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PARTE 1

A PROPOSTA
DA PESQUISA

O orçamento é
o instrumento
por excelência
de gestão dos
recursos públicos.
Deve ser considerado uma peça importante no
combate às diversas formas de desigualdade, em
especial as disparidades territoriais que afetam
de modo tão profundo as metrópoles brasileiras.
Compreender de que forma outras grandes cidades
incorporam o território no planejamento de suas
despesas pode trazer lições e aportes importantes
para o planejamento de nossas cidades.
O município de São Paulo, em especial,
demonstrou que ainda pode avançar nesse
tema, conforme revelado pelos estudos “Gasto
Público no Território e o Território do Gasto
na Política Pública” e “A Dimensão Territorial
do Orçamento Público: orientações para
regionalização do gasto nas cidades brasileiras”,
realizados pela Fundação Tide Setubal.
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Com o objetivo de
obter novas referências
para aprofundar
o debate e as práticas
de regionalização do
orçamento no Brasil,
este novo levantamento,
denominado Regionalização do Orçamento
em Grandes Cidades – o estado da arte,
busca compreender qual o nível atual de
desenvolvimento do debate internacional sobre
a regionalização do orçamento e identificar de
que maneira a variável território é incorporada
no ciclo orçamentário de outras grandes
cidades, especialmente fora do Brasil.
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A proposta da pesquisa é composta de duas etapas:

MAPE AR A
L I T ER AT UR A
sobre regionalização
das despesas
no orçamento
e sua relação
com o combate à
desigualdade.

IDEN T IF IC AR
DE QUE MANEIR A
A VAR I ÁV EL
T ERR I TÓR IO É
INCORP OR ADA
AO CICLO
ORÇ AMEN TÁR IO
de outras grandes
cidades fora do Brasil
nas etapas de:
Planejamento orçamentário.

Participação.

Execução orçamentária.
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O que diz a literatura sobre a importância de pensar
políticas públicas com base no território?

O debate teórico
acerca do uso de
classificações
territoriais para
planejamento
e execução
das despesas
orçamentárias
é praticamente
inexistente.
No entanto, há um conjunto
importante de estudos
desenvolvidos pelo Centro de
Análises de Exclusão Social da
London School of Economics
que defende a importância de
políticas públicas pensadas para
territórios sujeitos a múltiplas
formas de vulnerabilidade.
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P OL Í T IC A S
ESPECÍF IC A S
PAR A OS
T ERR I TÓR IOS
V UL NER ÁV EIS
S ÃO
NECES S ÁR I A S,
P OIS HÁ
AT R IBU TOS
NEG AT I VOS
PART ICUL ARES
A ES SES
ESPAÇOS
que não permitem que
as políticas de fomento à
renda e emprego tenham
efeitos efetivamente
transformadores para as
populações que ali habitam.

HÁ E V IDÊNCI A S DE
QUE, MESMO DUR AN T E
CICLOS ECONÔMICOS
FAVOR ÁVEIS, A S ÁRE A S
MA IS DESFAVORECIDA S
CON T INUAM COM
ALTOS NÍ VEIS DE
V UL NER ABIL IDADE,
um efeito denominado pela literatura de
“polarização”. Por esses motivos, ações específicas
são necessárias para conectar as pessoas que
ali vivem aos novos empregos gerados pelo
crescimento econômico (McGregor et al., 1995).

Estudos mostram que o aumento no nível
de emprego beneficia proporcionalmente
menos os habitantes de áreas vulneráveis,
devido a fatores como distância do local do
emprego, socialização entre pares que impede o
acesso a redes informais de indicação de trabalho,
discriminação racial, entre outros problemas (Smith,
1999). A presença ou não de supermercados com
produtos mais saudáveis, quadras esportivas e
um menor índice de criminalidade podem afetar
os índices de saúde de populações com níveis de
renda parecidos e acesso semelhante aos serviços
públicos de saúde (McIntyre et al., 1993).

Uma vez que o
orçamento pode
ser considerado
a materialização
da política pública
(Lupton et al., 2013),
definindo e
quantificando as
prioridades na
alocação de recursos,
depreende-se que
o debate acerca
da regionalização
do orçamento é de
primeira importância
no combate às
desigualdades
regionais.

Programas para as
áreas vulneráveis
podem constituir
pilotos a serem
replicados e/
ou aportar lições
importantes para as
políticas públicas
de amplo alcance,
especialmente
ao obrigar áreas
diferentes da
administração pública
a trabalhar juntas.
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Recomendações para pensar políticas para
o território com base na literatura1
Quando optar por intervenções
baseadas no território?

Em situações
de múltiplas
vulnerabilidades,
com componentes significativos
que possam ser atacados nos
limites do território definido
(por exemplo, contaminação
ambiental, falta de saneamento
básico, epidemias, entre outros).

E V I TAR PRO JE TOS DE
“EMBEL E Z AMEN TO”
Ações que visam apenas à regeneração
física dos ambientes parecem ter efeito
limitado. É necessário integrar ações de
revitalização com políticas de fomento à
renda e de acesso a serviços públicos.

1 Com base em Smith (1999), entre outros.
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Atenção para
o “efeito
deslocamento”
Intervenções em
determinadas áreas
podem fazer com
que a situação nas
áreas vizinhas piore
(por exemplo, se os
recursos que iriam
para outras áreas
forem apropriados
ou se as famílias
“problema” forem
empurradas para
outras áreas ainda
piores). Pode
ocorrer, ainda, de as
famílias beneficiadas
melhorarem de
vida e se mudarem
para outras regiões,
diminuindo o
impacto positivo
da ação planejada
sobre o território.

Como definir
as áreas de
intervenção?
Os gestores públicos que optarem
por políticas baseadas no território se
depararão com dilemas significativos.

OL HAR PAR A FOR A
Focar as ações no território sem
levar em conta as conexões
com o resto da cidade pode
levar a soluções insustentáveis,
especialmente se o financiamento
da ação localizada se esgotar e
a área não estiver devidamente
integrada às oportunidades do
resto da cidade e às redes de
prestação de serviços públicos.

O primeiro está relacionado
ao tamanho do território a ser
atacado: quanto maior a área,
maior a complexidade e o custo
da intervenção. Outro dilema diz
respeito a quais órgãos devem
definir as áreas a serem atacadas:
estruturas descentralizadas (como as
subprefeituras) estão mais próximas
da realidade local, ao passo que órgãos
de planejamento central podem ter
uma compreensão maior dos dilemas
enfrentados pelo conjunto da cidade.

Approach de baixo para
cima para construção de
alternativas de intervenção

Por fim, é importante levar em conta a
disponibilidade de dados. Há grande
limitação de indicadores regionalizados
e os índices utilizados para calcular
a vulnerabilidade dos territórios
invariavelmente afetarão a eficiência da
intervenção (Tunstall & Lupton, 2003).

O engajamento da população
beneficiada é essencial para
o sucesso de intervenções
baseadas no território, pois
permite um diagnóstico mais
apurado dos problemas e a
responsabilização compartilhada
na implementação das soluções.
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PARTE 2

COMO AS CIDADES
ABORDAM A VARIÁVEL
TERRITÓRIO NO CICLO
ORÇAMENTÁRIO?

Na ausência de
pesquisas mais amplas
sobre a regionalização
do orçamento
a Fundação Tide Setubal realizou um
levantamento inédito sobre como a variável
território é incorporada no orçamento
de grandes cidades pelo mundo.

Método

Análise
exploratória
de dados
orçamentários
de grandes
cidades.

Critérios de
seleção: população
(preferencialmente
acima de 1 milhão
de habitantes),
familiaridade com o
idioma, presença de
desigualdade territorial,
avanços urbanísticos
reconhecidos
internacionalmente,
países com avanços no
combate à desigualdade.

Elaboração
de fichas
informativas
contendo os
principais
achados e
conclusões para
cada cidade.

Análise
comparativa
das diferentes
cidades,
buscando
identificar casos
de referência para
o aprofundamento
do debate sobre
regionalização
do orçamento.
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Principais
resultados
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Cidades estudadas

Londres
São
Francisco

Toronto

Montreal

Berlim

Paris

Nova York

Madrid

Barcelona

Tóquio
Nova Delhi

Cidade
do México

Mumbai
Bogotá

Hong Kong

Cingapura

Lagos
Distrito
Federal
São Paulo

Windhoek

Porto Alegre
Santiago

Buenos Aires

26
18
16

Cidade
do Cabo

POPULAÇÃO

CIDADES ANALISADAS

PAÍSES

Maputo
Johannesburgo

VARIANDO ENTRE

230.000
(WINDHOEK) E

13.515.271
(TÓQUIO) HABITANTES

CONTINENTES

IDIOMAS DIFERENTES

4

8

Há contrastes
marcantes na
estrutura de
governança das
cidades estudadas,
seja em relação aos serviços e políticas públicas
implementados pelo nível municipal nos diferentes países,
seja em relação à própria estrutura administrativa de cada
cidade. A cidade de Londres, por exemplo, é composta
de 33 conselhos de bairro com autonomia administrativa,
política e financeira que se relacionam diretamente com
o governo central, um modelo político-administrativo
bastante diferente do que estamos acostumados no Brasil.
Mesmo com o alto grau de diversidade entre as
cidades estudadas, o processo orçamentário apresenta
características bastante semelhantes. É elaborado pelo
Poder Executivo e aprovado pelo Legislativo local, em
geral em um ciclo anual (com exceção de São Francisco
e Berlim, que têm ciclo orçamentário bienal; e Montreal,
que tem ciclo trienal para os investimentos). As despesas
e receitas são classificadas na maior parte das vezes em
critérios análogos aos que conhecemos no Brasil, como
função, órgão executor e classificação econômica.
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Quais cidades regionalizam seu orçamento?

