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APRESENTAÇÃO

O Orçamento Público constitui um importante instrumento para definir os
rumos da cidade, já que, nele, se determina como os recursos municipais
serão investidos em favor dos próprios cidadãos. Uma boa gestão do
dinheiro público permite que os tributos pagos pela sociedade sejam
revertidos em serviços públicos de qualidade, no desenvolvimento de
políticas públicas que atendam às necessidades da população e na
manutenção de toda a administração municipal.

Por ser um instrumento tão importante para o nosso município, o Orçamento
Público precisa estar bem próximo à realidade dos cidadãos piracicabanos.

Assim, somente com uma intensa participação da sociedade na elaboração,
na execução e no acompanhamento do Orçamento, podemos garantir que
os recursos públicos serão utilizados com maior transparência e aplicados
em áreas que representam a necessidade da população.

Esta cartilha é voltada para cidadãos, membros de organizações sociais e
conselhos municipais que queiram entender a elaboração do Orçamento e a
fiscalização do uso dos recursos públicos e participar, desses processos, de
forma mais ativa. Buscamos usar uma linguagem clara e de fácil
entendimento, a partir da consciência de que seja preciso descomplicar o
orçamento público para que nós, cidadãos, possamos ser cada vez mais
ativos nas decisões públicas.

Para que a participação social nesse processo se torne mais efetiva, é
importante conhecermos o que é o orçamento público, como funciona e
como se estrutura. Esse é o tema do primeiro capítulo da cartilha.

No segundo capítulo, conheceremos os principais instrumentos e os
espaços de participação existentes no município, que precisam ser cada vez
mais utilizados e fortalecidos por todos nós. Porém, se não sabemos como o
poder público usa nosso dinheiro e como toma decisões, não conseguimos
acompanhar e participar dos rumos de nossa cidade. É esse tema que
tratamos no terceiro capítulo, na qual são apresentados os instrumentos de
transparência pública e de acesso a informações. Já no último capítulo,
conheceremos os principais órgãos responsáveis pela fiscalização dos
gastos públicos e pelo combate à corrupção.

Com esta cartilha, o Observatório Cidadão de Piracicaba e o Instituto de
Manejo e Certificação Florestal e Agrícola - Imaflora buscam contribuir para
um município cada vez mais democrático, no qual as pessoas estejam
envolvidas nas diferentes questões e decisões públicas.

Com isso, teremos mais condições de construir uma Piracicaba mais justa,
sustentável e com qualidade de vida.

Você pode participar da construção do orçamento e ajudar na fiscalização do
bom uso do dinheiro público! E agora, vamos aprender mais sobre o assunto!
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QUEM SOMOS

O Imaflora - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola - é uma
Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, que trabalha para
promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e para
gerar benefícios sociais nos setores florestal e agropecuário. Com atuação
nacional, foi fundado, em 1995, em Piracicaba e, em 2009, iniciou o Projeto
“Piracicaba Sustentável”

O Projeto busca contribuir para a sustentabilidade do município, por meio do
fortalecimento da participação da sociedade civil na gestão pública e da
criação de instrumentos de transparência e de controle social. É uma
realização do Imaflora e conta com o apoio da Fundação Caterpillar.

Projeto Piracicaba Sustentável
www.piracicabasustentavel.org.br

Através do projeto, são promovidos fóruns, debates, cursos, oficinas e
estudos voltados a diferentes temas, como participação social e meio
ambiente. Tais atividades buscam fortalecer a atuação da sociedade civil e
gerar propostas de aprimoramento das políticas públicas locais.

O Portal do Projeto “Piracicaba Sustentável” constitui um espaço de
referência e de informações sobre as políticas públicas que contribuem para
a sustentabilidade da cidade. O Portal disponibiliza todos os instrumentos e
as informações geradas pelo projeto e possui as seguintes seções:
Democracia Participativa, Cursos e Oficinas, Agenda Cidadã, Notícias e
Biblioteca.

Contatos
www.piracicabasustentavel.org.br
piracicabasustentavel@imaflora.org
(19) 3429.0819

IMAFLORA
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OBSERVATÓRIO CIDADÃO

www.observatoriopiracicaba.org.br

O Observatório Cidadão de Piracicaba é uma iniciativa que busca contribuir e
incentivar a sociedade para que participe e acompanhe a gestão pública do
município. A meta é somar esforços para construir uma Piracicaba mais justa,
sustentável e democrática.

O Portal do Observatório disponibiliza um conjunto de dados, de indicadores
e de análises, sobre diferentes temas, como Participação Social,
Transparência Pública e Meio Ambiente. Todas essas informações estão
apresentadas em linguagem clara e de fácil compreensão para que o maior
número possível de cidadãos o acesse.

O Observatório é realizado por uma Rede de entidades e cidadãos
interessados em contribuir com os processos de transparência pública e de
participação social do município.

Contatos
www.observatoriopiracicaba.org.br
contato@observatoriopiracicaba.org.br
(19) 3429.0869
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1. O ORÇAMENTO PÚBLICO

O dinheiro público de Piracicaba é tudo o que o Governo Municipal arrecada
dos seus próprios , somado ao que recebe do

. Isso quer dizer que o valor dos tributos pagos
por nós é destinado, por exemplo, à:

• Compra de merenda escolar;

• Manutenção de hospitais;

• Construção de casas populares;

• Pagamento do salário dos servidores municipais,
do prefeito e dos vereadores;

• Outros serviços públicos.

cidadãos e das empresas
Governo Federal e Estadual

O QUE É E DE ONDE VEM O DINHEIRO PÚBLICO?

Quando o município recebe o dinheiro de seus cidadãos e das empresas, ele
tem o dever de organizar todo esse montante e, a partir daí, começamos a
entender o que é o orçamento público.

Cidadãos e empresas de Piracicaba Governo Federal Governo Estadual Cofres Públicos Municipais

Educação

Transportes

Segurança

Meio-ambiente

Cultura

+

1 2 3 4 5

Os tributos são:

• Os impostos

• As taxas

• As contribuições de melhoria,

decorrentes de obras públicas
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Ao comprar um pãozinho na padaria,
ou pagar a conta de luz ou de água, por
exemplo, repassamos uma parcela do
que pagamos para o município, na
forma de .

Há também os ,
como o IPTU, que é pago pelas
pessoas que possuem imóveis na área
urbana e é destinado integralmente aos
cofres do município.

impostos indiretos

impostos diretos

Impostos indiretos estão

embutidos no preço das

mercadorias e das tarifas

de serviços públicos.

Assim, todo o através de impostos,
taxas e contribuições deverá ser investido em favor da própria sociedade,
através da oferta de de qualidade.

Portanto esses recursos compõem a do município e grande parte
deles é utilizada para pagar as próprias , ou seja, todos os
gastos do município.

dinheiro arrecado pelo município

serviços públicos

RECEITA
DESPESAS

IPTU = Imposto sobre a

propriedade predial e

territorial urbana

Em Piracicaba, assim como em muitos outros municípios, é através da
cobrança de tributos que se gera receita. Entre os impostos, por exemplo,
destacam-se o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e o ISS (Imposto
sobre Serviços). Essas são as chamadas .

Mas além deles, o município recebe por lei, do Estado e da União, algumas
transferências financeiras, como é o caso do convênio com o SUS; do Fundo
de Participação dos Municípios – FPM; de parte do IPVA (Imposto sobre
Propriedade de Veículo Automotor); entre outros. Estas são as chamadas

.

receitas próprias

receitas transferidas

MAS DE ONDE VÊM AS RECEITAS DE PIRACICABA?

Receita Despesa

1 2 3 4 5
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Outro tipo de despesa são aquelas conhecidas por investimentos realizados,
por exemplo, os gastos com:

• A compra de materiais permanentes (computadores, carteiras
escolares etc);

• A construção de hospitais, de escolas, de creches etc.

Essas são as chamadas despesas de capital.

As despesas são de dois tipos:

O primeiro tipo refere-se aos gastos com custeio, que são aqueles recursos
destinados à manutenção de atividades e de serviços. Isso envolve, por
exemplo:

• O pagamento de funcionários públicos (médicos, professores etc);

• A compra de materiais, como gasolina, material de limpeza, remédios;

• A contratação de serviços de terceiros, como, por exemplo, a empresa
que coleta o lixo da cidade.

Essas são as chamadas despesas correntes.

E QUAIS SÃO AS DESPESAS DE PIRACICABA?

É importante saber que o governo é obrigado a informar,
exatamente, o quanto irá gastar para realizar obras e
serviços para a população. Por isso é que, antes de
executar o orçamento, ele já deve definir com quais
DESPESAS irá se comprometer.

1 2 3 4 5
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EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

O equilíbrio orçamentário é um dos princípios que norteia as finanças
municipais, mostrando que o governo não poderá deixar que as despesas
autorizadas tenham um valor maior do que as receitas estimadas.

Porém pode acontecer de essa balança desequilibrar-se: é possível que a
receita arrecadada do município seja menor que as despesas realizadas, ou
seja, que o .

É o chamado . Nesse caso, o município deve buscar
formas de equilibrar a situação, seja cortando gastos, aumentando tributos
ou adquirindo empréstimos, por exemplo.

Do mesmo modo, é possível que as receitas arrecadadas ultrapassem o valor
total das despesas realizadas, ou seja, que o

governo gaste mais do que recebe

DÉFICIT orçamentário

governo receba mais do que

gasta SUPERÁVIT orçamentário. É o que chamamos de . Com essa
“sobra”, é possível fazer novos investimentos, por exemplo.

Gostou do assunto? Então saiba que, nesta cartilha, ainda voltaremos a
estudar sobre receitas e despesas! Será no tópico de uma lei chamada LOA
(Lei Orçamentária Anual)!

MAS COMO DEFINIR O QUE É O ORÇAMENTO PÚBLICO?

