá-la ? Observe-se adicionalmente, que expressiva
parte das dotações “regionalizadas” derivam das emendas (individuais e coletivas) feitas pelo
Legislativo e da natureza regional dos empreendimentos (rodovia, prédio, porto, etc.), e não da
“vontade política” de bem especificar as ações no orçamento. Para agravar esse “tenebroso”
quadro cumpre assinalar que, na Administração passada, foram instituídas programações, como
o “Habitar-Brasil/BID”, que reúnem num mesmo subtítulo ações relativas a várias funções, isto
é, à habitação, ao saneamento e ao urbanismo, dificultando a realização de consolidações sobre
os gastos efetivos em cada um desses importantes segmentos da atuação do setor público em
benefício direto dos cidadãos. Além dos problemas que criam na órbita federal, esses dois
“defeitos” do Orçamento têm também sérias repercussões no planejamento dos Estados,
Municípios e entidades privadas que atuam em áreas dependentes das decisões da administração
pública, pois apenas tardiamente estes irão ter uma idéia concreta dos efetivos empreendimentos
da administração federal, atrasando a implementação das decisões e ações que lhes cabem, com
sérios prejuízos empresariais e institucionais.

A imprecisão quantitativa a que nos referimos tem relação com a limitação atual dos
indicadores utilizados para explicitar os resultados a serem obtidos com os empreendimentos
públicos. Por exemplo, no caso do “Habitar-Brasil/BID” a unidade física utilizada é “Família
beneficiada” Mas, enfim, beneficiada com o quê ? Além disso, a que custo se os gastos feitos
nos anos anteriores não estão computados ? Num outro título do “Habitar-Brasil/BID” a unidade
de medida é “Projeto apoiado”, mas, em relação a quê ? Sistema de água, de esgoto, de águas
pluviais, construção de casas, aterro sanitário ??? Cada um destes tem um padrão diferenciado
de custos e diferente grau de prioridade dependendo da localidade. Mas a imprecisão
quantitativa é também financeira. Se admitido que tal programação será realizada numa centena
de localidades, com diferentes contrapartidas e períodos de execução as alocações específicas
serão necessariamente diferentes. Fique claro que não defendemos que recursos federais sejam
utilizados para tais fins – ressalvado em programas muito bem caracterizados e orientados para
municípios em situação especial (em princípio o município que não pode manter os serviços
básicos para sua comunidade deve ser reagregado a outros) – mas quando isso ocorrer é preciso
que as alocações sejam cercadas de maior precisão programática e quantitativa.

A despreocupação com padrões de custos no modelo atual de orçamento possui duas
vertentes. A primeira é da apropriação parcial dos custos incorridos, na medida em que são
deixados de fora os gastos com os pré-investimentos, as despesas burocráticas respectivas e os
cobertos por co-participantes do setor público e privado. A segunda, a absoluta despreocupação
em correlacionar os custos com os padrões dos Estados com melhores sistemas de gestão dos
gastos e com uma sistematização dos padrões internacionais de custos básicos de ações típicas
do setor público, tais como construção de rodovias e barragens, implantação/ampliação de
sistemas de água, esgotos e águas pluviais, construção de escolas, etc. É bem verdade que isso
só se justifica na medida em que a programação orçamentária possua maior especificidade e
informe os gastos acumulados em cada iniciativa, mas só avançando nesse sentido é que será



possível combater excessos e induzir uma ação programática responsável dos agentes públicos.

