
As Audiências Populares do Orçamento do Recife são canais de diálogo entre o mandato do 
vereador Ivan Moraes (PSOL) e a população, onde são construídas prioridades para aplicação dos 
recursos públicos municipais, a partir de análises e estratégias de atuação legislativa durante o 
planejamento e a execução orçamentária. 

A realização das Audiências Populares acompanhará o calendário orçamentário e ocorrerá a partir de 
grupos de interesses especí�cos, podendo ser de natureza temática (cultura, comunicação, direito à 
cidade, etc.) ou territorial (comunitária, microrregional, etc.).

Essa iniciativa do Mandato visa responder às demandas da população por informações orçamentárias 
e por incidência na de�nição e �scalização dos gastos com as políticas públicas em nossa Cidade. Não 
há pretensão, com isso, de se suprir a ausência de canais de diálogo e�cazes entre o Governo 
Municipal e a população. Mantemos a nossa crença na necessidade de se reverter a situação de 
desvalorização, por parte da atual Gestão, dos espaços e mecanismos institucionais de participação e 
controle social, como os Conselhos Municipais, as Conferências, as Audiências Públicas, entre outros, 
que devem ser os espaços privilegiados para a construção coletiva do orçamento do Recife.

AUDIÊNCIAS POPULARES 
DO ORÇAMENTO DO RECIFE

ORÇAMENTO PÚBLICO



PRA MEXER NO ORÇAMENTO
A construção e defesa de prioridades para a aplicação dos recursos do Orçamento Público  municipal

precisa levar em conta que todas as despesas públicas precisam constar, com previsão su�ciente de 
recursos, nas leis orçamentárias. Essa necessidade faz com que nossa estratégia de atuação legislativa 
tenha enfoque, inicialmente, na inclusão de tais prioridades: 

• No Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 e de suas Revisões; 
• No Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);e
• No Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Para isso, é preciso debater e de�nir as prioridades antes da chegada, na Câmara de Vereadores, dos 

Projetos de Lei enviados pela Prefeitura, identi�cando a estrutura programática desejada para viabilizar a 

Projeto
de Lei

LDO
PPA
LOA

Prazo para Executivo
enviar para Legislativo

30 de abril
30 de setembro
30 de setembro

Prazo para apresentação
de emendas parlamentares

10 dias após publicação
10 dias após publicação
10 dias após publicação

Prazo para
tramitação e aprovação

no Legislativo
15 de junho

30 de novembro
30 de novembro

Orçamento Público é um instrumento de planejamento da arrecadação de tributos 
junto à população (receitas) e de sua aplicação na expansão e na manutenção das 
instalações e serviços que compõem as políticas públicas (despesas).

A estrutura programática é o PROGRAMA DE TRABALHO de uma política pública ou de um 
órgão, sendo formado por Programas Orçamentários, constituídos por Ações Orçamentárias.
 
Programas Orçamentários são grupos de ações públicas com objetivos especí�cos comuns, 
evidenciando os RESULTADOS dos bens e serviços adquiridos. 
 
As Ações Orçamentárias podem ser de dois tipos:
 
Projetos são ações com tempo determinado, como construção, aquisição de bens e equipamentos.
 
Atividades são ações continuadas como custeio e pagamento de salários.

O Plano Plurianual (PPA) estabelece, para quatro anos, os objetivos e metas da administração pública, bem 
como as despesas por Programas e Ações. O PPA é elaborado no primeiro ano de cada mandato e vigora 
do segundo ano até o primeiro ano do mandato seguinte.
 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve se basear no PPA e orientar a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), indicando as metas �scais e prioridades orçamentárias e dispondo sobre 
alterações na tributação. A LDO tem vigência anual, sendo elaborada no ano anterior.
 