É importante entendermos que, para gerir o dinheiro público, o governo deve
seguir uma série de regras e de princípios que, juntos, determinam o
Orçamento Público. Este, é determinado por um , que
contém estimativas das receitas e das despesas do município para,
essencialmente, garantir a realização das obras e dos serviços destinados
aos cidadãos.

Portanto, o Orçamento Público é uma espécie de contrato firmado entre o
governo e a sociedade civil, de modo que as contribuições dos cidadãos
( ) são transformadas em ações do governo ( ).

conjunto de leis

receitas despesas

1 2 3 4 5

10



JÁ ENTENDI O QUE É O ORÇAMENTO. MAS ELE

SERVE EXATAMENTE PARA O QUÊ?

O orçamento é como um guia, que mostra qual a origem dos recursos
públicos e como o município deve administrar e controlar a aplicação deles.
Abaixo podemos ver quais são as funções da Prefeitura, da Câmara de
Vereadores e da Sociedade:

O PODER EXECUTIVO elabora e gerencia

A SOCIEDADE CIVIL participa e controla

A prefeitura elabora o orçamento, faz toda a

administração e todo o planejamento de como o

dinheiro público será aplicado.

Mas é claro! Não só pode, como deve participar, porque é o dinheiro

que sai do bolso do cidadão que mantém a cidade. Se a aplicação do

dinheiro público é tão importante, então podemos ter certeza de

que todas essas leis do orçamento público devem ser amplamente

discutidas entre o governo e a sociedade. O orçamento deve ser o

resultado de um amplo processo de negociações. No decorrer da

cartilha, conheceremos todas as formas de participação social no

orçamento público de Piracicaba.

ENTÃO O CIDADÃO PODE PARTICIPAR

DO ORÇAMENTO PÚBLICO?

QUAIS SÃO AS LEIS QUE COMPÕEM O ORÇAMENTO PÚBLICO?

Segundo a Constituição Federal (art. 165 ao 169), o Orçamento Público é
estruturado a partir de três leis básicas: a que institui o Plano Plurianual (PPA),
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Em seguida, conheceremos um pouco mais sobre esse conjunto de leis.

1 2 3 4 5

O PODER LEGISLATIVO aprova e fiscaliza

A Câmara de Vereadores pode participar da elaboração

do orçamento através de emendas parlamentares. Além

disso, deve aprovar o orçamento e fiscalizar as ações da

Prefeitura.

Os cidadãos também podem participar da elaboração

do orçamento e devem acompanhar, de perto, os

gastos da Prefeitura e da Câmara de Vereadores.
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O PPA é a primeira lei que compõe o orçamento público municipal. Nesse
Plano, estão definidas quais serão as e as da administração
pública para as durante um período de . O
PPA normalmente é a materialização formal do programa de governo que o
prefeito eleito apresentou durante a campanha.

São , por exemplo, a construção de hospitais ou a
aquisição de equipamentos de informática para escolas. Assim, o PPA não
contém apenas os (obras ou compras de equipamentos),
mas também as . Assim, a construção de
um hospital deverá, obrigatoriamente, colocar no PPA recursos para comprar
equipamentos ambulatoriais, por exemplo, e tudo mais que for necessário ao
funcionamento da obra, como a contratação de médicos, de enfermeiras e
de outros funcionários.

No PPA, também têm de estar incluídos os
, isto é, uma definição sobre os recursos para a continuidade dos

serviços já existentes nas escolas, nos hospitais etc.

Como o PPA é realizado a cada quatro anos, nenhum investimento cuja
execução dure mais que um ano pode ser iniciado sem que ali esteja incluído.

O PPA é quem dirá quais são as diretrizes para as outras duas leis
orçamentárias, que compõem o orçamento, e sobre as quais aprenderemos
em breve - a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária
Anual (LOA).

No PPA constam centenas de ações governamentais que serão realizadas
durante quatro anos e ao lado podemos ver um exemplo:

ações metas
despesas de capital quatro anos

despesas de capital

investimentos
despesas que decorrem deles

programas de duração
continuada

O QUE É O PPA (PLANO PLURIANUAL)?

PPA 2010-2013 / Anexo III – Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental.
Fonte: www.financas.piracicaba.sp.gov.br

TOTAL DAS METAS

FÍSICA FINANCEIRA

16.500M R$ 1.650.000,002

ÓRGÃO: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE EXECUTORA: 008011 - SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 13 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

PROJETO: 1 - PROJETO

AÇÃO 24 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS

INDICADOR: CALÇADAS CONSTRUÍDAS

UNIDADE MEDIDA M2

1

2

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

2.010 2.011 2.012 2.013

3.000 M 7.500 M 3.000 M 3.000 M2 2 2 2

3

FINANCEIRA

2.010 2.011 2.012 2.013

R$ 300.000,00 R$ 750.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00

4

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃOX

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

1 2 3 4 5
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1

2

3

4

Um dos programas a ser realizado:

Sua ação correspondente:

As metas por exercício:

E as metas financeiras:

Pavimentação e
conservação de vias públicas;

Construção de calçadas em
vias públicas;

quantos m² serão construídos
em cada ano;

quanto será gasto em cada ano.

Na página anterior, vimos uma seção do PPA que apresenta:

É importante percebermos que nem todas as demandas
da população poderão ser inseridas nos programas e nas
ações do PPA.

Como há uma grande quantidade de demandas vindas da
sociedade, a administração municipal avaliará quais
serão as prioritárias durante determinado governo, já que
normalmente não há recursos para financiar todas.

Por isso é essencial que os cidadãos participem da
elaboração do PPA, apresentando suas demandas e
defendendo-as, para que estejam presentes nessa lei que
durará quatro anos.

VOCÊ SABE QUANDO O PPA COMEÇA A SER ELABORADO?

Vamos ver quais são os prazos dessa lei tão importante:

momentos em que a população pode
participar

De acordo com a Lei Orgânica de Piracicaba, o prefeito deverá enviar o PPA à
Câmara de Vereadores até 90 dias após sua posse. A Câmara deve votar o
PPA dentro de 45 dias, a contar do seu recebimento. Se, normalmente, a
posse é no dia 1º de janeiro, então o envio do PPA será realizado até o dia 01
de abril e a votação, até 16 de maio.

Abaixo, veja as datas correspondentes aos processos de elaboração e de
execução do PPA e quais são os

dessa construção:

1º ano de mandato do Prefeito eleito

Até 01 de abril Até 16 de maio

A Câmara
discute, propõe
emendas e vota
o Projeto de Lei
do PPA.

* Orçamento
Participativo

* Conselhos
Muncipais

* PPA Cidadão

Sessão Plenária
da Câmara para
votar o Projeto
do PPA.

Vigência

Assim que é
aprovado, o
Projeto de Lei
torna-se, de fato,
uma lei orçamen-
tária e entrará
em vigor no 2º
ano de mandato
do prefeito eleito,
até o 1º ano de
mandato do  pre-
feito seguinte.

Audiência
Pública

A Prefeitura
elabora o Projeto
do PPA e envia
à Câmara de
Vereadores.

A Câmara
devolve o Projeto
de Lei PPA ao
Prefeito, para
ser aprovado,
ou não.

1 2 3 4 5
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Há alguns momentos principais em que a população pode participar:
durante a elaboração do PPA pela Prefeitura, por meio de uma
audiência pública e uma sessão plenária da Câmara.

Elaboração do PPA

Audiência pública

Sessão Plenária da Câmara

Nesse momento a população tanto pode encaminhar suas demandas aos
conselhos municipais, quanto participar diretamente das reuniões do
Orçamento Participativo. Abordaremos sobre esse assunto no capítulo
“Participação social no Orçamento Público”. Além disso, em 2013 foi
inaugurado um site para que os cidadãos enviassem propostas ao PPA:
www.ppacidadao.piracicaba.sp.gov.br

A audiência pública na Câmara de Vereadores será realizada para que a
Prefeitura apresente o Projeto de Lei do PPA aos vereadores e à população. É
durante as audiências públicas que podemos debater a lei com os
vereadores e com a Prefeitura. É a hora de a população participar e monitorar
se as demandas mais necessárias estão contidas na lei e com verbas
suficientes a elas destinadas!

Haverá uma sessão para votar o Projeto de Lei do PPA. Nessa hora, a
população deve estar presente, para demonstrar seus interesses,
fiscalizando se os vereadores apresentaram emendas procedentes da
própria sociedade civil e como será a votação delas.

COMO PARTICIPAR?

Fique atento! Sabemos que o prazo máximo é 15 de maio, mas

ela pode ocorrer antes. A Câmara deverá divulgar a audiência

e publicar o convite oficial em jornais da cidade. Além disso,

você pode telefonar para a Câmara dos Vereadores e se

informar: (19) 3403-6500. O Calendário Cidadão, que consta

no Observatório de Piracicaba, também é uma opção para ter

a informação: www.observatoriopiracicaba.org.br

E COMO SABER QUANDO

SERÁ A AUDIÊNCIA?

1 2 3 4 5
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Ainda que o PPA seja elaborado a cada quatro anos, ele
, para que seja flexível frente a novos problemas e

demandas que possam surgir. Toda proposta de mudança do PPA deverá ser
enviada, pelo Prefeito, à Câmara, através de um projeto de lei, e passar por
uma antes de sua votação. Fique atento para saber
quando ela ocorrerá, pois é importante ficar de olho se estão ocorrendo
muitas mudanças que alterem os objetivos e os programas definidos no início
da gestão do prefeito.

pode ser revisto e
monitorado anualmente

audiência pública

DURANTE ESSES QUATRO ANOS,

O PPA PODE SER ALTERADO?

1 2 3 4 5

• Estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração
pública para o médio prazo;

• Mostra o que o governo pretende fazer no período de quatro anos;

• Define as despesas de capital e outras delas decorrentes (ex: Compras
de equipamentos ambulatoriais para hospital em construção);

• Deve conter os programas de duração continuada, que tenham duração
superior a um ano.