Londres
São
Francisco

Toronto

Montreal

Berlim

Paris

Nova York

Barcelona

Madri

Tóquio
Nova Delhi

Cidade
do México

Mumbai
Bogotá

Hong Kong

Cingapura

Lagos
Distrito
Federal
São Paulo

Windhoek

Santiago

Maputo
Johannesburgo

Porto Alegre

Cidade
do Cabo

Buenos Aires

Cidades com partes do orçamento regionalizado
Cidades sem nenhum tipo de regionalização da despesa
Cidades com informações insuficientes para análise

Das 26 cidades estudadas...

15 7 4
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TÊM PARTE DE

NÃO TÊM NENHUMA

NÃO DISPONIBILIZAM

SEU ORÇAMENTO

PARTE DE SEU

INFORMAÇÃO

REGIONALIZADO

ORÇAMENTO

SUFICIENTE NOS PORTAIS

REGIONALIZADO

GOVERNAMENTAIS

O levantamento
permitiu
identificar
que as 15 cidades marcadas em verde no
mapa possuem alguma forma de apresentação
regionalizada de parte da despesa. Ou seja,
a peça orçamentária dessas cidades traz um
ou mais subconjuntos das despesas separados
por distrito, subprefeitura ou outra forma de
subdivisão administrativa do território.
Isso demonstra que a regionalização da despesa
não é uma preocupação exclusiva dos paulistanos
ou demais brasileiros que moram em regiões
metropolitanas, mas sim de muitas grandes
cidades empenhadas em fomentar maior
transparência e controle social do gasto público.
Os orçamentos de sete das cidades analisadas,
marcadas em vermelho, não trazem nenhum tipo
de regionalização da despesa. Para as outras
quatro cidades, marcadas em marrom no mapa, as
informações não estavam disponíveis nos portais
governamentais ou se mostravam por demais
resumidas ou fragmentadas para permitir uma
avaliação sobre a regionalização de despesas.

19

REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

O estado da arte

Como é feita a regionalização?

Londres
Montreal

Berlim

Paris

Nova York

Madri

Barcelona

Cidade
do México

Tóquio
Mumbai

Bogotá
Distrito
Federal
São Paulo
Cidade
do Cabo

Buenos Aires

Cidades com regionalização apenas por unidade de administração descentralizada
Cidades com regionalização apenas por classificação regional da despesa
Cidades com ambos os tipos de regionalização

Das 15 cidades que regionalizam alguma parte de seu orçamento...

6 5
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4

APRESENTAM

TÊM DESPESAS EXECUTADAS POR

REGIONALIZAM A

AS DESPESAS

UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO

DESPESA DE AMBAS

CLASSIFICADAS

DESCENTRALIZADA

AS FORMAS

POR SUBDIVISÕES

(COMO DISTRITOS OU

DO TERRITÓRIO

SUBPREFEITURAS)

O levantamento
permite concluir que
há duas maneiras
principais de mostrar a despesa de forma regionalizada.
Uma delas é apresentar uma tabela ou anexo que classifique
as despesas por região, de forma independente de outros
tipos de classificação. O governo metropolitano de Tóquio,
por exemplo, apresenta um anexo em que os investimentos
dos vários órgãos governamentais da cidade estão
separados por distrito. Seis cidades adotam uma forma
semelhante de classificação regionalizada da despesa.
Uma segunda maneira de regionalizar a despesa é separar uma
parte do gasto para ser executado por órgãos de administração
descentralizada, como distritos ou subprefeituras. Nesse
caso, a regionalização é garantida pela própria classificação
institucional da despesa. Em Berlim, por exemplo, cada distrito
é responsável pela execução de parte do orçamento municipal,
do que se pode deduzir que aquele gasto ocorrerá nos limites
daquela determinada subdivisão do território da cidade.
Por fim, quatro cidades apresentam ambas as formas
de regionalização da despesa. É o caso de São Paulo,
onde as subprefeituras são órgãos com independência
administrativa que executam suas próprias despesas.
Além disso, o orçamento municipal é acompanhado de um
anexo independente com o Detalhamento das Ações, em
que é possível obter a classificação regional de parte das
despesas que não são executadas pelas subprefeituras.
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Ranking das cidades por
grau de regionalização
RANKING ORÇAMENTO REGIONALIZADO (%)
Buenos Aires
Londres
Berlim
Cidade do Cabo
Mumbai
Cidade do México
Montreal
Barcelona
Madrid
Distrito Federal (Brasil)
Bogotá
Tóquio
São Paulo
Nova York
Paris

100%
57,8%
31,9%
31,7%
21,6%
18,3%
14,1%
12,9%
12,9%
12,5%
9,4%
7,4%
6,3%
6,2%
3,2%

Com o objetivo de comparar as cidades estudadas quanto ao volume
de recursos orçamentários que é, de fato, regionalizado, foi calculado
um percentual de regionalização para o exercício de 2018. 1
Esse percentual foi calculado da seguinte forma:

(DespUAD + DespReg) / DespTotal
UAD

Despesa alocada
em unidades de
administração
descentralizada
(como distritos ou
subprefeituras)

Reg

Despesas
apresentadas de
forma regionalizada
em tabelas ou
anexos da peça
orçamentária

Total

Despesa total
do exercício

1 Para algumas cidades, o ano fiscal não coincide com o ano calendário. Para as cidades de Cidade
do Cabo e Mumbai, foi analisado o exercício 2018-2019. Para a cidade de Nova York, o exercício
2017/2018. Para Londres, o exercício 2017/2016.
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É importante
ressaltar que o
cálculo para o
município de São
Paulo não coincide
com a metodologia
adotada no estudo
A Dimensão Territorial do Orçamento Público: orientações
para regionalização do gasto nas cidades brasileiras.

No caso do percentual apresentado aqui, não foi
subtraído do denominador o valor das despesas não
regionalizáveis, quais sejam, aquelas que afetam a cidade
como um todo. Isso porque não foi possível, no escopo
desta pesquisa, conhecer a fundo o orçamento de cada
cidade a ponto de realizar esse tipo de classificação.
Podemos observar o destaque do caso de Buenos Aires,
que será abordado em detalhes na parte 3. É possível
salientar, ainda, que as demais cidades com destaque na
lista, como Londres, Berlim e Cidade do Cabo, possuem
grau elevado de descentralização administrativa,
com parte significativa do orçamento executado por
conselhos politicamente autônomos (no caso de Londres)
ou unidades de administração descentralizada.
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Qual o tamanho das unidades de
administração descentralizada?
TOTAL

POPULAÇÃO MÉDIA UAD

Montreal

19

86.817

Distrito Federal

31

91.971

Paris

20

110.324

Madri

21

151.532

Barcelona

10

160.875

Buenos Aires

15

192.677

Tóquio

62

212.248

Londres

33

269.942

Berlim

12

286.703

São Paulo

32

352.234

Bogotá

20

402.522

Mumbai

24

518.432

Cidade do México

16

553.193

5

1.724.540

Nova York
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NÚMERO UAD

Regionalizar o
orçamento pode ser
mais difícil ou mais
fácil a depender do
número e tamanho
das unidades de
subdivisão territorial.
Para compreender qual o tamanho do esforço empreendido
pelas cidades estudadas ao promover a regionalização de suas
despesas, foi realizado um levantamento do número de unidades
de administração descentralizada (UAD) de cada cidade, bem
como de sua população média.1 Essas unidades, denominadas
localmente de subprefeituras, distritos, comunas, entre outros,
compreendem as subdivisões territoriais em que estão alocadas
ou classificadas as despesas orçamentárias regionalizadas.
Pressupõe-se que, quanto mais UADs existirem e menor for sua
população média, a regionalização da despesa torna-se mais
granular, aproximando o gasto público da noção de planejamento
com base no território, mas tornando a regionalização
mais difícil e custosa do ponto de vista administrativo.

1 Não foi possível obter os dados de população de cada UAD referentes à Cidade do Cabo, razão
pela qual a cidade foi excluída desta análise.
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Participação vinculada ao território

Londres
Montreal

Paris

Nova York

Madri

Berlim
Barcelona

Cidade do
México*

Tóquio
Mumbai

Bogotá
Distrito
Federal
São Paulo
Porto Alegre
Buenos Aires

10
Cidades sem processos
participativos
vinculados ao território
*em implementação
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Cidade
do Cabo

6
Cidades com processos
participativos
vinculados ao território

A regionalização
do orçamento é
importante ponto
de partida para
uma participação
popular mais
qualificada no
planejamento da
despesa pública.
Apenas seis das cidades estudadas, marcadas em
vermelho no mapa, possuem processos de participação
popular no orçamento em que o território apareça de
forma significativa, seja orientando a divisão de recursos,
seja organizando as intervenções da população.
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Participação vinculada ao território

Londres
Montreal

Paris

Nova York

Madri

Berlim
Barcelona

Cidade do
México

Tóquio
Mumbai

Bogotá
Distrito
Federal
São Paulo

Buenos Aires

9
Cidades onde é possível
acompanhar a execução
orçamentária de forma
territorializada
*em implementação
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Cidade
do Cabo

6
Cidades onde não é
possível acompanhar a
execução orçamentária de
forma territorializada

Até aqui, todo o
esforço de pesquisa
estava concentrado
em compreender
como o território é
incorporado na peça
orçamentária das
grandes cidades,
ou seja, na etapa de planejamento. Porém, a
disponibilização de dados relacionados à etapa de
execução orçamentária de forma regionalizada é
fundamental para compreender se a distribuição de
recursos planejada de fato se cumpriu ao longo do ano.
É possível acompanhar pela internet a execução
orçamentária de forma regionalizada em nove das 15
cidades que territorializam parte de seus orçamentos.
Para as demais, marcadas em vermelho no mapa, os
critérios de classificação regional da despesa desaparecem
dos relatórios oficiais, prestação de contas e portais
de acompanhamento da execução orçamentária.
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Limitações
da pesquisa

30

Estudos comparativos envolvendo realidades
muito diferentes devem ser lidos com
cautela. Algumas limitações da metodologia
adotada neste levantamento incluem:

A GR ANDE VAR I AÇ ÃO
DE MODELOS
de governança, tamanho, cultura, população,
competências e classificações orçamentárias adotadas
pelas cidades analisadas, que têm impacto direto
no esforço necessário para regionalizar despesas.