A Lei Orçamentária Anual (LOA) contém a estimativa da receita e da despesa, autorizando a arrecadação 
e o programa de trabalho de cada órgão. Nela consta o detalhamento dos Programas e Ações do PPA por 
elemento de despesa (obras e instalações, serviços de terceiros, material de consumo, etc). A LOA é 
elaborada no ano anterior ao de sua vigência.



prioridade, bem como as dotações orçamentárias correspondentes. Isso deve atentar para duas 
questões:

1. A necessidade de estruturação da prioridade como programa ou ação orçamentária; e
2. A identi�cação da proporção entre o volume de créditos orçamentários su�cientes para a prioridade 
e para outros programas, ações e para o orçamento geral do Município.

Com os Projetos de Lei (PL) em tramitação no Legislativo é necessário veri�car se a estrutura 
programática e a dotação orçamentária proposta pelo Poder Executivo são compatíveis com a prioridade 
estabelecida.

Caso os Projetos de Lei não contemplem os requisitos de�nidos para a realização dos gastos 
priorizados, será necessária a proposição de Emendas Parlamentares que incluam as prioridades

e/ou que alterem as dotações propostas pela Prefeitura. As emendas propostas precisam ser 
defendidas e aprovadas nas Comissões Legislativas e no Plenário da Câmara de Vereadores, o que 
requer diálogo 

com o Executivo, articulação dentro do Legislativo, além de mobilização e pressão da sociedade.

Emendas Parlamentares às Leis orçamentárias são propostas de alteração nos Projetos de 
Lei, nas quais propõem-se modi�cações nas dotações orçamentárias previstas pela Prefeitura. 
Tais emendas podem ser: ADITIVAS, SUPRESSIVAS ou MODIFICATIVAS.

Na tramitação dos PL’s do PPA, da LDO e da LOA do Recife a Comissão de 
Finanças e Orçamento é a responsável por emitir os pareceres técnicos sobre o 
mérito orçamentário, bem como receber, apreciar e, em aprovando, encaminhar as 
Emendas Parlamentares para votação no Plenário.

Dotação Orçamentária é o total de créditos autorizados nas Leis Orçamentárias 
para uma determinada ação, programa ou órgão.



Para aquelas prioridades contempladas na LDO, na LOA e na Lei do PPA, sua defesa continua durante 

a execução dessas Leis, a partir do acompanhamento e da cobrança da realização das diversas etapas 

de realização dos gastos correspondentes. Isso porque o Orçamento Público apenas autoriza os 

gastos, não possuindo caráter de execução obrigatória. Só é permitida a realização de gastos previstos 

e autorizados nas Leis Orçamentárias, mas não é obrigatória sua execução na totalidade.

Portanto, é necessário vigilância e pressão, durante todo o ano, para que a Prefeitura realize a execução 

orçamentária das prioridades estabelecidas nas Leis Orçamentárias. Ou seja, é preciso que haja 

�scalização sobre o ritmo de contratação, empenho, liquidação e pagamento dos bens e serviços, 

veri�cando, naturalmente, a qualidade dos mesmos.

As Audiências Populares do Orçamento do Recife, desse modo, servirão como meio pelo qual o 

Mandato do Vereador Ivan Moraes (PSOL) buscará subsídios para “Exercer a representatividade 

popular para fortalecer as demandas da sociedade e quali�car a ação legisladora e �scalizadora do 

Poder Público Municipal, garantindo os Direitos Humanos da população recifense, sobretudo, o direito 

à comunicação e à Cidadania das pessoas em vulnerabilidade”.

PRA FISCALIZAR O ORÇAMENTO

Fluxo de realização de Audiências Populares do Orçamento do Recife

MOMENTOS DAS AUDIÊNCIAS POPULARES 
DO ORÇAMENTO DO RECIFE

1
De�nição 
de 
prioridades

2
Análise
do Projeto
de Lei

3
Proposição
de 
emendas

4
Defesa nas 
comissões
e no 
plenário

5
Fiscalização
do contrato,
empenho e
pagamento
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