EM RESUMO, O PPA:
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ÓRGÃO: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE EXECUTORA: 008011 - SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 13 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

PROJETO: 1 - PROJETO

AÇÃO 24 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS

INDICADOR: CALÇADAS CONSTRUÍDAS

UNIDADE MEDIDA M2

META POR EXERCÍCIO

FÍSICA

INICIAL ALTERAÇÃO INCLUSÃO EXCLUSÃOX

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2012

O QUE É A LDO

(LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS)?

A próxima lei orçamentária que iremos apresentar é a LDO, uma , em
que o governo estabelece da administração
pública, com base nas ações previstas no PPA. Nessa lei, estão contidos

que o governo deverá realizar no ano seguinte,
assim como suas respectivas (físicas e financeiras).

A partir do exemplo a seguir, conseguiremos entender melhor sobre o que
são as metas e as prioridades contidas na LDO.

lei anual
as metas e as prioridades

os
programas e as ações

metas

Veja que usamos o
que utilizamos para explicar o PPA.

Observe que:

• a para o ano é construir de calçadas e o valor previsto
para essas construções é (valor da )

Portanto R$ 300 mil constitui a parcela que o governo deverá gastar, durante o
ano seguinte, na construção de calçadas. , nesse caso, é a
pavimentação e a conservação das ruas, através da construção de calçadas
em vias públicas.

mesmo exemplo de programa Pavimentação e
Conservação de Vias Públicas

meta física 3.000 m²
R$ 300 mil meta financeira

A prioridade

–
–

VOCÊ SABE QUANDO A LDO COMEÇA A SER ELABORADA?

Vamos ver quais são os prazos dessa lei tão importante:

momentos em que
a sociedade civil pode participar

De acordo com a Lei Orgânica de Piracicaba, o prefeito deverá enviar o
projeto de LDO à Câmara de Vereadores até o dia 30 de maio de cada ano.
Os vereadores, por sua vez, deverão votá-lo e reenviá-lo para aprovação do
Prefeito em 90 dias (a contar de seu recebimento).

Veja o cronograma na próxima página e fique atento aos
:

1 2 3 4 5
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Até 30 de maio Até 28 de agosto

A Câmara
discute, propõe
emendas e vota
o Projeto de Lei
da LDO.

* Orçamento
Participativo

* Conselhos
Muncipais

Sessão Plenária
da Câmara para
votar o Projeto
da LDO.

Vigência

Assim que é
aprovado, o
Projeto de Lei
torna-se, de fato,
uma lei orçamen-
tária e entrará
em vigor no ano

Audiência
Pública

A Prefeitura
elabora o Projeto
da LDO e envia
à Câmara de
Vereadores.

A Câmara
devolve o Projeto
de Lei da LDO
ao Prefeito, para
ser aprovado,
ou não.

seguinte.

Há alguns momentos principais em que a população pode
participar: durante a elaboração da LDO pela Prefeitura, por
meio de uma audiência pública e uma sessão plenária da
Câmara.

Elaboração da LDO

Audiência pública

Sessão Plenária da Câmara

Nesse momento a população tanto pode encaminhar suas
demandas aos conselhos municipais, quanto participar
diretamente das reuniões do Orçamento Participativo.
Abordaremos sobre esse assunto no capítulo “Participação social
no Orçamento Público”.

A audiência pública na Câmara de Vereadores será realizada para
que a Prefeitura apresente o Projeto de Lei da LDO aos vereadores e
à população. É durante as audiências públicas que podemos
debater a lei com os vereadores e com a Prefeitura. Por isso é
importante ficar atento para saber quando a LDO estará em
discussão no Legislativo!

Haverá uma sessão para votar o Projeto de Lei da LDO. Nessa hora,
a população deve estar presente para demonstrar seus interesses,
fiscalizando se os vereadores apresentaram emendas procedentes
da própria sociedade civil e como será a votação delas.

COMO PARTICIPAR?

Fique atento, pois o prazo máximo é até 30 de agosto, mas, nos últimos anos,

em Piracicaba, a audiência ocorreu em meados do mês de junho e no mesmo

dia da audiência para alteração do PPA.

A Câmara de vereadores deverá divulgar a audiência e publicar o convite

oficial em jornais da cidade. Além disso, você pode telefonar para lá e se

informar: (19) 3403-6500. O Calendário Cidadão, que consta no Observatório

de Piracicaba, também é uma opção para obter a informação:

www.observatoriopiracicaba.org.br

E COMO SABER QUANDO SERÁ A AUDIÊNCIA?

1 2 3 4 5
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• Define metas e prioridade para o ano seguinte;

• Orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual;

• Define regras para a admissão de pessoal, concessão de vantagem ou
aumento de remuneração, criação de cargos públicos etc;

• Prevê alterações na legislação tributária;

• Contém o Anexo de Metas fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais.

EM RESUMO, A LDO:

Importante:

Além de ser uma forma de ligação entre o PPA e a LOA, a LDO
constitui praticamente um manual que contém várias diretrizes a
orientar a elaboração e a execução do orçamento público. Então
é a LDO que determina aquilo que o projeto de Lei Orçamentária
Anual deve conter e como a Lei deve ser executada.

Vamos, então, entender como funciona a LOA.

1 2 3 4 5
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O QUE É A LOA

(LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL)?

A LOA é o documento onde estão as e a
para um determinado ano, dos seguintes órgãos:

• Prefeitura Municipal (e todas as Secretarias Municipais);

• Câmara de Vereadores;

• Órgãos da administração indireta.

estimativas de receitas previsão
das despesas

Órgãos da Administração Indireta de Piracicaba:

• Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE);
• Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários

Municipais de Piracicaba (IPASP);
• Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (FUMEP);
• Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de

Piracicaba (EMDHAP);
• Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba (IPPLAP).

Fonte: Lei Orçamentária Anual de Piracicaba de 2012.
Disponível em: www.financas.piracicaba.sp.gov.br

ÓRGÃO: RECEITAS DESPESAS

1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA 806.630.034,00 786.530.204,00

CÂMARA DE VEREADORES 0,00 23.116.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL 806.630.034,00 763.413.804,00

2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 211.811.903,00 255.028.133,00

FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO 27.250.000,00 27.250.000,00

SERVIÇO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO 123.451.903,99 121.939.733,00

EMPRESA MUN. DESENV. HAB.
PIRACICABA

16.800.00,00 23.325.000,00

INST. PREV. ASSIST. FUNC. MUNICIPAIS 44.300.000,00 58.047.000,00

INST. DE PESQ. E PLANEJ. DE PIRACICABA 10.000,00 1.350.000,00

TOTAL DO MUNICÍPIO 1.018.441.937,00 1.018.441.937,00

O projeto da LOA é elaborado pelo Executivo e sempre de acordo com o que
já foi estabelecido na LDO e no PPA. É essa Lei que

para manter os serviços
públicos, realizar investimentos etc.

autoriza o Executivo
(Prefeitura) a gastar os recursos arrecadados

Você se lembra de que, no começo da cartilha, nós aprendemos sobre as
receitas e as despesas de um município? Pois bem, de um
município devem ter suas , assim como

só podem .

Veja que, de acordo com o quadro abaixo, o município de Piracicaba orçou a
e fixou a de 2012 em (um bilhão,

dezoito milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e novecentos e trinta e
sete reais). Além disso, podemos ver quais são as receitas e as despesas
provenientes da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e dos órgãos da
Administração indireta.

todas as receitas
fontes discriminadas na LOA

todos os órgãos efetuar as despesas previstas nessa Lei

despesareceita R$ 1.018.441.937,00

1 2 3 4 5
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ENTÃO É POSSÍVEL SABER QUAIS AS RECEITAS E AS

DESPESAS DE PIRACICABA ATRAVÉS DA LOA?

Mas é claro! A LOA é a lei que estima as receitas e autoriza as despesas do
município; por isso é preciso que todas estejam lá detalhadas. Abaixo,
podemos visualizar o quanto a Prefeitura Municipal estimou cada tipo de

para o ano de 2012. Veja que as (IPTU, ISS,
Taxas etc), por exemplo, somaram um montante de aproximadamente

durante o ano.

RECEITA Receitas Tributárias

R$ 218 milhões

Já ao visualizar as da Prefeitura contidas na LOA, é possível
saber quanto o município deverá gastar com cada função de governo:
trabalho, educação, cultura etc. Veja que a área da , por exemplo,
deverá ter um gasto de mais de durante o ano.

DESPESAS

Educação
R$ 179 milhões

Fonte: Lei Orçamentária Anual de Piracicaba de 2012.
Disponível em: www.financas.piracicaba.sp.gov.br

TOTAL DA RECEITA DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PIRACICABA

R$ 806.630.034,00

1- RECEITA TRIBUTÁRIA R$ 218.680.000,00

2- RECEITA PATRIMONIAL R$ 10.826.000,00

3- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R$ 603.460.226,00

4- OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 42.002.330,00

5- CONTAS RETIFICADORAS R$ -79.041.800,00

TOTAL R$ 795.926.756,00

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

1- ALIENAÇÃO DE BENS R$ 540.000,00

2- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL R$ 10.163.278,00

TOTAL R$ 10.703.278,00

Fonte: Lei Orçamentária Anual de Piracicaba de 2012.
Disponível em: www.financas.piracicaba.sp.gov.br

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA R$ 908.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO R$ 82.754.000,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA R$ 25.758.000,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 31.100.691,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 16.850.000,00

10 SAÚDE R$ 242.650.000,00

11 TRABALHO R$ 7.840.050,00

12 EDUCAÇÃO R$ 179.982.900,00

13 CULTURA R$ 8.442.000,00

14 DIREITOS DA CIDADÂNIA R$ 589.500,00

15 URBANISMO R$ 52.683.913,00

18 GESTÃO AMBIENTAL R$ 58.118.750,00

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA R$ 620.000,00

20 AGRICULTURA R$ 12.602.000,00

22 INDÚSTRIA R$ 2.165.000,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 4.770.000,00

26 TRANSPORTE R$ 200.000,00

27 DESPORTO E LAZER R$ 9.979.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS R$ 24.400.000,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 1.000.000,00

TOTAL R$ 763.413.804,00

DESPESAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

1 2 3 4 5
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MAS ALÉM DE ESPECIFICAR TODAS AS RECEITAS E

AS DESPESAS DO MUNICÍPIO, O QUE MAIS

CONSTA NA LOA?