Quanto ao caráter incremental dos gastos com os custeios administrativos, a nossa
percepção é de que a maior parte dos gestores da administração pública brasileira se tornaram
perdulários, deixando de se preocupar com os “pequenos” desperdícios. Em toda parte se nota
uma profusão de abusos no consumo de serviços gráficos e de reprografia (xerox e impressoras),
inclusive para a produção de publicações desnecessárias; no uso dos recursos de telefonia
(sobretudo ligações para celulares) e de conectividade (internet); na prematura substituição de
móveis e equipamentos (sobretudo os de informática); na contratação de serviços de higiene e
segurança além do necessário; na ocupação de espaços físicos (construção ou locação); no
eqüacionamento de serviços de copa de questionável validade do ponto de vista ético (num país
com milhões de miseráveis cabe fornecer água mineral e café nas repartições ?), isso para citar
apenas alguns exemplos. A outra vertente do problema  é a consolidação da cultura de que os
gastos com as várias componentes do chamado “custeio administrativo” devam ter caráter
incremental, ou seja, ampliar-se em relação ao patamar do ano anterior. Os ganhos trazidos pela
inovação tecnológica (telemática) e simplificação de processos são perdidos pela criação de
inócuas rotinas burocráticas (revisões e relatórios superpostos), pelo gasto de tempo em
intermináveis navegações “culturais” na internet e pela impressão de vasto repertório de
“notícias”, mensagens, etc. sem relação com o trabalho. Sem falar das simulações de atividade
para preservar o status quo do posto ou função. Não resta dúvida de que isso tudo é algo muito
humano e que as pessoas se movem para tais comportamentos sem o perceber, mas também o é
que tais desperdícios oneram os contribuintes e consomem recursos que deveriam ser bem
aplicados na constituição de infra-estrutura econômica e no atendimento às grandes carências da
população do País. Portanto, é imperativo que se mude a forma de decidir e detalhar os gastos
com os custeios administrativos, promovendo maior detalhamento destes (por elementos e itens
expressivos de despesas) nos orçamentos – de modo diferenciado das categorias agregadas
(GNDs) usadas nas despesas de capital – e submetendo-os a uma crítica revisão a cada ano, com
vistas à sua otimização, inclusive pela ação de sistemas de auditoria central desse tipo de gastos.

Com relação ao último problema apontado no modelo vigente, a falta de indicação de
prioridades na programação contida no orçamento, é algo inaceitável na perspectiva de uma
ação governamental que busque a transparência no atendimento às demandas de interesse
público. Em primeiro lugar, essa omissão denuncia a precariedade do processo de planejamento
da Administração, pois quando este é operado de forma consistente produz os elementos
necessários para guiar as difíceis escolhas que devem ser feitas quando os recursos são escassos.
Adicionalmente, expressa a falta de coragem em assumir, publica e previamente, a escolha das
iniciativas que irão ser privilegiadas se os recursos disponíveis não forem suficientes para
realizar tudo o que foi programado. Finalmente, induz todo o aparato estatal a retardar as ações
de implementação, na expectativa das decisões dos escalões superiores, com grande desperdício
de recursos em razão dos seus custos fixos (recursos humanos, prédios, máquinas, etc.
representam custos mesmo quando nada esteja sendo feito). Além disso, essa prática tem efeitos
perniciosos sobre as administrações estaduais e municipais, que por mimetismo, se sentem
legitimadas para agir de igual forma, inclusive sob a alegação de estarem esperando as decisões
do nível federal. Tais fundamentos caracterizam a necessidade de mudança nas práticas atuais,
desde o PPA, que deve ser formulado de maneira a respeitar o que sugere o Art. 35, § 1º, I, do



Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou seja, indicar os projetos considerados
prioritários pelo Governo.

Reconhecemos que vários dos tópicos aqui focalizados deveriam ter merecido um
maior aprofundamento, detalhamento e exemplificação. Porém, ir além do que fizemos seria
ultrapassar o propósito exploratório e provocativo que deve caracterizar a abordagem de temas
críticos na “Sinopse da Execução Orçamentária”. Oportunamente voltaremos ao assunto,
adicionando novos tópicos, complementando e ampliando os aspectos ora abordados, bem como
daqueles referenciados na primeira parte de nossos delineamentos sobre “Um Novo Modelo de
Orçamento para os Novos Tempos”, divulgados na edição anterior da SINOPSE, disponível para
consultas no site: (disponível no site: http://intranet.camara.gov.br/internet/orcament/principal,
no item “Sinopse da Execução”, no subitem “- 2002”.

Porém, seja pelo modelo cujos elementos estruturadores estão sendo aqui apontados,
seja por outro modelo qualquer, o imperativo é que se recupere o orçamento como instrumento
de ação da administração pública e que se restaure, em todos os escalões do Governo, a
preocupação com custos e o zelo pelos recursos cedidos pelos contribuintes para a construção de
uma sociedade efetivamente orientada para o bem comum.

-----------------------------------------------------------
*     Mestre em Administração Pública pela FGV/RJ  e pela State University of New York.  Consultor de
Orçamento da Câmara dos Deputados. ex-Diretor de Orçamento do Estado do Paraná (1975-80).Autor
do Dicionário de Orçamento, Planejamento e Áreas Afins (2ª Edição, 2004).

Texto divulgado, originalmente, na Seção “Questão Crítica” da SINOPSE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
nº 3, de 2002 (jan./dez. 2002), editada pela Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados.


