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A Pesquisa do Orçamento Aberto
2006, 2008, 2010, 2012 e 2015 (102 países)

Questionário com 140 perguntas  sobre 8 
documentos orçamentários, sendo o OBI é 
derivado da pesquisa. 

• transparência (109)

• participação (16)

• fiscalização e controle (15)

Investigadores independentes

Revisão por outro especialista (anônimo)

Análise e comentários do governo



OBI 2015 – Resultado Brasil



O Brasil no Ranking



Evolução ao Longo do Tempo



Evolução ao Longo do Tempo



Comparação Regional

O resultado do Brasil de 77 em 100 é substancialmente mais elevado do que o 
resultado médio global de 45, sendo o mais elevado da região.



Dados específicos do Brasil

http://internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-
budget-survey/country-info/?country=br

Sumário Executivo em Português

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Executive-Summary-
Portuguese.pdf

Relatório Completo em Inglês

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-English.pdf

Open Budget Survey – Data Explorer

http://survey.internationalbudget.org/#home

Mais Informações sobre a Pesquisa



Processo Orçamentário Resumido

Definição cenário 
macro, meta fiscal e 

demais diretrizes 
orçamentárias

Projeção das 
receitas e das 

Despesas 
Obrigatórias

Discussão com  os 
ministérios sobre 

Despesas 
Discricionárias

Envio PLOA ao 
Congresso

Alteração e 
Aprovação da 

LOA

Execução  do 
Orçamento e 

revisões 
bimestrais



1988 Constituição Federal

• Relatório Resumido de Execução Orçamentária.

• Ampliação da participação e controle social (conselhos de políticas públicas e 
conferências temáticas).

2000 Lei de Responsabilidade Fiscal

• Programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

• Acompanhamento da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

• Participação Popular e Audiência Pública.

2011 Lei de Acesso a Informação

Transparência e Participação



Portal do Orçamento Federal

www.orcamentofederal.gov.br

• Informações sobre os orçamentos anuais

• Estatísticas fiscais

• Acesso ao SIOP e SIOPLegis (legislação)

• Ambiente moderno

• Maior acessibilidade

• Página Educação Orçamentária



SIOP – Acesso Público

• Sistema aberto: não há necessidade de login e senha

• Consulta livre ao orçamento (programação e execução)

• Minha consulta ao orçamento (consultas salvas)

• Consulta de informações do Orçamento e Planejamento do Brasil que envolvem ações nos 

estados e municípios 

• Cadastro de ações (previsto em LDO)

www.siop.planejamento.gov.br/siop/



SIOP – Dados abertos

• Orçamento Federal em formato aberto (desde 2000)

• Acesso às informações sobre o orçamento em RDF (Resource Description

Framework), um formato de dados digital, estruturado e legível por máquina

• Permite a sociedade lidar com o grande volume de informações do orçamento e 

extrair dele as informações de seu interesse de modo automático

• Compromisso 2.11 com a OGP – Parceria para Governo Aberto – Abertura dos 

dados da execução do orçamento da União e das compras governamentais

http://orcamento.dados.gov.br/sparql/



Orçamento Cidadão
• Noções gerais sobre orçamento público, valores globais da 

proposta orçamentária, além de destaques e principais 

políticas por área de atuação do Governo Federal.

• Compromissos

• Garantir a transparência, de forma clara e resumida, com 

vistas a facilitar a compreensão da matéria pelo cidadão.

• Aprimorar, a cada ano, a qualidade das informações.

• Levar explicações ao público sobre a aplicação dos 

impostos e de outras receitas que o Governo arrecada.

• Gerar uma sociedade mais informada e participativa em 

relação à gestão dos recursos público.



Orçamento Cidadão

• Premissas

• Utilizar linguagem interpretativa e de fácil entendimento

• Aplicar seletividade e relevância das informações

• Esclarecer conceitos já consagrados (PIB, Inflação, etc)

• Público-alvo: A sociedade

• Início de um exercício de comunicação com a Sociedade.



18

Prêmio SOF de monografias

inscrições abertas até 9 de novembro

• Temas abordados:

• Qualidade do Gasto Público

• Aperfeiçoamento do Orçamento Público

• Premiação

• 1º colocado: R$ 20 mil

• 2º colocado: R$ 10 mil

• 3º colocado: R$ 5 mil



Sofinha e sua turma

• Cartilha lançada em 2007

• Público-alvo: Professores do ensino fundamental e 

médio

• 270 mil exemplares distribuídos.



Escola Virtual SOF

• 24,6 mil pessoas capacitadas desde a sua criação.

• Público-alvo: Sociedade e servidores públicos.

• Criada em 2008, a Escola Virtual SOF tem como responsabilidade social promover a 

construção do conhecimento por meio do ensino a distância, estimulando a reflexão e 

o aperfeiçoamento dos temas orçamentários, incentivando dessa maneira a cidadania 

fiscal.

https://ead.orcamentofederal.gov.br/



https://ead.orcamentofederal.gov.br/

• Cursos gratuitos, oferecidos durante todo o ano, por meio da Internet. 

Nos cursos sem tutoria, basta fazer a inscrição e iniciar o curso.

Escola Virtual SOF



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: www.planejamento.gov.br

Secretaria de Orçamento Federal: www.orcamentofederal.gov.br

Contatos:

SIOP: siop@planejamento.gov.br

Escola Virtual SOF: escolavirtualsof@planejamento.gov.br

Sofinha: sofinha@planejamento.gov.br

Qualidade do Gasto/Orçamento Cidadão: gasto.eficiente@planejamento.gov.br

Acessos e contatos