No conteúdo da LOA, constam 3 orçamentos diferentes:

• Orçamento fiscal;

• Orçamento da seguridade social;

• Orçamento de investimento das empresas estatais

Orçamento fiscal

Orçamento da seguridade social

Orçamento de investimento das empresas estatais

Destina-se às despesas da Prefeitura Municipal, da Câmara dos
Vereadores e das entidades da administração indireta.

Abrange a Secretaria Municipal de Finanças; de Desenvolvimento
Social; de Saúde; e do Instituto de Previdência e Assistência Social dos
Funcionários Municipais de Piracicaba (IPASP).

Demonstra o investimento da Empresa Municipal de Desenvolvimento
Habitacional de Piracicaba (EMDHAP).

E AQUELE EXEMPLO SOBRE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

EM VIAS PÚBLICAS? EU ENCONTRO NA LOA TAMBÉM?

Sim! A LOA possui alguns anexos e, dentre eles, está o
. Nele, é possível identificar quanto o

município está autorizado a gastar durante o ano. Veja que é o mesmo valor
que constava no exemplo da LDO, que vimos anteriormente:

Quadro de
Detalhamento das Despesas

R$300.000,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ÓRGÃO: 0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UO : 0811 - SERVIÇOS URBANOS

UO PROGRAMA DE TRABALHO ESPECIFICAÇÃO ESF NATUREZA FONTE VALOR

(EMR$)

1 08011 15.452.0013.1024.0000 CONSTRUÇÃO DE
CALÇADAS
EM VIAS PÚBLICAS

F  9999 4.4.90.51
TOTAL

0101 300.000
300.000

1 2 3 4 5
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VOCÊ SABE QUANDO A LOA COMEÇA A SER ELABORADA?

Vamos ver quais são os prazos dessa lei tão importante:

momentos em que a
sociedade civil pode participar

De acordo com a Lei Orgânica de Piracicaba, o prefeito deverá enviar o
projeto de LOA à Câmara de Vereadores até o dia 30 de setembro de cada
ano. Os vereadores, por sua vez, deverão votá-lo dentro de 90 dias (a contar
de seu recebimento). O prazo máximo, nesse caso, será o dia 15 de
dezembro, quando se inicia o recesso de fim de ano da Câmara de
Vereadores.

Veja o cronograma abaixo e fique atento aos
:

Até 30 de setembro Até 15 de dezembro

A Câmara
discute, propõe
emendas e vota
o Projeto de Lei
da LOA.

Sessão Plenária
da Câmara para
votar o Projeto
da LDO.

Vigência

Assim que é
aprovado, o
Projeto de Lei
torna-se, de fato,
uma lei orçamen-
tária e entrará
em vigor no ano

Audiência
Pública

A Prefeitura
elabora o Projeto
da LOA e envia
à Câmara de
Vereadores.

A Câmara
devolve o Projeto
de Lei da LOA
ao Prefeito, para
ser aprovado,
ou não.

seguinte.

Há alguns momentos principais em que a população pode
participar: durante a elaboração da LOA pela Prefeitura, por
meio de uma audiência pública e uma sessão plenária da
Câmara.

Elaboração da LDO

Audiência pública

Sessão Plenária da Câmara

Nesse momento a população tanto pode encaminhar suas
demandas aos conselhos municipais, quanto participar
diretamente das reuniões do Orçamento Participativo.
Abordaremos sobre esse assunto no capítulo “Participação social
no Orçamento Público”.

A audiência pública na Câmara de Vereadores será realizada para
que a Prefeitura apresente o Projeto de Lei da LOA aos vereadores e
à população. É durante as audiências públicas que podemos
debater a lei com os vereadores e com a Prefeitura. Por isso é
importante ficar atento para saber quando a LOA estará em
discussão no Legislativo!

Haverá uma sessão para votar o Projeto de Lei da LOA. Nessa hora,
a população deve estar presente para demonstrar seus interesses,
fiscalizando se os vereadores apresentaram emendas procedentes
da própria sociedade civil e como será a votação delas.

COMO PARTICIPAR?

1 2 3 4 5
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Fique atento, pois o prazo máximo é até 15 de dezembro, mas,

nos últimos anos em Piracicaba, a audiência ocorreu em outubro

e novembro. A Câmara de vereadores deverá divulgar a audiência

e publicar o convite oficial em jornais da cidade. Além disso,

você pode telefonar para lá e se informar: (19) 3403-6500.

O Calendário Cidadão, que consta no Observatório de Piracicaba,

também é uma opção para obter a informação:

www.observatoriopiracicaba.org.br

E COMO SABER QUANDO SERÁ A AUDIÊNCIA?

• É a lei que contém todas as receitas estimadas e as despesas fixadas para
determinado ano;

• É considerada um Orçamento-programa, isto é, um orçamento baseado
em diversos programas de trabalho que serão executados por diversas
Unidades Orçamentárias;

• Contém os orçamentos: Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

EM RESUMO, A LOA:

1 2 3 4 5
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ENTÃO, PELO QUE APRENDEMOS, A SOCIEDADE CIVIL

PODE SUGERIR UMA EMENDA AO PPA, À LDO OU À LOA?

É isso mesmo! Podemos SUGERIR uma emenda para que ela seja
PROPOSTA por um VEREADOR. É importante entendermos que apenas os
vereadores podem propor emenda a alguma lei orçamentária, mas cabe, aos
cidadãos, sugerir a inserção de suas demandas. Uma emenda serve, por
exemplo, para:

• Inserir um novo programa;

• Aumentar metas físicas importantes para alguma demanda do
município;

• Evitar a diminuição de verbas para determinados programas.

COMO AGIR?

É só procurar algum vereador na própria Câmara de

Vereadores ou enviar um e-mail para aquele que você

escolher. A Câmara de Vereadores de Piracicaba fica

na Rua Alferes José Caetano, 834 e os e-mails são

encontrados no site: www.camarapiracicaba.sp.gov.br

Cidadão criam

uma sugestão de

emenda ao

orçamento

Entregam a

emenda para

um vereador

Vereador decide

se irá incluir a

sugestão em sua

própria lista de

emendas.

1

2

3

1 2 3 4 5
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CONCLUINDO...

APÓS TUDO O QUE ESTUDAMOS SOBRE AS LEIS

ORÇAMENTÁRIAS, PODEMOS CONCLUIR QUE,

DE MODO GERAL:

O Processo Orçamentário Municipal é composto por três leis: o PPA, a LDO e
a LOA!

O tem a função de as finanças municipais durante quatro anos,
enquanto a como deverão ser realizados os gastos e a

a execução deles. Veja a ilustração abaixo para que tudo fique mais
claro:

PPA planejar
LDO orienta LOA

autoriza

PPA LDO LOA
PLANEJAR ORIENTAR EXECUTAR

POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMA DE GOVERNO

Ao lado, podemos visualizar que, como o PPA dura quatro anos (de 2014 a
2017, por exemplo), ele será a base do planejamento das próximas quatro
Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), assim como das próximas quatro
Leis Orçamentárias Anuais (LOA). Veja:

LDO

PPA
2014/2017

2014
LOA
2014

LDO
2015

LOA
2015

LDO
2016

LOA
2016

LDO
2017

LOA
2017

INTEGRAÇÃO PPA, LDO E LOA

Então, podemos dizer que a tramitação das três leis forma um
. Esse ciclo compreende um período de quatro anos, que tem

início com a fase de das leis orçamentárias, seguida pela
delas pela Câmara de Vereadores. Assim que as leis

são aprovadas, o orçamento entra na fase de , momento em que
as receitas são arrecadas e as despesas realizadas. Por último, têm-se a fase
de do orçamento, realizada pela Câmara de
Vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

Na próxima página, podemos visualizar o ciclo orçamentário e conhecer
quais são os prazos específicos em Piracicaba.

Ciclo
Orçamentário

elaboração
discussão e votação

execução

avaliação e de controle

1 2 3 4 5
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ELABORAÇÃO
DO ORÇAMENTO

PÚBLICO

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DO ORÇAMENTO PÚBLICO

EXECUÇÃO
DO ORÇAMENTO

PÚBLICO

AVALIAÇÃO E CONTROLE
DO ORÇAMENTO PÚBLICO

O CICLO ORÇAMENTÁRIO

PRAZOS DO CICLO ORÇAMENTÁRIO DE PIRACICABA

PPA LDO LOA

Prazos Responsável Prazos Responsável Prazos Responsável

Elaboração

Até 1º de
abril do
1º ano de
mandato

Executivo
(Prefeitura
Municipal)

Até 30 de
maio de
todos os

anos

Executivo
(Prefeitura
Municipal)

Até 30 de
setembro

Executivo
(Prefeitura
Municipal)

Discussão
e Votação

Até 16 de
maio

Câmara de
Vereadores

Até 28 de
agosto

Câmara de
Vereadores

Até 15 de
Dezembro

Câmara de
Vereadores

Execução

Durante os
últimos três
anos de um
governo e o
primeiro ano
do governo

seguinte

Executivo
(Prefeitura
Municipal e
Administra-
ção Indireta)
e Câmara de
Vereadores

Durante a
elaboração
da LOA e

todo o ano
seguinte

Executivo
(Prefeitura
Municipal e

Administração
Indireta) e e
Câmara de
Vereadores

Durante
todo o ano
seguinte.