ES T E L E VAN TAMEN TO FOI
RE AL I Z ADO APENA S COM
BA SE EM INFORMAÇÕES
DO GOV ERNO.
Não leva em conta outros elementos, como a
percepção da sociedade civil, que poderia qualificar a
avaliação sobre a qualidade dos dados informados.

A INE X IS T ÊNCI A DE ES T UDOS
AN T ER IORES SOBRE O
T EMA DA REGIONAL I Z AÇ ÃO
DO ORÇ AMEN TO,
seja no Brasil ou no exterior, conforme
apontado inicialmente.
31

PARTE 3

O QUE SE DESTACA EM
ALGUMAS CIDADES
DO MUNDO QUE
REGIONALIZAM O
GASTO PÚBLICO?
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1
34

Elevado nível de
regionalização
e inovações na
comunicação
com o cidadão
Buenos Aires e Londres são as duas cidades que
possuem o nível mais elevado de regionalização.
Ambas têm mais de 50% do orçamento
identificado em diferentes regiões da cidade.
Além do alto nível de regionalização, é
importante que as cidades utilizem estratégias
eficientes para comunicar a informação para
a sociedade. Nesse quesito, outras cidades
se destacam: Paris, por utilizar um quiz;
Tóquio apresenta também em vídeos; e a
Cidade do Cabo, pelo uso de infográficos.
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Buenos
Aires
100% de regionalização
da despesa em 2018
Cada linha do orçamento no portal de
dados abertos tem uma classificação
regional. Há algumas limitações na
metodologia adotada: despesas que
afetam o conjunto da cidade são
classificadas como pertencentes ao
distrito 1 (Centro). No entanto, essas
despesas somam apenas cerca
de 34% do orçamento total e não
comprometem o destaque desta cidade
como campeã de regionalização.
Preocupação com a apresentação
didática dos investimentos
territorializados.
Excelente nível de transparência
também na etapa de execução.
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Buenos Aires
RENDA PER CAPITA NOS DISTRITOS (2014)
TAMANHO 203 KM2

40 mil

80 mil

120 mil

160 mil

200 mil

Fonte: Urban Environment and Social Inclusion Index

POPULAÇÃO (2017)

3.1 mi
PIB PER CAPITA (2014)

US$ 23.606

ÍNDICE GINI - RENDA (2019)

0,427
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Como a variável
território é
abordada na peça
orçamentária?
No exercício de 2018, o orçamento total de Buenos
Aires foi de 222,8 bilhões de pesos argentinos,
sendo 183,4 bilhões de despesas correntes e 38,4
bilhões de pesos argentinos de despesas de capital.

Embora a peça orçamentária não traga nenhum tipo de informação
de regionalização das despesas, além daquelas executadas pelas
comunas (unidades descentralizadas de administração de Buenos
Aires), as planilhas de planejamento e execução orçamentária
disponibilizadas no portal de dados abertos da cidade trazem
a REGIONALIZAÇÃO DE 100% DAS DESPESAS, sejam correntes
ou de capital. A única limitação aparente é que as despesas
referentes a ações que afetam o conjunto da cidade, como os
pagamentos com juros e amortização da dívida, são localizadas
como pertencentes à comuna 1, onde estão os bairros de Retiro,
San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat e Constitución.
Dessa maneira, qualquer tentativa de comparação do volume
de recursos investido por comuna que envolva a comuna 1 é
distorcida e não permite compreender facilmente qual o volume
de recursos efetivamente direcionado à comuna 1 e qual o
volume de recursos que se refere ao conjunto da cidade.
Entretanto, conforme podemos visualizar na tabela a
seguir, os valores regionalizados na comuna 1 somam
34% do total, o que significa que pelo menos 66% da
despesa da cidade está devidamente regionalizada.
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Orçamento aprovado por comuna - 2018
Orçamento aprovado (em pesos argentinos)

Total geral (222.806.167.909)

222.8 mi
Comuna 1

76.052.383.120

Comuna 2

7.285.698.816

Comuna 3

16.674.047.448

Comuna 4

67.608.959.316

Comuna 5

3.676.177.622

Comuna 6

7.726.444.547

34%

3%

7%

18%

3%

3%

Comuna 7

9.555.467.354

Comuna 8

12.075.039.811

Comuna 9

7.195.493.899

Comuna 10

3.782.347.294

Comuna 11

3.609.424.976

4%

6%

4%

2%

3%

Comuna 12

4.720.271.400

Comuna 13

4.426.317.407

Comuna 14

7.559.483.110

Comuna 15

6.037.027.469

Zona externa
à cidade

3.684.296.115

3%

3%

4%

4%

1%
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Há informação disponível
acerca de processos
participativos para
definição do orçamento?
Eles estão permeados por
alguma lógica regional?
Entre os anos de 2002 e 2004, Buenos Aires
experimentou uma metodologia de orçamento
participativo inspirada na experiência de Porto
Alegre (RS). Não foi possível encontrar evidências
de experiências mais recentes de participação
popular na definição do orçamento da cidade.

Como a variável território
é refletida nos portais de
transparência ou relatórios
de execução da despesa
publicamente disponíveis?
Assim como na etapa de planejamento, os dados de execução
orçamentária disponibilizados pela prefeitura de Buenos
Aires trazem a informação da regionalização para 100% das
despesas executadas com a mesma limitação metodológica
apontada anteriormente: as despesas que afetam o conjunto
da cidade são regionalizadas como pertencentes à comuna 1.
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Valor executado (devengado) 2018
Orçamento aprovado (em pesos argentinos)

Total geral (252.017.581.190)

252 mi
Comuna 1

86.401.084.607

Comuna 2

6.251.500.057

Comuna 3

3.853.640.534

Comuna 4

15.216.357.712

Comuna 5

5.641.414.917

Comuna 6

7.235.581.269

34,3%

2,9%

6,6%
26,8%

1,5%

3,1%

Comuna 7

8.557.280.819

Comuna 8

12.277.899.221

Comuna 9

8.274.554.935

Comuna 10

5.494.278.540

Comuna 11

5.713.845.284

3,8%

4,8%

2,9%

1,5%
1,4%

Comuna 12

6.595.161.876

Comuna 13

6.761.098.394

Comuna 14

9.510.206.178

Comuna 15

7.937.898.205

Zona externa
à cidade

1.567.338.699

1,9%
1,8%

3,0%

2,4%

1,5%

43

REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

O estado da arte

A prefeitura de Buenos Aires criou um portal de monitoramento
do orçamento com o objetivo de traduzir as informações do
orçamento e da execução orçamentária para o cidadão comum.
Esse portal, denominado Orçamento Aberto (Presupuesto
Abierto), traz uma série de dados acerca da receita e da
despesa em gráficos interativos. Uma das visualizações
da despesa, intitulada “Onde se fazem obras?” , permite
comparar de forma gráfica o valor de despesas de capital
orçado e executado em cada comuna desde 2013. A seguir
é possível observar como funciona essa visualização.

Onde se fazem obras?
Aqui se combinam duas classificações: a geográfica, que mostra o
gasto por comuna, e a econômica, que separa os gastos correntes
do investimento público para visualizar com se distribuem as
obras de infraestrutura em todo o território da cidade. Para melhor
interação, acesse as informações no site “Onde se fazem obras?”

13
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2

11
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6
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8

424.6 m
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3.464mm

6.504mm

9.543mm

12.58mm

15.62mm
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Londres
Descentralização política
e administrativa tem como
consequência alto índice de
regionalização da despesa
(57,8%), embora o levantamento
de informações consolidadas
do conjunto da cidade seja mais
difícil, pois depende de consulta
ao portal de cada conselho de
bairro de forma individualizada.
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Londres
RENDA PER CAPITA NOS DISTRITOS

40 mil

TAMANHO 1.572 KM2

Fonte: Urban Environment and Social Inclusion Index

80 mil

120 mil

160 mil

200 mil

POPULAÇÃO (2017)

8.77 mi
PIB PER CAPITA (2016)

US$ 67.455

ÍNDICE GINI - RENDA (2014)

0,37
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Como a variável
território é
abordada na peça
orçamentária?
A estrutura de governança de Londres
é bastante complexa. Cada bairro
(borough) da cidade possui seu próprio
conselho de representantes eleitos,
que aprova seu próprio orçamento.
São 33 conselhos no total, sendo 32 conselhos de bairro
(borough councils) e o conselho da cidade de Londres
(uma pequena região central onde está localizado o
coração financeiro da cidade). Esses conselhos de bairro
são as verdadeiras autoridades locais, responsáveis
por fornecer parte dos serviços do dia a dia, como
zeladoria, educação básica, serviços sociais, entre
outros. A população dos bairros varia entre 155.594
(Kensington e Chelsea) e 372.752 (Croydon) habitantes.
No ano 2000, foi criado outro nível de governo local
denominado Greater London Authority (GLA), cuja
instância legislativa correspondente é a Assembleia
de Londres. Foi nesse momento que surgiu a figura do
“prefeito de Londres”, que não existia anteriormente.
A GLA é responsável por estabelecer e implementar
uma visão geral estratégica para a cidade nas áreas
de controle de poluição, segurança, meio ambiente,
cultura, turismo, desenvolvimento econômico, transporte,
gestão de resíduos e desenvolvimento territorial.
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A GLA

é composta pelos seguintes órgãos e empresas públicas:

Assembleia
de Londres;

Escritório do
Prefeito para
Policiamento e
Crime (Mayor’s
Office for Policing
and Crime);

Autoridade de
Planejamento de
Combate ao Fogo e
Emergências (London
Fire and Emergency
Planning Authority);

Agência de
Transportes
para Londres
(Transport for
London);

Corporação de
Desenvolvimento
do Legado de
Londres (London
Legacy Development
Corporation);

