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Destaques do Índice do Orçamento Aberto  
 
O Brasil atingiu 73 por cento num total possível de 100 por cento no Índice do Orçamento Aberto 2006. O Índice 
avalia a quantidade de informação proporcionada aos cidadãos nos 7 principais documentos orçamentários que 
todos os governos deveriam tornar públicos durante o ciclo orçamentário. A performance do Brasil indica que o 
governo forneceu aos cidadãos informações substanciais sobre as atividades financeiras e o orçamento do governo 
central, mas também que há algum espaço para aperfeiçoamento.  
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A proposta orçamentária do executivo (the executive’s 
budget proposal) é um dos mais importantes documentos 
disponibilizados durante o ciclo orçamentário anual. A proposta 
do Brasil proporciona informações substanciais ao público, 
atingindo 79 por cento num total possível de 100 por cento da 
informação requerida para que o público tenha um quadro 
abrangente da atividade financeira do governo. Isto sugere que 
ainda há algum espaço para aperfeiçoamento.  
 
Os governos devem prestar contas aos cidadãos regularmente 
durante o ciclo orçamentário sobre as suas despesas, receitas 
arrecadadas e empréstimos com relatórios do próprio ano (in-
year reports). O Brasil proporciona informações amplas nos 
seus relatórios do próprio ano, mas a transparência para o 
público seria bastante fortalecida pela publicação de uma 
abrangente revisão de meio de ano (mid-year review). Este 
documento deve proporcionar ao público atualizações sobre o 
que se pode esperar para a segunda metade do ano-exercício. U
relatório de final de ano (year-end report) é dispo
pelo executivo de modo tempestivo, mas faltam alguns detalhes 
necessários para facilitar comparações entre os níveis 
autorizados e os resultados efetivos. O Brasil torna público
relatório de auditoria (audit report) e fornece toda e qualque
informação sobre o sucesso na implementação das 
recomendações do relatório de auditoria; contudo, alguns 
detalhes são excluídos.  

 
Os cidadãos necessitam tanto do acesso à informação quanto de oportunidades para usar esta informação durante a 
consideração do orçamento, de modo a assegurar sua participação informada no debate do orçamento.  O índice do 
Brasil no Índice do Orçamento Aberto sugere que o acesso do público à informação poderia ser melhorado. O 
pesquisador também considerou que as oportunidades para a participação dos cidadãos poderiam ser ampliadas. Por 
exemplo, o Legislativo de fato assegura audiências públicas sobre o orçamento – mas somente num número 
limitado delas o público pode participar.  
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Av. Rio Branco, 124, 8 andar, 20040-916 A pesquisa para responder ao Questionário Orçamento Aberto foi feita por: 
Fernanda Carvalho  
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 
(IBASE) 

Rio de Janeiro, RJ, Brazil  
Tel: (+55 21) 2509 0660  
E-mail: fernanda@ibase.br  
Website: www.ibase.br

O Projeto Internacional de Orçamento foi estabelecido em 1997 como parte do Centro para o Orçamento e Políticas de Prioridades, uma 
organização de pesquisa não partidária, sem fins lucrativos, com sede em Washington, DC, para apoiar organizações da sociedade civil ao 
redor do mundo interessadas em fortalecer os processos de orçamento público, instituições e resultados. Para mais informação sobre o IBP 
e a Iniciativa do Orçamento Aberto 2006, por favor visite www.openbudgetindex.org
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