Executivo
(Prefeitura
Municipal e

Administração
Indireta) e
Câmara de
Vereadores

Avaliação
e controle

Realizados pela Câmara de Vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.  A Sociedade Civil também tem o papel de avaliar e de

monitorar todos os processos do Ciclo Orçamentário.

E COMO O ORÇAMENTO PÚBLICO É EXECUTADO?

A fase de execução do orçamento, tratada na Lei 4.320/64 e suas
atualizações, constitui a etapa em que as

. Ou seja, é o momento em que os gastos previstos e autorizados
pela Lei Orçamentária Anual (LOA) poderão ser realizados.

Por exemplo, suponhamos que a administração municipal precise comprar
uniformes escolares para as escolas públicas.

despesas previstas são
realizadas

Para que a compra possa ser realizada,
além do gasto ter sido autorizado na LOA,
é preciso que:

• Seja aberto um processo de licitação
(caso necessário*);

• Sejam cumpridos os estágios de
execução da despesa.

Então vamos aprender o que é licitação e quais são os estágios da despesa.

1 2 3 4 5

*Em alguns casos, a própria lei dispensa a licitação ou a
considera inexigível; isso significa que, em alguns casos,
não se pode exigir licitação porque há impossibilidade de
competição.
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É um conjunto de procedimentos que o município deve realizar para comprar
produtos ou contratar serviços. Portanto o objetivo é selecionar a proposta
mais vantajosa (em relação ao preço e a técnica), quando a administração
municipal precisar contratar ou comprar.

De acordo com o valor da compra ou da contratação que se pretende realizar,
a licitação pode ser de várias modalidades:

• Convite;

• Tomada de Preços;

• Concorrência;

• Leilão;

• Concurso;

• Pregão.

Para cada tipo de contratação, valor e prazos, utiliza-se uma modalidade
diferente.

As normas para licitação estão definidas na Lei

nº 8.666/1993, e aplicam-se à União, aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

QUER SABER MAIS?

Em todas as fases da licitação, qualquer cidadão tem, por lei, acesso
garantido aos documentos e às demais informações sobre o
processo. No link abaixo, é possível obter informações sobre as
licitações referentes à :

As licitações da podem ser acessadas no
link:

Já para consultar as licitações de órgãos da ,
é preciso buscar informações nos de cada órgão.
Mas é importante sabermos que, sempre que um processo de
licitação é aberto, será obrigatoriamente publicado no Diário Oficial do
Município.

Prefeitura

Câmara de Vereadores

Administração Indireta

www.sistemas.piracicaba.sp.gov.br/semad/licitapira

www.camarapiracicaba.sp.gov.br

sites específicos

FISCALIZAÇÃO
POPULAR

LICITAÇÃO

1 2 3 4 5
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A Lei Federal 4.320/64 proíbe, explicitamente,
a realização de despesas sem antes realizar
o empenho.

A CÂMARA DE VEREADORES E O ORÇAMENTO PÚBLICO

A Câmara de Vereadores de Piracicaba possui funções muito claras
em relação ao Orçamento Público:

• Votar os Projetos de Lei do PPA, LDO e LOA;

• Propor emendas aos projetos das leis orçamentárias;

• Realizar audiências públicas relacionadas ao orçamento e promover o
debate público junto à sociedade civil;

• Fiscalizar e acompanhar as atividades financeiras e orçamentárias do
município;

• Apreciar as contas do município;

• Julgar a regularidade das contas dos administradores e demais
responsáveis por bens e valores públicos.

E COMO AS DESPESAS SÃO EXECUTADAS?

Realizada a licitação, a Administração já pode efetuar a despesa. Ou seja, o
processo de pagamento do fornecedor de uniformes escolares, por exemplo,
deverá seguir as fases de execução da despesa.

Empenho

Liquidação

Pagamento

O Empenho ocorre quando o governo municipal se compromete a reservar
determinado recurso para cobrir despesas com a aquisição de bens ou com
os serviços prestados. Portanto constitui uma garantia para o credor (loja de
uniformes escolares, por exemplo) de que existe dotação orçamentária para
essa despesa.

A liquidação é a fase seguinte à do empenho. Significa que a administração
municipal está reconhecendo que um produto comprado foi entregue
(uniforme escolar, por exemplo), ou que algum serviço contratado já foi
prestado e deve ser pago.

Nessa etapa, a administração municipal está quitando sua dívida, ou seja,
pagando o credor. Quando há recurso disponível no momento, essa fase é
realizada ao mesmo tempo em que a liquidação.

1 2 3 4 5
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Cabem, ao vereador, a fiscalização e o controle das contas públicas de
Piracicaba. De acordo com a própria Constituição Federal, a Câmara de
Vereadores deverá acompanhar, permanentemente, a execução do
orçamento do município e, assim, zelar pelo dinheiro dos contribuintes.

• Analisar a compatibilidade entre o PPA, a LDO e a LOA;

• Monitorar o cumprimento das obrigações contidas na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF);

• Avaliar se a previsão da despesa é realista e está em equilíbrio com as
receitas estimadas;

• Monitorar se o município está aplicando os recursos mínimos em Saúde e
Educação, de acordo com a Constituição Federal.

Abaixo, temos alguns exemplos do que o vereador pode fiscalizar no
orçamento:

Segundo a Constituição Federal:

• Os municípios devem aplicar, no mínimo,
15% da arrecadação dos impostos em
ações e serviços de Saúde;

• E no mínimo 25% na Manutenção e no
Desenvolvimento do Ensino.

Importante sabermos que algumas fiscalizações da Câmara são exercidas
com o auxílio do .

Já o pode ser acionado para intervir legal e
penalmente, quando alguma irregularidade orçamentária for constatada pela
própria administração pública, pela Câmara dos Vereadores ou pelo Tribunal
de Contas Estadual.

Mais à frente, no capítulo “Fiscalização e Combate à Corrupção”saberemos
um pouco mais sobre esses órgãos.

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP)

Ministério Público Estadual

Para saber mais sobre a função dos vereadores em relação ao
orçamento público, acesse o documento “O Vereador e a
Fiscalização dos Recursos Públicos Municipais”, da
Controladoria-Geral da União (CGU), disponível em:
www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaVereadores

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO

Quais são as leis que falam especificamente sobre o PPA, a LDO e a
LOA?

Constituição Federal

Lei Orgânica do Município de Piracicaba

•
Principalmente os art. 165 a 169;

•
Principalmente os art. 146 a 154 e também o art. 1º das “Disposições
Transitórias”.

1 2 3 4 5
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HÁ OUTRAS LEIS QUE TRATAM SOBRE

O ORÇAMENTO PÚBLICO?

Sim! Há várias leis muito relevantes que norteiam as Finanças Públicas.
Abaixo selecionamos as principais:

A LRF estabelece normas muito importantes, voltadas à gestão fiscal de um
município. Ou seja, ela foi elaborada com o objetivo de melhorar o
planejamento dos orçamentos públicos e de dar maior transparência à
obtenção e à aplicação dos recursos públicos.

É a lei que estabelece as normas gerais de Direito Financeiro para elaborar e
controlar o Orçamento Público. É ela, por exemplo, que estabelece como
receitas, despesas e programas de governo deverão estar discriminados no
orçamento. Trata ainda do conteúdo e da forma das propostas
orçamentárias, além de como o orçamento deverá ser elaborado, executado
e controlado.

Esta é a Lei que estabelece normas gerais sobre as licitações e os contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações (vendas)
e locações da administração pública. Ou seja, é a lei que estabelece as
normas de como o município pode, por exemplo, fazer a compra de merenda
escolar, ou contratar serviços de terceiros.

• Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101/2000)

• Lei das Finanças Públicas (Lei 4.320/64)

• Lei de Licitações (Lei 8.666/93)

• Lei Orgânica do Município de Piracicaba

• Plano Diretor de Piracicaba

A Lei Orgânica é uma espécie de Constituição Municipal, que contém normas
sobre variados temas da administração pública, inclusive sobre o orçamento
público.

Esta lei define a política de desenvolvimento e de expansão urbana do
município por, pelo menos, dez anos. Como o Plano Diretor faz parte de todo
o planejamento municipal, é preciso que PPA, LDO e LOA incorporem as
diretrizes e as prioridades nele contidas.

No site da Secretaria de Finanças podemos encontrar todas

as leis orçamentárias dos últimos anos. Acesse:

www.financas.piracicaba.sp.gov.br

Já a Lei Orgânica do Município de Piracicaba pode ser

encontrada em:www.camarapiracicaba.sp.gov.br

E ONDE EU POSSO ENCONTRAR AS LEIS DO

ORÇAMENTO PÚBLICO DE PIRACICABA?

1 2 3 4 5
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2. PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO
ORÇAMENTO PÚBLICO

Agora que nós já aprendemos como funciona o Orçamento de nossa cidade,
vamos conhecer os caminhos que nos levam a participar ativamente dele!

Já vimos que o Prefeito e os Vereadores possuem um importante papel na
construção e na execução do Orçamento. Assim, a primeira forma de
participação é através do seu voto. Nas eleições, pesquise e escolha
candidatos comprometidos com a transparência, com o bom uso dos
recursos públicos e com a participação social.

MAS NÃO BASTA VOTAR!

Nossa democracia não se limita à escolha de representantes. Temos o direito
de participar diretamente da destinação dos recursos públicos, já que se trata
do futuro de nosso município.

Vale lembrar que qualquer obra executada, qualquer serviço contratado e os
salários dos servidores públicos, do prefeito, dos secretários e dos
vereadores são pagos com os recursos dos nossos impostos. Ou seja,
estamos falando do nosso dinheiro.