Corporação para o
Desenvolvimento de
Old Oak e Royal Park
(Old Oak and Park
Royal Development
Corporation).
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Distribuição
das receitas
Cada conselho de bairro é responsável
pela aprovação do seu próprio
orçamento. A maior parte das
receitas dos conselhos é oriunda de
transferências e subvenções do governo
central. Há também um imposto local
(council tax)1 sobre a propriedade de
imóveis arrecadado diretamente pelo
conselho e um imposto de ocupação
de propriedades não domésticas2
(business rate) recolhido pelo governo
central, mas com um percentual
obrigatoriamente retido e transferido
aos governos locais. No ano fiscal
de 2016/2017,3 a despesa total do
conjunto dos 33 conselhos de Londres
foi orçada em £ 22,3 bilhões, sendo
apenas £ 2,9 bilhões da receita oriunda
do imposto local sobre propriedade.4

1. O council tax é fortemente regulamentado – qualquer conselho que deseje
aumentar seu imposto local em mais de 2% ao ano é obrigado a fazer um
referendo.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Business_rates_in_England
3. O ano fiscal inglês tem início no mês de março e se estende até o mês de
fevereiro do ano seguinte.
4. https://www.londoncouncils.gov.uk/node/31572
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No mesmo período, o orçamento da GLA foi de £ 11,5 bilhões
para despesas correntes5 e £ 4,8 bilhões para despesas de
capital, totalizando £ 16,3 bilhões. A GLA é financiada por
transferências governamentais voluntárias e por contribuições
de parte do imposto local e do imposto sobre negócios
arrecadado em cada uma das 33 autoridades locais de
Londres. A tabela a seguir mostra como está distribuída as
despesas correntes entre as organizações que compõem
a autoridade. A coluna “Despesa bruta” é a despesa total
de cada órgão. As colunas “Tarifas e receitas de tráfego” e
“Outras receitas gerais” representam valores arrecadados
diretamente pelos órgãos (como multas de trânsito e pedágio
urbano, no caso da Transports for London). A última coluna
indica a necessidade líquida de financiamento de cada órgão.
Essa necessidade, que em 2016/2017 foi de £ 4,79 bilhões, é
suprida principalmente por transferências do governo central
(£ 2,9 bilhões), retenção do imposto sobre a ocupação de
propriedades não domésticas (£ 1 bilhões), reservas (£ 222
milhões) e imposto local sobre propriedade (£ 774 milhões).

Como podemos ver no gráfico a seguir, as transferências
do governo central representam a maior parte da receita
dos conselhos que compõem a cidade de Londres e uma
parte significativa do financiamento da GLA. Há muitos
tipos de transferência, algumas delas condicionadas
a políticas públicas específicas, como os repasses
vinculados (ring-fenced) para a educação. No entanto, o
mecanismo mais significativo de redistribuição de recursos
do governo central para as autoridades locais parece ser
a transferência de apoio às receitas (Revenue Support
Grant), cujo funcionamento detalharemos a seguir.

5. https://www.london.gov.uk/sites/default/files/2016-17finalmayorsbudget.pdf
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Despesas em milhões de libras
1

2

Tarifas e
receitas de
tráfego

3

4

Despesa líquida
antes do uso
de reservas

Outras receitas
gerais

=

Uso de reservas

Despesa líquida
após o uso de
reservas

Grupo GLA (Total)

11.4 mi
DESPESA BRUTA

1

-4958,4

2

-1.587,5

3

4.935

4

-143,7

4.791,2

=

Escritório do Prefeito para Policiamento e Crime (Mayor’s Office for Policing and Crime);
DESPESA BRUTA

3.263,5 mi
1

-0

2

-257,7

3.005,80

3

4

-122,3

=

Prefeito da GLA
DESPESA BRUTA

774 mi
1

0

2

-502,8

3

271,2

4

-92

Assembleia da GLA
DESPESA BRUTA

7,6 mi
1

54

0

2

-0,4

3

7,2

4

0

=

7,2

=

179,2

2.883,50

Autoridade de Planejamento de Combate ao Fogo e Emergências
DESPESA BRUTA

425,2 mi
1

-0

2

-32,6

3

392,6

4

2,7

=

395,2

Transportes para Londres
DESPESA BRUTA

6.964,2 mi
1

-4.958,4

-755,6

2

3

1.250,30

4

75,8

=

1.326,1

Corporação de Desenvolvimento do Legado de Londres
DESPESA BRUTA

40,8 mi
1

0

2

-32,9

7,9

3

4

-7,9

=

0

Corporação para o Desenvolvimento de Old Oak e Royal Park
DESPESA BRUTA

5,5 mi
1

0

2

-5,5

3

0

4

0

=

0

Outros serviços – total
DESPESA BRUTA

8.217,3 mi
1

-4958,4

2

-1.329,8

3

1929,2

4

-21,4

=

1.907,7
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De acordo com a lei que regulamenta as finanças públicas locais no Reino
Unido,6 o secretário de Estado para as Comunidades e Governos Locais deve
apresentar ao Parlamento o Relatório das Finanças dos Governos Locais.7
Esse documento estabelece como serão distribuídos os impostos sobre
a ocupação não doméstica8 (business rates) coletados pelas autoridades
locais em cada ano. Historicamente, 50% desse imposto é retido pelas
autoridades locais e 50%, repassado para o governo central, mas outros
percentuais podem ser definidos pelo secretário de Estado. Tanto no nível
das autoridades locais quanto no nível do governo central, há mecanismos
de redistribuição desses recursos de forma a garantir algum reequilíbrio
na distribuição dos recursos no território. A figura a seguir busca explicar,
de forma simplificada, esse esquema de arrecadação e distribuição.

50%

RETIDO PELAS
AUTORIDADES LOCAIS
MECANISMO DE
REDISTRIBUIÇÃO:

Business
Rate
Imposto sobre
ocupação não
doméstica

Pedágios e
complementos
(tariffs and top ups)

50%

PAGO AO GOVERNO
CENTRAL
MECANISMO DE
REDISTRIBUIÇÃO:

Transferências de
Suporte às Receitas
(Revenue Support Grant)

6. Local Government Finance Act 1988
7. O relatório para o ano de 2016/2017 está disponível neste link.
8 Para uma visão simplificada de como funciona o sistema de cálculo e retenção da business rate pelas
autoridades locais, ver Business Rates Retention A step-by-step guide.
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Embora as autoridades locais fiquem com 50% de toda a business
rate arrecadada, essa distribuição de 50% não é uniforme. Aquelas
autoridades cujo nível de arrecadação ultrapasse o nível base de
necessidade de financiamento das atividades locais (ambos calculados
com base na performance histórica) devem contribuir com um
“pedágio” (tariff) que passará a compor o valor de complementação
(top up) no orçamento daquelas autoridades em situação inversa,
ou seja, cujo nível base de necessidade de financiamento é inferior
ao nível de arrecadação do imposto. O valor pago a título de pedágio
pode chegar a 8,2% de todo o valor arrecadado com a business
rate no caso da City of London, provavelmente o conselho mais rico
do país por abrigar o centro do sistema financeiro britânico.9
O Relatório das Finanças dos Governos Locais também estabelece
os critérios para distribuição do Revenue Support Grant, que é
financiado principalmente pelos 50% da business rate arrecadados
pelo governo local. A fórmula de cálculo é complexa e leva em
conta principalmente um levantamento da pressão sofrida pelos
principais serviços públicos fornecidos por cada autoridade
local, inclusive autoridades metropolitanas como a GLA.

Regionalização da despesa

Do ponto de vista da regionalização da despesa, é possível considerar
que toda a despesa dos conselhos de bairro já está regionalizada no
nível do conselho. No entanto, não há nenhum portal que compile
essa informação – construir uma tabela comparando os orçamentos
de cada um dos 33 governos locais de Londres demandaria entrar
no portal de cada conselho e coletar a informação manualmente. O
orçamento do governo central não traz a informação de quanto da
despesa planejada será destinada a cada conselho. A informação
regionalizada tampouco está disponível para as despesas planejadas
no nível da GLA. Assim, é possível argumentar que do total de £ 38,6
bilhões do orçamento planejado para execução pelas autoridades
locais de Londres (GLA + conselhos), 58% estão regionalizados no nível
do conselho – um nível administrativo equivalente ao das prefeituras
regionais em São Paulo, ao menos em termos populacionais.

9. O governo britânico disponibiliza uma calculadora em que é possível visualizar o pedágio e
complemento de cada autoridade local neste link.
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Há informação disponível acerca de
processos participativos para definição
do orçamento? Eles estão permeados
por alguma lógica regional?
Os conselhos de bairro de Londres têm algumas experiências tímidas com
orçamento participativo,10 mas essa metodologia não parece ter ganhado
muita tração no Reino Unido. Não existem evidências de que haja orçamento
participativo ou outras formas de participação direta no planejamento
orçamentário no nível da GLA, em que a participação faria alguma diferença
do ponto de vista de garantir uma distribuição mais equitativa dos recursos no
território, tendo em vista que esta é maior fatia do orçamento da cidade a ser
regionalizada. Um dos membros da Assembleia de Londres chegou a propor a
adoção dessa metodologia pela Autoridade em 2018,11 mas ainda sem êxito.

Como a variável território é refletida
nos portais de transparência ou
relatórios de execução da despesa
publicamente disponíveis?
Muito embora o governo britânico seja internacionalmente reconhecido
pela transparência, tendo ganhado diversos prêmios de organizações da
sociedade civil nesse tema, não foi possível encontrar bases de dados
detalhadas da execução orçamentária dos conselhos de bairro.
No nível da GLA, é publicado anualmente o Relatório de Contas (Statement
of Accounts) em pdf. Esse relatório não traz a informação regionalizada.
Há uma única base de dados aberta referente à despesa orçamentária
– ela traz todas as despesas realizadas com valor superior a £ 250, mas
não há nenhuma relação destas com o planejamento orçamentário.
No nível dos conselhos de bairro, a qualidade da informação é semelhante.
Não há um padrão entre os portais dos conselhos, ou mesmo um portal em
que as informações dos conselhos de Londres apareçam consolidadas, de
forma que a busca por informações é um processo bastante trabalhoso.
10. participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-tower-hamlets-london-uk
11. london.gov.uk/people/assembly/len-duvall/your-money-your-say-participatory-budget-london
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Outras informações
relevantes
Atualmente, está em discussão no Reino Unido a adoção
de novas fórmulas para o cálculo do financiamento
das autoridades locais. Há promessas por parte do
governo de reversão das políticas de austeridade
que vêm limitando o financiamento dos serviços
públicos no Reino Unido na última década.i

O governo trabalhista de Tony Blair implementou uma
política ambiciosa de redução de desigualdades regionais,
chamada de Estratégia Nacional de Renovação de Bairros
(National Strategy for Neighbourhood Renewal). A estratégia
se iniciou em 1997 e teve como seu principal instrumento a
criação do Fundo para Renovação de Bairros (Neighbourhood
Renewal Fund). Esse fundo chegou a receber, no auge da
implementação dessa política, £ 500 milhões por ano, que
eram destinados às 91 autoridades locais mais vulneráveis
do país, para financiar políticas nas áreas de habitação,
urbanização, emprego, educação, saúde, entre outras.
A destinação desses recursos era decidida no território
por uma parceria estratégica local, que era composta
de representantes dos governos locais e central e da
sociedade civil, e um “prefeito” era contratado pelo governo
central para supervisionar a implementação dos projetos
decididos. O Centro de Análise da Exclusão Social da London
School of Economics fez relato e análise detalhados dessa
experiência, e o saldo parece bastante positivo, com efeitos
mensuráveis na redução das desigualdades territoriais.
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Parâmetros para
cálculo e distribuição
equitativa
A regionalização da despesa é uma estratégia
importante não apenas do ponto de vista da
transparência, mas também como forma
de combate às desigualdades. Possibilita o
planejamento da ação pública com base no
território, eixo fundamental para superar
situações de múltiplas vulnerabilidades e
desigualdades dentro das cidades. Nesse atributo,
Montreal e Cidade do México se destacaram por
utilizar índices que levam em conta pobreza
e vulnerabilidade e demanda por serviços
públicos para distribuir recursos entre suas
unidades de administração descentralizada.
Foi possível identificar também a preocupação com a
distribuição equitativa dos recursos entre diferentes
regiões em Bogotá, Londres, Madri e Paris, embora as
fórmulas de cálculo nem sempre sejam transparentes.
As cidades de Barcelona, Madri, Mumbai e Berlim adotam
ainda o orçamento de gênero, que consiste em um recorte que
relaciona políticas públicas de combate às desigualdades de
gênero com suas respectivas dotações orçamentárias, permitindo
mensurar o compromisso de governos com a temática.
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Montreal
Em 2014, a cidade decidiu rever
os critérios para distribuição do
orçamento entre os distritos.
Foi realizado um extenso trabalho
para decidir os parâmetros que
deveriam orientar a distribuição
dos gastos baseados em cada
serviço prestado pelo município.
O trabalho está amplamente
documentado.
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Montreal
RENDA PER CAPITA NOS DISTRITOS

60 mil

TAMANHO 431,5 KM2

Fonte: Urban Environment and Social Inclusion Index

120 mil

180 mil

240 mil

300 mil

POPULAÇÃO (2016)

1.704 mi
PIB PER CAPITA (2014)

US$ 38.867

ÍNDICE GINI - RENDA (2010)

0,359
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Como a variável
território é
abordada na peça
orçamentária?
A previsão orçamentária da cidade de Montreal
é composta pela somatória da previsão
orçamentária do Conselho Municipal de Montreal
(Conseil Municipal), que compreende 19 distritos
(arrondissements), e do Conselho da Aglomeração
de Montreal (Conseil d’Agglomération), entidade
de gestão metropolitana composta pela união
do conselho municipal da cidade de Montreal
(Ville de Montreal) e outras 15 municipalidades1
que compõem a área urbana da cidade.
No mapa a seguir, os 19 distritos que
formam a cidade de Montreal e as outras 15
municipalidades aparecem em verde-escuro
e as 15 outras municipalidades que fazem
parte da aglomeração estão em verde-claro.

1. As municipalidades de Montreal são unidades com autonomia política e
administrativa que se juntaram para compor a Aglomeração de Montreal, que presta
serviços públicos compartilhados em toda a área urbana da cidade.”
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A ilha de Montreal e sua população
População total de Montreal: 1 765 616 – População total da Ilha de Montreal: 2 011 778
Fonte: Decreto de população para 2017, MAMOT.
Retirado do Orçamento de Funcionamento 2018.
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Saint-Laurent

103.129

21.198

Outremontl

Point-Claire

25.167

32.301

Dorval

Le PlateauMont-Royal

105.587

Côte-desNeiges-Notre
Dame de Gráce

19.579

173.310

Côte-Saint-Luc Hampstead

34.066

7.348

45.188

Ville-Marie

89.920

Westmount

20.648

Lachine

Montréal-Ouest

5.228

140.750

144.235

Mont-Royal

Beaconsfield

19.957

MercierHochelagaMaisonneuve

149.316

Kirkland

21.132

Baie-D’Urlé

3.847

82.591

AhuntsicCartierville

51.050

Montréal Est

3.886

Saint-Léonard

942

Le Sud-Ouest

79.716

L’lle-Dorval

5

Os 19 distritos
da cidade de
Montreal

LaSalle

80.087
Verdun

71.162

As 15
cidades
ligadas

A aglomeração tem competências específicas, como habitação
social, abastecimento de água, policiamento, prevenção de
incêndios, entre outros. Cada uma das 16 municipalidades
mantém autonomia para propor e executar seu próprio orçamento
de funcionamento e investimentos nas demais áreas de política
pública que não são administradas pela aglomeração.
No caso do Conselho Municipal de Montreal, cuja
população responde por cerca de 87% do total da área
urbana da cidade, o orçamento total de funcionamento
(custeio) de 2018 foi de 5.472.183.300 dólares
canadenses, incluindo as despesas da aglomeração.
O orçamento de investimentos para 2018 está especificado
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Sumário de previsões orçamentárias de 2018
Orçamento da Cidade de Montreal

Receitas

REAL

PREVISÃO

ORÇAMENTO

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2018

Impostos

2.973.164,1

3.061.444,5

3.173.700,9

3.262.398,0

3.339.143,6

3.342.043,4

3.472.419,1

Pagamentos no lugar de impostos

238.411,8

250.956,5

254.543,3

252.329,5

259.994,7

256.494,7

270.942,9

Cota-parte

396.295,6

400.572,5

406.084,4

404.753,6

397.037,0

403.676,4

417.899,4

Transferências

402.151,1

296.503,9

256.023,8

244.535,7

252.956,8

245.276,7

292.439,4

Serviços prestados

307.147,5

289.834,0

304.688,5

314.037,4

321.996,5

319.076,4

312.866,7

Multas e penalidades

195.765,4

178.368,3

170.756,1

163.733,1

176.456,9

195.206,7

206.627,9

Cobranças de direitos

160.198,8

189.811,0

196.808,6

222.776,2

238.831,5

181.769,6

212.534,4

Juros

118.801,8

122.800,8

133.630,1

138.049,4

138.162,2

138.192,1

148.751,7

Outras receitas

25.611,7

25.323,2

28.648,0

19.369,7

97.680,2

21.879,2

33.014,5

Atribuição de receitas

78.735,2

40.318,2

73.154,2

143.512,6

194.302,2

98.068,7

104.687,3

Total receitas

4.896.283,0

4.855.932,9

4.998.037,9

5.165.495,2

5.416.561,6

5.201.683,9

5.472.183,3

Despesas

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2018

Despesas por setor de atividade
Serviços administrativos

236.624,7

229.810,4

230.238,1

246.298,2

243.955,3

241.457,8

249.834,9

Segurança pública

959.754,9

972.214,4

974.153,1

985.976,6

1.004.949,4

952.268,3

977.525,5

Serviços institucionais

382.527,4

369.227,7

368.661,4

376.105,6

416.006,8

408.561,6

398.822,6

Desenvolvimento

626.585,5

551.771,6

561.834,6

625.726,7

610.322,2

591.120,5

646.381,0

Qualidade de vida

177.979,4

171.360,5

192.345,2

192.902,9

200.710,8

185.704,8

180.525,5

Consultas de distritos

76.499,6

78.552,1

75.862,9

91.322,6

96.523,8

77.906,3

81.483,1

Distritos

844.573,2

784.247,9

802.272,9

825.365,9

903.106,4

856.229,2

880.924,0

Total despesas por
setor de atividade

3.304.544,7

3.157.184,6

3.205.368,2

3.343.698,5

3.475.574,7

3.313.248,5

3.415.496,6

Despesas de financiamentos corporativos
Serviço da dívida bruta

643.452,9

666.050,7

670.526,6

729.170,1

751.146,4

757.646,4

777.618,3

Pagamento de investimentos
em dinheiro

126.436,6

96.197,7

152.284,1

240.604,2

307.051,5

321.401,2

361.584,1

Total – despesas
de financiamentos

769.889,5

762.248,4

822.810,7

969.774,3

1.058.197,9

1.079.047,6

1.139.202,4

Outras despesas corporativas
Despesas cidades

394.243,6

257.154,6

295.512,0

155.130,9

209.263,0

195.881,0

278.629,4

Despesas de contribuições

535.910,1

517.527,7

572.179,6

607.125,5

652.772,9

652.571,9

676.248,2

Total – outras
despesas corporativas

930.153,7

774.682,3

867.691,6

762.256,4

862.035,9

848.452,9

954.877,6

Eliminação de transações
internas e interentidades1

(60 362,7)

(52 122,2)

(43 645,9)

(49 354,0)

(42 769,3)

(39 065,1)

(37 393,3)

Total – despesas2

4.944.225,2

4.691.993,1

4.852.224,6

5.026.375,2

5.353.039,2

5.201.683,9

5.472.183,3

Excedente do exercício

(47 942,2)

213 939,8

145 813,3

139 120,0

63 522,4

em um documento à parte denominado Programa
Trienal de Investimentos (Programme Triennal
d’Immobilisations), que estabelece a programação de
investimentos para três exercícios. O valor previsto para
o exercício é de 2.085.140.000 dólares canadenses.
Os distritos de Montreal são unidades de administração
descentralizadas, responsáveis pela execução de
881 milhões de dólares canadenses de custeio
e 187 milhões de investimentos, totalizando

14,1%
de regionalização do orçamento
de despesas em 2018.