Portanto, além de eleger nossos representantes, devemos
e ajudar na

. Para isso, existe um conjunto de mecanismos e de
instrumentos. Vamos aprender um pouco mais sobre eles!

participar da
construção do Orçamento fiscalização do bom uso do
dinheiro público

Poder Executivo
Execução das políticas públicas

1 PREFEITO

Poder Legislativo
Elaboração de leis e fiscalização
do Executivo

23 VEREADORES

1 2 3 4 5
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Como já vimos, em outras seções desta cartilha, a Câmara de Vereadores,
por obrigação legal, precisa realizar Audiências Públicas em diferentes
etapas da elaboração do Orçamento Público.

As Audiências Públicas são entre o governo e a
sociedade civil e têm, como objetivo, a troca de informações, de opiniões e
de propostas sobre determinado tema. Nessas reuniões, em geral, um órgão
público apresenta determinado assunto (projeto de lei, de obra, proposta de
orçamento, prestação de contas) e a sociedade pode esclarecer dúvidas e
apresentar sua opinião.

Com as Audiências, as passam a ter
. Mas é importante reforçar que, nas

Audiências, não são tomadas decisões pelos participantes, ou seja, os
temas em discussão não são votados pelos presentes.

Como vimos, as Audiências não são realizadas somente para assuntos que
envolvam recursos públicos, mas são

e para a à população.
Confira, ao lado, os diferentes temas e prazos das Audiências Públicas
obrigatórias:

Mas, afinal, o que são Audiências Públicas e como elas funcionam?

espaços de diálogo

decisões públicas maior
transparência e participação

obrigatórias no processo de
elaboração do Orçamento prestação de contas

Elaboração do Plano Plurianual (PPA)

Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA)

Apresentação das Metas Fiscais

Parecer do Tribunal de Contas

TEMA QUANDO?

Até 15 de maio

Até 30 de agosto

Até 15 de dezembro

Fevereiro, maio e setembro

Variável

1 2 3 4 5
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Além disso, mesmo sem a exigência legal, tanto a Prefeitura quanto a Câmara
de Vereadores (por meio de suas comissões ou vereadores) podem
convocar e realizar outras Audiências Públicas para debater o Orçamento e
demais temas com a população. Assim podemos ter mais momentos de
diálogo para discutir os rumos de nossa cidade!

Sim! A Prefeitura e a Câmara de Vereadores devem realizar Audiência Pública
sempre que solicitada por, no mínimo, . Para isso, é preciso
coletar pelo menos , com nome e título de eleitor, e
protocolá-las no órgão público. Esse direito está garantido pela Lei Orgânica
de Piracicaba.

Mas, para que as Audiências Públicas sejam, de fato, um momento de
diálogo do poder público com a população, é importante que existam
algumas diretrizes para sua realização:

Os cidadãos também podem pedir uma Audiência Pública?

mil eleitores
mil assinaturas

ANTES

• Ampla divulgação da data, do
local, do horário e do tema que
será debatido

• Disponibilização prévia de
todos os documentos que
serão de batidos na audi-
ência (Projeto de Lei, plani-
lhas, relatórios, etc) na
internet e em locais de fácil
acesso

DURANTE

• Realização em dia e horário que faci-
lite a participação da população

• Realização em um local que comporte
o público participante

• Explicação do tema e esclarecimento
das dúvidas em lingua gem clara e
acessível a todos os presentes

• Tempo suficiente para que todos os
participantes interessados possam
manifestar-se

DEPOIS

• Disponibilização da ata e da lista de pre-
sença

• Divulgação das dúvidas que não
puderam ser esclarecidas durante a
audiência

• Divulgação das propostas que foram apre-
sentadas durante a Audiência Pública

• Apresentação de justificativa para as pro-
postas que não foram incorporadas pelo
Poder Público em sua decisão

Entre 2011 e 2012, foram realizadas 22 audiências

públicas em Piracicaba. Dessas, 12 foram relacionadas

ao Orçamento Público. Confira mais informações sobre

as Audiências no Observatório Cidadão de Piracicaba

www.observatoriopiracicaba.org.br

VOCÊ SABIA?

1 2 3 4 5
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

O Orçamento Participativo (OP) é o principal canal criado para que a
população participe da elaboração do Orçamento Público, dialogando com o
poder público sobre suas demandas. Nas reuniões do OP, os cidadãos e
seus órgãos de representação (associações, sindicatos etc) podem

para o Orçamento como, por exemplo: escolas,
áreas de lazer, postos de saúde e ciclovias.

Piracicaba foi uma das primeiras cidades do Brasil a instituir o OP, em 1989.
Atualmente, centenas de municípios já implementaram esse modelo.

apresentar demandas

Para que o Orçamento Participativo seja um meio efetivo de
participação da sociedade, são necessários alguns requisitos:

• Vontade política e abertura, por parte do poder público (Prefeito e
Vereadores), à participação popular

• Ampla divulgação, para que a população conheça as etapas do
OP, as datas e os locais das reuniões

• Sensibilização e mobilização para que a população participe
ativamente das diferentes etapas

• Participação dos diferentes setores da sociedade

Como o OP funciona?

reuniões em
diferentes regiões, bairros ou distritos

O OP pode funcionar de diferentes maneiras, pois cada cidade adota um
modelo próprio. No entanto costuma ser realizado através de

, agrupando as diversas
demandas trazidas pela população.

O funcionamento e as etapas do OP são diferentes de acordo com o
município e podem variar em uma mesma cidade com a passar dos anos,
como é o caso de Piracicaba.

1 2 3 4 5
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Nos últimos anos em Piracicaba, a Prefeitura tem realizado uma ou duas
reuniões por região (centro, leste, oeste, norte, sul e rural), no primeiro
semestre de cada ano, para coletar demandas da população. Essas
demandas são agrupadas e enviadas, pela Prefeitura, à Câmara de
Vereadores, junto ao Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA). Cabe ao
Conselho do Orçamento Participativo, composto por representantes da
sociedade civil das diferentes regiões do município, acompanhar a execução
das propostas aprovadas. As demandas levantadas nas reuniões do OP
devem também servir de base para a elaboração ou alteração do Plano
Plurianual (PPA) e para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO).

• Mobilizando cada comunidade para participar das diferentes etapas do
OP;

• Nas reuniões regionais, apresentando as demandas do bairro e/ou
segmento;

• Votando e/ou candidatando-se ao cargo de Conselheiro do Orçamento
Participativo;

• Acompanhando a execução das demandas aprovadas pelo OP.

Podemos participar do OP de diferentes formas:

Alei do Orçamento Participativo

a Prefeitura deve realizar anualmente reuniões

Congresso
Municipal do Orçamento Participativo

Conselho
do Orçamento Participativo

A Lei Municipal nº 5.132 de 2002 garante a participação da população na
elaboração do PPA, da LDO e da LOA e estabelece as diretrizes e os
procedimentos para a realização do Orçamento Participativo em Piracicaba.

De acordo a Lei, :
temáticas (ex. saúde, educação, etc), nos bairros, micro-regiões, regiões,
com as entidades da sociedade civil e com os conselhos municipais. Nessas
reuniões, além da elaboração de propostas, são eleitos delegados que
compõe, junto aos representantes do Poder Público, o

. No Congresso, as propostas são
discutidas, negociadas e priorizadas e são eleitos os membros do

.

Cabe ao Conselho acompanhar a execução das propostas aprovadas e
auxiliar o Poder Público na realização das atividades do OP e cabe a
sociedade monitorar o cumprimento da referida Lei.

Em 2012, foram realizadas 10 reuniões do

Orçamento Participativo, com a participação

de 258 pessoas e que foram elaboradas 596

propostas. Confira mais informações sobre o

OP no site www.observatoriopiracicaba.org.br

VOCÊ SABIA?

1 2 3 4 5

É importante sabermos que o modelo do OP realizado em Piracicaba,
nos últimos anos, possui caráter consultivo, ou seja, as propostas
elaboradas pela população podem ser, ou não, implementadas pela
Prefeitura. A forma como é organizado o Orçamento Participativo
deve ser permanentemente discutida entre a sociedade e o poder
público, para que ele seja aprimorado constantemente.
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CONSELHOS MUNICIPAIS

Os Conselhos Municipais são órgãos criados por Lei, que possuem a
responsabilidade de elaborar propostas e monitorar as políticas públicas do
município. Em Piracicaba, existem diversos Conselhos em funcionamento,
cada um dedicado a um tema especifico, como: saúde, meio ambiente,
educação, cultura, assistência social etc.

Os Conselhos são compostos por representantes de
(associações de bairro, sindicatos, associações

profissionais, ONGs etc) e do .

As reuniões dos Conselhos ocorrem, em geral, uma vez por mês e são
abertas à participação da população. Nelas, você pode apresentar
sugestões, propostas e denúncias e acompanhar suas atividades.

organizações da
sociedade civil

poder público

1. Álcool e Outras Drogas
(COMAD)

2. Assistência Social (CMAS)

3. Cidade

4. Ciência e Tecnologia (CMCT)

5. Comunidade Negra

6. Contribuintes

7. Criança e Adolescente (CMDCA)

8. Cultura (COMCULT)

9. Desenvolvimento Rural (COMDER)

10. Diversidades Sexual (CMADS - LGBTT)

11. Educação (CME)

12. Esporte, Lazer e Atividades Motoras

(COMSELAM)

Em relação as suas competências, os conselhos podem ser
ou .

No primeiro caso, o Conselho possui o poder de sobre determinados
aspectos das políticas públicas, como a destinação de recursos e a
aprovação de contas. Já no segundo caso, o Conselho ações e
políticas que podem ser ou não implementadas pelo Poder Executivo e
Legislativo.

Veja no quadro a seguir parte significativa dos Conselhos de Piracicaba e no
Anexo 2 os contatos dos mesmos:

deliberativos
consultivos

decidir

propõe

13. Expansão Industrial e Comercial
(COMEDIC)

14. Habitação

15. Idoso (CMI)

16. Meio Ambiente (COMDEMA)

17. Mulher (CMM)

18. Orçamento Participativo (COP)

19. Patrimônio Cultural (CODEPAC)

20. Pessoa com Deficiência (COMDEF)

21. Saúde (CMS)

22. Segurança (COMSEG)

23. Segurança Alimentar (COMSEA)

24. Turismo (COMTURPI)

1 2 3 4 5
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Os Conselhos e o Orçamento

Todos os Conselhos podem atuar na fiscalização dos gastos públicos e
elaborar propostas para o Orçamento Municipal, mas alguns possuem
responsabilidades específicas e participam da gestão de Fundos Municipais
e da aprovação de contas.