1. As transações internas são resultado de trocas de serviços faturados entre
unidades de negócios por uma mesma entidade contábil. Essas transações totalizam
37,8 M$ em 2017 e 35,9 M$ em 2018. As transações interentidades são resultado de
trocas entre unidades de negócios nas quais o fornecedor possui uma contabilidade
diferente daquela do cliente (municipal e aglomeração). Estas últimas são da ordem
de 1,2 M$ no orçamento de 2017 e de 1,5 M$ no orçamento de 2018.
2. Os orçamentos dos conselhos municipal e da aglomeração (tais como são
apresentados nas Tabelas 4 e 5) não podem ser somados para se obter o orçamento
da cidade de Montreal, em razão das transações interentidades (1,5 $ em 2018)
e das cota-partes da cidade de Montreal para o financiamento das despesas da
aglomeração (1.977,4 M$ em 2018)
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Montreal – Orçamento dos distritos (2018)
Total em milhões de dólares (880.924,00)

880.9 mi
Ahuntsic-Cartierville
Anjou

55.327,40
26.718,1

Côte-des-Neiges-Notre
Dame de Gráce

64.670,30

Lachine

29.460,40

LaSalle

37.661,30

L’lle Bizard-SainteGeneviève

9.807,90

Mercier-HochelagaMaisonneuve

61.075,20

Montréal-Nord

39.627,60

Outremont

15.168,50

Pierrefonds-Roxboro

29.785,50

Plateau-Mont-Royal

55.337.50

Rivière-de-PrairiesPointe-aux-Trembles

57.179,60

Rosemont-La
Petite-Patrie

58.770,70

Saint-Laurent

70.320,80

Saint-Léonard

34.847,50

Sud-Oest

53.525,80

Verdun

35.474,30

Ville-Marie

88.256,90

Villeray-Saint Michel
Parc Extesion

57.908,70

Montreal – Orçamento de investimento por órgão
(plano trienal), em milhares de dólares

Unidades de negócio

2018

2019

2020

2018-2020

Posterior

Total

Ahuntsic-Cartierville

7.113,0

7.113,0

7.113,0

21.339,0

-

21.339,0

Anjou

5.663,0

5.663,0

5.663,0

16.989,0

-

16.989,0

Côte-des-Neiges-Notre Dame de Gráce

6.830,0

6.830,0

6.830,0

20.490,0

20.490,0

20.490,0

Lachine

3.667,0

3.667,0

3.667,0

11.031,0

11.031,0

11.031,0

LaSalle

5.132,0

5.132,0

5.132,0

15.396,0

15.396,0

15.396,0

L’lle Bizard-Sainte-Geneviève

2.927,0

2.927,0

2.927,0

8.781,0

-

8.781,0

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

10.365,0

13.183,0

9.787,0

33.335,0

-

33.335,0

Montréal-Nord

10.327,0

8.283,0

8.557,0

27.167,0

-

27.167,0

Outremont

2.561,0

2.561,0

2.561,0

7.683,0

-

7.683,0

Pierrefonds-Roxboro

6.799,0

6.799,0

6.799,0

20.397,0

-

20.397,0

Plateau-Mont-Royal

15.298,0

11.931,0

9.717,0

36.946,0

-

36.946,0

Rivière-de-Prairies-Pointe-aux-Trembles

12.730,0

12.730,0

12.730,0

38.190,0

9.135,0

47.325,0

Rosemont-La Petite-Patrie

8.840,0

8.840,0

8.840,0

26.520,0

-

26.520,0

Saint-Laurent

10.230,0

10.095,0

10.095,0

30.420,0

-

30.420,0

Saint-Léonard

6.440,0

6.940,0

5.940,0

19.320,0

-

19.320,0

Sud-Oest

5.839,0

5.839,0

5.839,0

17.517,0

-

17.517,0

Verdun

6.208,0

5.362,0

4.115,0

15.685,0

-

15.685,0

Ville-Marie

53.507,0

58.482,0

36.984,0

148.973,0

127.334,0

276.307,0

Villeray-Saint Michel Parc Extesion

6.981,0

6.981,0

6.981,0

20.943,0

-

20.943,0

Total - Distritos

187.467,0

189.368,0

160.287,0

537.112,0

136.469,0

673.591,0

Serviços centrais

2018

2019

2020

2018-2020

Posterior

Comissão de serviços elétricos

75.570,0

75.720,0

70.050,0

221.340,0

Consultas dos distritos

4.080,0

3.075,0

4.500,0

11.655,0

Cultura

61.391,0

53.875,0

52.419,0

167.685,0

156.340,0

324.025,0

Diversidade social e esportes

53.140,0

53.900,0

64.773,0

171.813,0

189.010,0

360.823,0

Água

537.416,0

559.758,0

584.916,0

1.682.090,0

524.386,0

2.206.476,0

Meio ambiente

40.170,0

91.535,0

93.412,0

225.117,0

186.085,0

411.202,0

Espaços para a vida

24.384,0

34.055,0

23.407,0

81.846,0

9.920,0

91.766,0

Gestão e planejamento imobiliário

131.613,0

122.003,0

112.475,0

366.091,0

136.822,0

502.913,0

Grandes parques, áreas verdes e Mount Royal

76.913,0

76.803,0

97.309,0

251.025,0

199 144 ,00

450.169,0

Infraestruturas, vias e transportes

577.847,0

664.309,0

666.844,0

1.909.000,0

1.328.495,0

3.234.495,0

Material rolante e ateliês

52.800,0

37.000,0

37.000,0

126.800,0

Valorização do território

77.727,0

68.961,0

85.143,0

231.831,0

Sociedade do parque Jean-Drapeau

100.600,0

55.100,0

19.500,0

175.200,0

Tecnologias da informação

84.022,0

72.942,0

67.409,0

224.373,0

209.860,0

434.233,0

Total – serviços centrais

1.897.673,0

1.969.036,0

1.979.157,0

5.845.866,0

3 540 559,00

9.383.425,0

2.085.140,0

2.158.404,0

2.139.444,0

6.382.988,0

3.677.028,0

10.060.016,0

Total – Investimentos

Total
221.340,0
11.655,0

126.800,0
600.497,0

832.328,0
175.200,0
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REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

O estado da arte

Em 2014, a cidade de Montreal
empreendeu um amplo estudo para
recalcular os valores repassados
a cada distrito a título de custeio.
Grupos de trabalho compostos por
especialistas em cada serviço prestado
e por membros das equipes de
finanças foram criados para definir
parâmetros para o cálculo dos valores
a serem distribuídos a cada distrito
em cada dotação, rompendo com a
lógica incrementalista de definição do
orçamento. Esse trabalho foi fartamente
documentado e pode constituir uma
referência interessante para iniciativas
semelhantes em outras cidades. O
resumo dos parâmetros estabelecidos
para cada serviço prestado pode
ser observado na tabela a seguir.
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Paramétrica 2014
Atividade

Parâmetros

Administração geral

Baseado em pro rata do total

Ponderação

dos orçamentos paramétricos
de outras atividades

Layout e urbanismo

• Número de residências

• Índice combinado do

• Valor do terreno

número de famílias de baixa

não residencial

renda (2/3) com o número de

• Superfície e valor

residências abaixo da média

de terrenos vagos

em valor de terreno (1/3)
(Ponderação aplicada somente
ao número de residências)1

Bibliotecas

• Superfície das bibliotecas

• Aluguel X propriedade

• Número de transações

da cidade
• Índice de desfavorecimento
e de diversidade social2

Desnevamento

• Km de ruas = neve soprada

• Índice de dificuldade (leva

• Km de ruas = neve carregada

em conta as subidas, a

• Toneladas métricas de sal

circulação, a largura das ruas,

• Km de calçadas

comparação de contratos) para

• Distância até o

as atividades de desobstrução,

local de eliminação

carregamento e transporte

• Volume de neve em m 3

• Administração X contrato
para as atividades de
desobstrução e de carregamento

Água

• Parâmetros segundo critérios do serviço de água

Grandes parques/
parques e playgrounds

• População

• Índice de desfavorecimento3

• Superfície (m²) para corte

(aplicado sobre a população)

especifíco de cada distrito

de grama, poda e manutenção
de campos esportivos

Instalações esportivas/
atividades recreativas

• População

• Índice de desfavorecimento 4

• Valor de substituição de

(aplicado sobre a população)

equipamentos municipais ou

• Ponderação das superfícies

pertencentes a terceiros

dos equipamentos de terceiros
por sua utilização

Museus/exposições,
feiras/atividades culturais

• ODER5

Saúde e bem-estar

• Parâmetros segundo critérios das instalações

Vias

• Superfície em m²

• Ponderação para o centro

• Número de semáforos

da cidade (índice de

• Número de estruturas

“localização”) Ponderação

de iluminação

para as ruas tipo A, B, C e D

• Nota: o custo da

(índice de pressão arterial)

• Índice de desfavorecimento 6
aplicado

esportivas ou museus/exposições/feiras

manutenção das ruas e
calçadas compreende
o custo da marcação,
sinalização e iluminação
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REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

O estado da arte

Há informação disponível
acerca de processos
participativos para
definição do orçamento?
Eles estão permeados por
alguma lógica regional?
Montreal deve iniciar um processo amplo
de orçamento participativo a partir do
próximo ano. Anteriormente, alguns distritos
realizaram consultas a seus cidadãos
sobre como aplicar o orçamento.

Como a variável território
é refletida nos portais de
transparência ou relatórios
de execução da despesa
publicamente disponíveis?
A execução por órgão de cada exercício é divulgada
em um relatório financeiro anual, o que permite
verificar qual o valor de fato executado por
cada distrito no que diz respeito às despesas de
funcionamento. Não foi possível localizar informações
de execução referentes aos investimentos.
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1. Artigo 83
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Cidade do
México
A lei orçamentária da Cidade
do México traz uma fórmula
com os critérios utilizados
para distribuir os recursos das
alcadías (prefeituras locais).
A fórmula leva em conta os
critérios de: população (total e
flutuante), área total, área verde
e população em pobreza.
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Cidade do México
RENDA PER CAPITA NOS DISTRITOS
TAMANHO 1.499 KM2

18 mil

36 mil

54 mil

72 mil

90 mil

Fonte: Urban Environment and Social Inclusion Index

POPULAÇÃO (2016)

8.9 mi
PIB PER CAPITA (2017)

US$ 26.229

ÍNDICE GINI - RENDA (2012)

0,434
79

REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

O estado da arte

Como a variável
território é
abordada na peça
orçamentária?
O orçamento total da cidade do México
para o exercício de 2019 foi de 234 bilhões
de pesos mexicanos (~ US$ 12 bilhões).
Desse total, 42,8 bilhões de pesos mexicanos
estão destinados às prefeituras locais
(alcadías locales), como são denominadas as
unidades de administração descentralizada
intramunicipal da Cidade do México.
Essa é a única forma de regionalização do
gasto presente na peça orçamentária da
capital mexicana. Não há separação entre
gastos correntes e de capital, embora essa
classificação apareça em alguns relatórios
disponíveis na página da Secretaria de
Administração e Finanças da cidade.

80

Orçamento - prefeituras locais
Total geral (42.818.593.400)

42.8 mi
Álvaro Obregón

3.197.479.115

Azcapotzalco

1.928.888.205

Benito Juárez

2.253.811.305

Coyoacán

2.832.735.024

Cuajimalpa de Morelos

1.738.343.926

Cuauhtémoc

3.361.110.523

Gustavo A. Madero

4.773.661.997

Iztacalco

2.031.034.638

Iztapalapa

5.853.261.734

La Magdalena Contreras

1.699.386.808

Miguel Hidalgo

2.430.095.675

Milpa Alta

1.451.839.218

Tláhuac

1.720.275.260

Tlalpan

2.693.504.192

Venustiano Carranza

2.796.490.287

Xochimilco

2.056.675.493
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REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

O estado da arte

A peça orçamentária traz como é feito o cálculo da distribuição
da participação de cada alcadía no orçamento.

A fórmula, que pode ser observada em detalhes a seguir,
leva em conta o orçamento do ano anterior, a população,
a área e o índice de pobreza calculado para cada região.

PT Alc i = μ PT Alc i, 2018 +

βi [ PT CDMX – μ PT CDMX 2018 ]

βi =

1

+

3

+

5

Artigo 8.

PobTi

�16
PobTi
1
PobFi

�16
PobFi
1
SupVi

� SupVi
16
1

+

2

+

4

+

6

O cálculo e a distribuição das participações que, conforme a Lei de
Coordenação Fiscal, correspondem a cada uma das prefeituras locais
referentes ao valor total que, por esse motivo, seja designado à Cidade
do México, são determinados conforme a seguinte fórmula e variáveis:
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PobPi

�16
PobPi
1
SupUi

�16
SupUi
1
SupCi

� SupCi
16
1

ONDE

PT Alc i Valor total

da participação da
prefeitura local i

PT Alc i, 2018 Valor
total da prefeitura
local i em 2018
PT CDMX Valor
que, do total
designado à Cidade
do México referente
às participações,
se distribui às
prefeituras locais
PT CDMX 2018

fixo de 2018
βi = Coeficiente
de participação da
prefeitura local i
αj = coeficiente para
ponderar o valor
de cada variável
PobTi População
total da prefeitura
local i de acordo
com a informação
publicada na
pesquisa Intercenso
2015 do Inegi

Valor que, do total
designado à Cidade
do México referente
às participações,
se distribuiu às
prefeituras locais
em 2018

PobFi População
flutuante da prefeitura
local i de acordo
com uma estimativa
baseada na pesquisa
Intercenso 2015
do Inegi

μ = coeficiente

PobPi População
em pobreza na

Prefeitura Local i
de acordo com os
resultados
da medição
de pobreza da
CONEVAL 2016
SupUi Superfície
urbana da prefeitura
local i de acordo
com o Marco
Geoestatístico 2018
SupVi Superfície verde
da prefeitura local i de
acordo com o Marco
Geoestatístico 2018
SupCi Superfície
de conservação da
prefeitura local i
de acordo com os
Programas Delegações
de Desenvolvimento
Urbano da Seduvi
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Há informação disponível
acerca de processos
participativos para
definição do orçamento?
Eles estão permeados por
alguma lógica regional?
A reforma da Lei de Participação Cidadã do
Distrito Federal, aprovada em 2016, estabeleceu
a obrigatoriedade do orçamento participativo (OP)
correspondente a 3% do orçamento das delegações1
(denominação alternativa para as alcadías). O
orçamento destinado ao OP de cada delegação
será, então, repartido igualmente entre as aldeias
e comunidades originárias que compõem cada
delegação (subdivisões do território da delegação).

Como a variável território
é refletida nos portais de
transparência ou relatórios
de execução da despesa
publicamente disponíveis?
A Secretaria de Administração e Finanças disponibiliza relatórios
em pdf sobre a execução orçamentária, em que é possível
verificar a evolução das despesas a cada trimestre. Também
pode-se realizar consultas por alcadía no portal de transparência
do governo mexicano, mas essa consulta parece estar
limitada a um órgão executor por vez, o que dificulta bastante
qualquer tentativa de análise do conjunto ou comparada.
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Participação
popular no
processo
orçamentário
Orçamento regionalizado pode ser visto como
uma condição para assegurar mecanismos
efetivos de controle e participação social no
processo decisório a respeito das priorizações de alocação de recursos públicos.

Madri e Paris têm
sido referência
em orçamentos
participativos.
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Madri
Dos € 100 milhões destinados
ao orçamento participativo
em 2018, € 30 milhões são
destinados a projetos que
beneficiem o conjunto da cidade
e € 70 milhões, distribuídos pelos
distritos. O montante destinado
a cada distrito é proporcional à
sua população e inversamente
proporcional à sua renda.
Assim como outras cidades,
como Barcelona, Mumbai
e Berlim, Madri apresenta
como anexo um “orçamento
de gênero”, que analisa os
impactos do orçamento para a
igualdade de gênero na cidade.
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Madri
RENDA PER CAPITA NOS DISTRITOS
TAMANHO 604,3 KM2

14 mil

28 mil

42 mil

56 mil

70 mil

Fonte: Urban Environment and Social Inclusion Index

POPULAÇÃO (2016)

3.174 mi
PIB PER CAPITA (2016)

€ 41.810

ÍNDICE GINI - RENDA

0,308
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Como a variável
território é
abordada na peça
orçamentária?
Madri – Orçamento consolidado 2018

Total receita (4.769.839.044)

4.76 mi
1

Impostos
diretos

2.418.391.985

2

3

Impostos
indiretos

170.053.384

4

Taxas, preços
públicos e outras
receitas

609.185.121

Transferências
correntes

609.185.121

5

Receitas patrimoniais

86.796.943

Operações correntes

4.759.633.205
6 Alienação de investimentos reais 10.190.839

Transferências de capital 15.000

Operações não financeiras

Operações de capital

4.769.839.044

10.205.839

8 Ativos financeiros 0

9

Operações Financeiras

0
92

7

Passivos financeiros 0

No exercício de 2018, o orçamento da cidade de
Madri foi de € 4,8 bi.1 Esse valor inclui as despesas
realizadas pela máquina pública e suas organizações
autônomas associadas (conceito semelhante ao
de administração indireta), excluídas as despesas
realizadas por empresas públicas (sociedades mercantiles).
Um resumo do orçamento consolidado para o ano
de 2018 pode ser observado na tabela a seguir.
1. Madrid – Presupuesto General 2018

Total Despesas

(4.769.839.044)

4.76 mi
1

Despesas
com pessoas

1.363.258.061

2

3

Despesas com bens
correntes
e serviços

Despesas
financeiras

4

162.560.370

1.769.826.354

Transferências
correntes

346.610.486

5

Fundo de
contingências e
outros imprevistos

10.000.000

Operações correntes

3.652.255.271
6 Investimentos reais 137.583.923

7

Transferências de capital 195.777.212

Operações não financeiras

Operações de capital

3.985.616.406

333.361.135

8 Ativos financeiros 306.625.144

9

Passivos financeiros 477.597.494

Operações Financeiras

784.222.638
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Madri está dividida em 21
distritos, cuja população
varia entre 46.876
(Barajas) e 243.998
(Carabanchel) habitantes.
O orçamento da cidade
permite observar a
despesa regionalizada no
nível da Junta Municipal
de Distrito em dois
momentos distintos. A
classificação institucional,
que divide a despesa por
órgão executor (sección),
permite computar os
valores executados
diretamente pelas Juntas
Municipais de Distritos,
que funcionam como
órgãos de administração
descentralizada
(semelhante às
prefeituras regionais).
As despesas dos distritos
são apresentadas
segundo classificação
funcional e econômica.
A tabela a seguir
apresenta o total da
despesa de custeio (não
investimento) atribuída a
cada distrito no exercício
de 2018. Como é possível
observar, o valor total
de custeio regionalizado
é de € 568 milhões.
O orçamento de Madri
também traz um anexo
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Orçamento de custeio
(não investimento) atribuído
aos distritos (Madri, 2018)
Total geral (568.239.614)

568 mil
Distritos
Arganzuela

23.869.997

Barajas

11.905.625

Carabanchel

37.742.445

Centro

23.835.930

Chamartín

17.117.694

Chamberí

15.669.377

Ciudad Lineal

32.074.117

Fuencarral-El Pardo

34.352.679

Hortaleza

26.104.103

Latina

46.199.186

Moncloa-Aravaca

28.881.698

Moratalaz

22.982.077

Puente de Vallecas

49.266.613

Retiro

17.089.230

Salamanca

16.346.954

San Blas-Canillejas

29.840.986

Tetuán

25.069.661

Usera

33.956.568

Vicálvaro

21.640.218

Villa de Vallecas

17.983.335

Villaverde

36.311.121

de investimentos
territorializados em
que as despesas com
investimentos são
separadas por distrito.
As despesas que
abarcam mais de um
distrito são classificadas
como “Vários distritos”
e aquelas que não são
regionalizáveis são
classificadas como “Não
distritalizáveis” (no
distritalizable). O valor
total dos investimentos
que efetivamente podem
ser apropriados no nível
do distrito (excluídas
as categorias definidas
anteriormente) é de
€ 47.160.442.