Em relação aos , a participação dos conselhos ocorre
de diferentes formas, como:

• Definição das diretrizes para o uso dos recursos;
• Avaliação e seleção de projetos e de instituições;
• Fiscalização do uso dos recursos;
• Aprovação das contas do Fundo.

Confira abaixo os e os Conselhos que participam de
sua gestão:

Fundos Municipais

Fundos Municipais

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal de Combate às Drogas

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento
da Pessoa Portadora de Deficiência

Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Fundo Municipal de Apoio a Cultura

Fundo Municipal de Turismo

Fundo de apoio ao Esporte

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

FUNDO MUNICIPAL CONSELHO

Criança e Adolescente (CMDCA)

Álcool e Outras Drogas (COMAD)

Assistência Social (CMAS)

Pessoa com Deficiência (COMDEF)

Meio Ambiente (COMDEMA)

Cultura (COMCULT)

Turismo (COMTURPI)

Esporte, Lazer e Atividades Motoras
(COMSELAM)

Saúde (CMS)

Habitação (CMH)

Portal dos Conselhos

O Portal dos Conselhos Municipais de Piracicaba é um site lançado em 2012,
que reúne informações sobre os diferentes Conselhos do município.

Nele, você encontra páginas específicas de cada Conselho, gerida por seus
próprios membros, com informações sobre suas reuniões, atividades,
decisões, pautas, atas, composição e contatos. A página inicial do Portal
contém informações gerais (calendário de atividades, notícias, vídeos e
material de capacitação de conselheiros) e conteúdos próprios das páginas
de cada Conselho.

A construção do Portal fez parte do Projeto “Ações de Fortalecimento dos
Conselhos Municipais de Piracicaba”, realizado pelo Imaflora, pela
ESALQ/USP e pela Prefeitura Municipal e contou com o apoio da Fundação
Caterpillar. A manutenção do site é de responsabilidade da Prefeitura.

www.conselhos.piracicaba.sp.gov.br

1 2 3 4 5
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CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Conferências Municipais são eventos realizados periodicamente, com o
objetivo de e de a serem desenvolvidas pelo
poder público municipal, estadual e/ou federal. Participam, das
Conferências, cidadãos, representantes de organizações da sociedade civil
e do Poder Público.

Os cidadãos podem participar das Conferências, opinar e sugerir melhorias
para o município! Mas fique atento, pois cada Conferência possui uma regra
para inscrição e participação.

Cada Conferência tem um , como, por exemplo: saúde,
juventude e assistência social. As propostas aprovadas são organizadas em
um e devem ser utilizadas para a elaboração e o
aprimoramento das políticas públicas.

debater elaborar propostas

tema específico

documento final

Entre 2011 e 2012, foram realizadas 8 Conferências em

Piracicaba com a participação de quase 1000 pessoas. Elas

trataram dos seguintes temas: Saúde, Juventude, Criança e

Adolescente, Assistência Social, Direitos LGBTT, Mulheres,

Direitos da Pessoa com Deficiência, Transparência e Controle

Social. Confira as propostas aprovadas dentre outras

informações sobre as Conferências Municipais no site:

www.observatoriopiracicaba.org.br

VOCÊ SABIA?

Muitas propostas aprovadas pelas Conferências
precisam de recursos públicos para sua execução.
Assim, é importante que o Prefeito e os Vereadores,
no momento da elaboração e da aprovação do
orçamento, busquem incluir as propostas
aprovadas pelas diferentes Conferências. É dever
da sociedade, acompanhar e cobrar para que
essas propostas sejam incluídas no orçamento.
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AGORA PARTICIPE!

Viu só? As Audiências Públicas, o Orçamento Participativo, os Conselhos
Municipais e as Conferências são os principais espaços existentes e
garantidos por lei para que você participe do Orçamento Público, desde sua
elaboração até a fiscalização dos gastos públicos. Eles foram criados para
isso. Agora, é só participar!

Cabe, à Prefeitura e à Câmara de Vereadores, divulgar amplamente as
informações sobre esses espaços de participação, utilizando os meios
impressos, a internet, o rádio e a TV. Todas as pessoas devem ser informadas
sobre as datas e os locais das reuniões e sobre quais temas serão debatidos.

Você também encontra essas informações no Portal Piracicaba Sustentável,
acessando o link:

A participação de cidadãos em associações e coletivos aumenta a
capacidade da sociedade em sensibilizar o poder público para suas
diferentes demandas e questões. Em relação ao Orçamento, é possível, por
exemplo, aumentar as chances de uma demanda receber recursos. Além
disso, a fiscalização dos gastos públicos fica mais intensa e eficiente. É a
máxima “A União faz a Força!”

Agenda Cidadã

Associe-se!

www.piracicabasustentavel.org.br/agenda-cidada

Grupos de cidadãos também se organizam em torno de diferentes interesses
e temas, como cultura, meio ambiente, criança e adolescente, esporte,
defesa de trabalhadores, questões do bairro, dentre muitos outros. Para tanto
são criadas associações de bairro, centros comunitários, organizações não-
governamentais, sindicatos, fundações, organizações religiosas, entre
outros.
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3. TRANSPARÊNCIA NO
ORÇAMENTO PÚBLICO

A transparência e o acesso aos documentos e às informações públicas são
direitos do cidadão e essenciais para a participação, o controle e a
fiscalização da gestão pública. Afinal, se não sabemos como o poder público
usa nosso dinheiro e toma decisões, como podemos participar e
acompanhar os rumos de nossa cidade?

Nos últimos anos, no Brasil, houve um significativo avanço na legislação e em
ações voltadas à Transparência Pública. As Leis Federais de Acesso à
Informação (Lei 12.527/2011) e de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei
Complementar 101/2000) determinam, a todos os órgãos públicos, a
divulgação dos gastos públicos, o fornecimento das informações solicitadas
por qualquer pessoa, dentre outras medidas.

O QUE DIZEM ESSAS LEIS E QUAIS SÃO

OS NOSSOS DIREITOS?

Vamos entender um pouco mais sobre esse tema!

disponibilizados a todos os cidadãos
As informações e os documentos sob a responsabilidade dos órgãos
públicos devem ser , podendo ser
restritos somente em casos muito específicos e previstos em lei. A
transparência é a regra; o sigilo, a exceção!

Em Piracicaba, isso obriga a Prefeitura, a Câmara e os órgãos da
Administração Indireta (SEMAE, FUMEP, EMDHAP, IPPLAP e IPASP) a
divulgarem as informações que produzem ou que administram. Tais

informações devem estar sempre em linguagem clara e de fácil
entendimento.

A Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal determinam
um conjunto mínimo de informações que o poder público deve disponibilizar,
independente da solicitação de qualquer cidadão, ou organização da
sociedade civil. Dentre essas informações, encontram-se:

• Despesas detalhadas (com informações sobre o bem fornecido ou
o serviço prestado, o valor, a pessoa física ou jurídica que recebeu
o recurso);

• Receitas arrecadadas;

• Disponibilização do PPA, da LDO e da LOA;

• Recursos recebidos do governo federal e estadual;

• Recursos repassados a entidades da sociedade civil;

• Informações de licitações (editais, resultados e contratos);

• Dados gerais sobre programas, ações, projetos e obras de órgãos
e entidades.

Note que boa parte das informações sobre o orçamento do município deve
ser disponibilizada de forma proativa pelo poder público.
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UM PEDIDO DE INFORMAÇÃO PODE SER NEGADO?

A informação só pode ser negada, por exemplo, nos casos

em que pode colocar em risco a segurança da sociedade e

do Estado; a vida, a segurança e a saúde da população;

comprometer atividades de investigação e de fiscalização

relacionadas a prevenção ou a repressão de infrações.

Caso o cidadão solicite uma informação considerada

sigilosa pelo órgão público, o mesmo deve informar o

solicitante sobre o motivo da recusa. Os órgãos também

devem publicar anualmente na internet a lista, com

informações gerais, dos documentos classificados como

sigilosos.

MAS ONDE ENCONTRAR OU SOLICITAR INFORMAÇÕES

PÚBLICAS EM NOSSO MUNICÍPIO?

Para a divulgação de informações sobre a gestão e os gastos públicos, os
órgãos públicos devem criar Portais de Transparência na internet.

O Portal da Transparência da Prefeitura Municipal pode se acessado no link:
www.transparencia.piracicaba.sp.gov.br

No Portal, é possível acessar informações como:

• Despesas detalhadas;
• PPA, LDO e LOA;
• Licitações;
• Lista de imóveis alugados;
• Relatório e balanços orçamentários e fiscais.
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Você também pode consultar informações relacionadas ao Orçamento de
Piracicaba nos Portais da Transparência do Governo Federal e do Governo
Estadual.

( ), você encontra os repasses de
recursos ao município, os convênios e os nomes dos beneficiários de
programas federais de assistência social, como o Bolsa-Família.

( ), você encontra os repasses de recursos
estaduais para o município.

No Portal da Transparência do Governo Federal
www.portaltransparencia.gov.br

No Portal da Transparência do Governo Estadual
www.transparencia.sp.gov.br

Já o Portal da Transparência da Câmara de Vereadores pode ser acessado
no link:

No Portal da Câmara, estão disponíveis informações, como:

• Despesas detalhadas da Câmara;
• Gastos dos vereadores por gabinete;
• Licitações e contratos;
• Atas e pautas das sessões da Câmara;
• Projetos de Lei.

www.camarapiracicaba.sp.gov.br

É importante que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores adicionem
cada vez mais informações em seus Portais de Transparência.
Assim, fica mais fácil para a população acompanhar a gestão
pública!
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COMO SOLICITAR UMA INFORMAÇÃO QUE EU NÃO

ENCONTREI NOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA?

A Lei de Acesso à Informação determina que sejam criados, por todos os
órgãos públicos, locais específicos, os chamados

, e canais na internet, para que qualquer cidadão possa realizar
um pedido de informações de seu interesse.

Para realizar o pedido, o cidadão deve identificar-se e especificar a
informação solicitada. Não é preciso apresentar o(s) motivo(s) da solicitação.

Serviços de Informação
ao Cidadão

O pedido deve ser respondido:

• Imediatamente, caso a informação já esteja disponível
no órgão público

• Em até 20 dias, caso não esteja

• Se os 20 dias não forem suficientes, o órgão pode
prorrogar por mais 10 dias, desde que os motivos para
o diamento sejam comunicados ao solicitante

As informações podem ser disponibilizadas em formato impresso ou digital.
O pedido de informação não pode ter custo, pois é um direito do cidadão. Só
poderá ser cobrado do cidadão o valor correspondente aos custos de
reprodução das informações fornecidas. Pessoas que comprovem não ter
condições de arcar com tais custos estão isentas do pagamento.

No caso do orçamento público, qualquer cidadão pode solicitar, por
exemplo, cópia de notas fiscais, contratos e licitações.

Veja como realizar um pedido de informação a Prefeitura ou a Câmara de
Vereadores:

Pela Internet - www.ci.piracicaba.sp.gov.br/sic
Pessoalmente - Serviço de Informação ao Cidadão - Centro Cívico (Rua
Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233), junto à Secretaria Municipal de
Governo

Pela internet - www.camarapiracicaba.sp.gov.br
Pessoalmente - Serviço de Informação ao Cidadão – Câmara de Vereadores
(Rua Alferes José Caetano, 834)

Prefeitura Municipal

Câmara de Vereadores

O Observatório Cidadão de Piracicaba possui indicadores

que demonstram quais tipos de informações estão

disponíveis nos Portais da Transparência da Prefeitura e da

Câmara de Vereadores e sobre o Serviço de Informação ao

Cidadão da Prefeitura. Confira!

www.observatoriopiracicaba.org.br

VOCÊ SABIA?
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4. FISCALIZAÇÃO E COMBATE
À CORRUPÇÃO

Uma das funções da Câmara de Vereadores é o controle
externo da fiscalização orçamentária e financeira do município;
para tanto, conta com o apoio do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo (TCE/SP). Portanto, nos casos em que há alguma
irregularidade nas contas públicas, o cidadão pode contatar os
vereadores para que tomem providências acerca da denúncia.

(19) 3403-6500
Rua Alferes José Caetano, 834

www.camarapiracicaba.sp.gov.br

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Há uma série de órgãos da própria administração pública
responsáveis pela fiscalização do uso dos recursos públicos e,
consequentemente, do combate à corrupção. A seguir,
selecionamos os principais órgãos, esclarecendo quais são
suas funções nessa área e como podemos acioná-los:
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CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU)

É o órgão que fiscaliza internamente o Governo Federal e que também recebe
denúncias referentes à aplicação de recursos públicos federais em Estados e
Municípios. A CGU possui também o “Programa de Fiscalização de
Municípios” que, a partir de sorteios públicos, fiscaliza os recursos federais
aplicados em municípios brasileiros.

Denúncias podem ser feitas pelo envio de correspondência, por e-mail ou
pelo preenchimento do formulário encontrado no link:

CGU em São Paulo:

(11) 3227-8834/ (11) 2113-2501
Avenida Prestes Maia, nº 733, 14º andar, Sala 1403 - Centro - São Paulo/SP.

www.cgu.gov.br/Denuncias

cgusp@cgu.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM SÃO PAULO (MP/SP)

Ao Ministério Público Estadual de São Paulo (MP/SP) compete a fiscalização
do cumprimento das leis estaduais e municipais. Caso haja ilegalidades na
elaboração e na execução do orçamento público do município de Piracicaba,
o MP/SP pode ser acionado. O MP/SP possui o

. O Grupo tem como função o
combate às atividades de organizações criminosas no Estado. O GAECO
pode investigar, por exemplo, quadrilhas especializadas em desviar recursos
públicos municipais.

Para oferecer denúncias, o cidadão pode enviar uma correspondência
eletrônica, comparecer à sede do MP/SP ou por meio do site do Gaeco.

MP/SP em Piracicaba:

(19) 3433.6185 / 3434.7843
Rua Almirante Barroso, 491- Bairro São Judas - Piracicaba/SP

GAECO em Piracicaba:

(19) 3422.6276

Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado (GAECO)

ouvidoria@mp.sp.gov.br

www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/gaecos/piracicaba
gaeco.piracicaba@mp.sp.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCE/SP)

É o órgão que fiscaliza as contas da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de
Piracicaba. Além disso, o TCE/SP também fiscaliza as entidades da
administração direta e indireta e as pessoas físicas e/ou jurídicas que
recebam dinheiro público do município de Piracicaba.

Para facilitar a participação dos cidadãos na fiscalização, o TCE/SP criou o
portal do cidadão, onde é possível encontrar os caminhos para contribuir
com o órgão em todas as suas competências:

(11) 3292.3266 - Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - São Paulo/SP

www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br
www.tce.sp.gov.br
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RECEITA FEDERAL

É o órgão responsável pela administração dos tributos da União, como, por
exemplo, o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Portanto constitui um
importante órgão para identificar possíveis fraudadores, que não podem
justificar grandes variações patrimoniais e financeiras. Além disso, o órgão
também investiga atos de sonegação fiscal e de envio irregular de recursos
para fora do país.

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba - 8º RF
(19) 2105-3200
Av. Independência. 3601- Bairro dos Alemães - Piracicaba/SP
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5. ANEXO 1

HÁ ALGUM MATERIAL INDICADO PARA ME APROFUNDAR

SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO?

Há vários, e nós separamos alguns, disponíveis da internet para a consulta de
qualquer cidadão. São eles:

O orçamento público ao

seu alcance

Caderno Orçamento

Público (Cadernos

Novas Alianças)

http://www.inesc.org.br/biblioteca/publicacoes/cartilha

http://www.novasaliancas.oficinadeimagens.org.br/biblioteca

Cartilha Olho Vivo no

dinheiro público

http://www.cgu.gov.br/olho_vivo/Recursos/Publicacoes
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ANEXO 2

Para mais informações sobre os conselhos acesse o Portal dos
Conselhos ( )

Rua Joaquim André, 895 - Paulista
3434.0461 - comad@piracicaba.sp.gov.br

Rua Joaquim André, 895 - Paulista
3434.0461 - cmas@piracicaba.sp.gov.br

Rua Antônio Correa Barbosa, 2233 9º andar - Chacará Nazareth
3403.1204 - ipplap@ipplap.com.br

Rua Antônio Correa Barbosa, 2233 6º andar - Chacará Nazareth
3403.1160 - cmct@piracicaba.sp.gov.br

Rua Antônio Correa Barbosa, 2233 9º andar - Chacará Nazareth
3403-1084

Rua Joaquim André, 895 - Paulista
3434.0461- cmdcafumdeca@piracicaba.sp.gov.br

www.conselhos.piracicaba.sp.gov.br

Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas (COMAD)

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)

Conselho da Cidade

Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia (CMCT)

Conselho Municipal da Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA)

Conselho Municipal de Cultura (COMCULT)

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (COMDER)

Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual (CMADS)

Conselho Municipal de Educação (CME)

Conselho Municipal de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (COMSELAM)

Conselho Municipal de Expansão e Desenvolvimento
Industrial e Comercial (COMEDIC)

Conselho Municipal de Habitação (CMH)

Rua Saldanha Marinho, 333 - Centro
3433.3674 - comcultpiracicaba@gmail.com

comderpira@gmail.com

Rua Antônio Correa Barbosa, 2233 9º andar - Chacará Nazareth
3403-1084 - cmadspiracicaba@gmail.com

Rua Joaquim André, 895 - Paulista
3411.1142 - cme.piracicaba.sp@gmail.com

Rua Antônio Correa Barbosa, 2233 8º andar - Chacará Nazareth
3403-1262 - selam@piracicaba.sp.gov.br

Rua Antônio Correa Barbosa, 2233 6º andar - Chacará Nazareth
3403-1160 - semdec@piracicaba.sp.gov.br

Av. Cristovão Colombo, 1900 - Algodoal
3412.2222
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47



Conselho Municipal do Idoso (CMI)

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA)

Conselho Municipal da Mulher (CMM)

Conselho do Orçamento Participativo

Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (CODEPAC)

Conselho Municipal de Proteção, Direitos e
Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência (COMDEF)

Conselho Municipal de Saúde (CMS)

Rua Joaquim André, 895 - Paulista
3434.0461 - cmi@piracicaba.sp.gov.br

Av. Dr. Maurice Allain, no 77 - Vila Rezende
3417.9494 - comdemapiracicaba@gmail.com

Rua Antônio Correa Barbosa, 2233 9º andar - Chacará Nazareth - 3403-1084

Rua Antônio Correa Barbosa, 2233 11º andar - Chacará Nazareth
3403.1055 - smg.op@piracicaba.sp.gov.br

Engenho Central - Armazém 14A
codepac@piracicaba.sp.gov.br

Rua Joaquim André, 895 - Paulista
3434.0461- comdef@piracicaba.sp.gov.br

Rua Alferes José Caetano, 1212 - Centro
3402.7008 - saude_piraconselho@yahoo.com.br

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA)

Conselho Municipal de Turismo (COMTURPI)

Rua Joaquim André, 895 - Paulista
3434-0461- comsea@piracicaba.sp.gov.br

3403.1272
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Realização Apoio