Verificamos,
assim, que o total
de orçamento
regionalizado é
de € 615.400.056,
correspondendo a

12,9%

do orçamento total.

Madri – Investimentos
territorializados
Total geral ( 137.359.740 )

137.3 mil
Distritos
Arganzuela

464.717

Retiro

3.885.243

Salamanca

601.062

Chamartin

258.682

Tetuan

5.873.185

Chamberi

573.384

Fuencarral-El Pardo

1.213.300

Moncloa-Aravaca

2.488.109

Latina

2.240.985

Carabanchel

2.092.285

Usera

2.331.244

Puente de Vallecas

1.216.094

Moratalaz

918.022

Ciudad Lineal

964.278

Hortaleza

434.037

Villaverde

2.303.384

Villa de Vallecas

601.782

Vicalvaro

3.790.629

San Blas – Canillejas

1.335.816

Barajas

1.136.122

Varios distritos

84.265.136

Não distritalizável

5.934.162
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Há informação disponível
acerca de processos
participativos para
definição do orçamento?
Eles estão permeados por
alguma lógica regional?
Madri implementou um processo
abrangente de orçamento
participativo (OP) a partir de 2016
chamado “Decide Madrid”. Em
2018, o processo envolveu a decisão
sobre € 100 milhões, que abarcam
despesas de investimento e custeio.
Os cidadãos participam propondo
projetos e votando pelo site.
Pelo portal também é possível monitorar a
implementação dos projetos mais votados.
Dos € 100 milhões destinados ao OP em 2018,
€ 30 milhões são destinados a projetos que
beneficiem o conjunto da cidade e € 70 milhões,
distribuídos pelos distritos. De acordo com o
portal “Decide Madrid”, o montante destinado
a cada distrito é proporcional à sua população
e inversamente proporcional à sua renda.
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Como a variável território
é refletida nos portais de
transparência ou relatórios
de execução da despesa
publicamente disponíveis?
O portal de dados abertos de Madri traz o
histórico da execução orçamentária desde
2011. Para o exercício de 2018, as informações
da execução são apresentadas com as mesmas
classificações da etapa de planejamento. Ou
seja, é possível apurar os montantes executados
diretamente pelas Juntas de Distritos e
também os investimentos regionalizados do
anexo de “investimentos territorializados”,
que somaram cerca de € 264 milhões,
conforme detalhado na tabela a seguir.
Nota-se que o montante total regionalizado na etapa da
execução é consideravelmente maior que o montante previsto
no orçamento. Isso se deve ao fato de a peça orçamentária
prever apenas investimentos novos a serem iniciados no
exercício de 2018, ao passo que os dados de execução trazem
despesas realizadas com investimentos de anos anteriores.

Outras informações
relevantes
O orçamento de Madri possui possui um anexo
com a análise dos impactos do orçamento
nas questões de gênero da cidade.
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Valor liquidado
– obrigações
reconhecidas
(em euros)

Total geral (355.430.882)

355.4 mil
Distritos

Arganzuela

12.054.178

Barajas

6.434.784

Carabanchel

11.719.527

Centro

22.559.166

Chamartin

3.086.192

Chamberi

8.110.524

Ciudad Lineal

6.300.998

Fuencarral-El Pardo

29.114.969

Hortaleza

8.510.492

Latina

13.791.174

Total
Regionalizado (263.954.859)

Moncloa-Aravaca

27.479.757

263.9 mil

Moratalaz

12.294.909

Puente de Vallecas

14.494.366

Retiro

8.050.592

Salamanca

8.943.842

12.3 mil

San Blas-Canillejas

10.553.021

Tetuan

12.887.476

Usera

9.546.120

Vários distritos (79.100.711)

Vicalvaro

5.717.435

79.1 mil

Villa de Vallecas

12.097.478

Villaverde

20.207.861

Não distritalizado (12.375.312)
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Paris
O orçamento participativo
vem sendo executado na
cidade de Paris desde 2014.
Conforme aprovado em lei,
ao menos 5% do orçamento
de investimento de 2014
a 2020 será decidido de
forma participativa.
Dos € 100 milhões a
serem deliberados
participativamente, € 30
milhões são destinados
aos bairros populares.
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Paris
RENDA PER CAPITA NOS DISTRITOS
TAMANHO 105,4 KM2

10 mil

20 mil

30 mil

40 mil

50 mil

Fonte: Urban Environment and Social Inclusion Index

POPULAÇÃO (2019)

2.1 mi
PIB PER CAPITA (2018)

€56,000

ÍNDICE GINI (2010)

0,34
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Como a variável
território é
abordada na peça
orçamentária?
O território correspondente à cidade de Paris
é administrado por dois diferentes níveis de
governo. O Departamento de Paris, instância
de governo regional,1 é responsável pela
assistência social, manutenção do ensino
superior e auxílio ao desenvolvimento
econômico. Já a Comuna de Paris (Ville ou
Comune de Paris), instância de governo local,
tem foco na zeladoria e manutenção da maior
parte dos serviços públicos da cidade. Cada
uma dessas instâncias elabora sua própria
peça orçamentária. A partir de janeiro de
2019, as funções do departamento serão
absorvidas pela cidade e, a partir de 2020, a
cidade passará a possuir um orçamento único.

1. A República Francesa é dividida administrativamente em 101 departamentos
(départements): 96 departamentos metropolitanos e cinco departamentos
ultramarinos (départements d’outre-mer). Cada distrito constitui tanto uma divisão
administrativa como uma coletividade territorial. No caso de Paris, o território
do departamento de Paris é equivalente ao da cidade e há, portanto, dois níveis
de governo atuando em um mesmo território.
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Orçamento de Paris 2018
Quadro síntese (valores em €)

Total - despesas previstas (13.263.605.639)

Departamento
Comuna

13.2 mi
3.853.640.534
9.409.965.105

Investimentos – novos programas
Total

Departamento
Comuna

1.625.004.720
145.862.300
1.479.142.420

Investimentos – créditos de pagamento
Total

Departamento
Comuna

2.650.268.762
353.854.131
2.296.414.631

Despesas correntes (fonctionnement)
Total

8.988.332.157

Departamento

3.353.924.103

Comuna

5.634.408.054
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Para o exercício de 2018, as informações orçamentárias
estão disponíveis em um hotsite disponibilizado pela
prefeitura. Os valores totais previstos para despesas
no orçamento de Paris podem ser observados na
tabela a seguir. Os orçamentos de investimento estão
separados entre “autorizações de novos programas” e
despesas concernentes aos “créditos de pagamento”,
correspondentes a investimentos em andamento,
imobilizações em curso e pagamentos de empréstimos.2
No orçamento do departamento, não foi possível
identificar nenhuma forma de regionalização
sistematizada das despesas. Estas são apresentadas
por conceitos equivalentes aos brasileiros de função,
programa e categoria contábil de despesa.
Já no orçamento da comuna, há dois anexos que permitem
regionalizar parte das despesas por distrito da cidade
(arrondissement). Parte das despesas municipais é executada
pelos estados especiais dos distritos (Etats Spéciaux
D’Arrondissement, ou ESAs na sigla em francês), unidades
administrativas regionais equiparáveis às prefeituras regionais
de São Paulo. Há anexos ao orçamento que detalham
essas despesas,3 permitindo identificá-las por categoria
econômica, distrito, função, categoria contábil e programa.
Em 2018, essas unidades tiveram dotações de funcionamento
(despesas correntes) no valor total de € 147.696.675, sendo
€ 5.390.601 referentes a investimentos, e o restante a
dotações de funcionamento (animação local e gestão local),
conforme quadro-síntese a seguir retirado diretamente
do referido anexo. A coluna “Voto do Conselho de Paris”
apresenta o orçamento aprovado e a coluna “Lembrete do
orçamento anterior”, o orçamento aprovado no ano anterior.

2. Importante ressaltar que essa separação entre autorizações novas e antigas de
despesas de investimento não tem equivalência nas classificações orçamentárias
brasileiras.
3. Ver anexos “Etats Spéciaux D’Arrdt” no portal http://budgetprimitif2018.paris.fr/#/.
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Recapitulação dos estados especiais de distritos
Para informação - Montantes de despesas por verba (valores em euros)

DOTAÇÃO

de animações locais

de gestão local

de investimento

LEMBRETE DO ORÇAMENTO ANTERIOR

VOTO DO CONSELHO DE PARIS

147.891.576,00

147.696.675,00

11.843.275,00

11.734.942,00
130.566.906,00

5.409.395,00

130.571.132,00
5.390.601,00

É importante ressaltar que as dotações de gestão
e animação local não incluem apenas despesas de
zeladoria, mas também manutenção de escolas primárias
e creches e equipamentos esportivos e culturais.
Além das despesas executadas diretamente pelos
estados especiais dos distritos, que correspondem
a menos de 2% do orçamento total da comuna, há
um anexo cujo objetivo específico é regionalizar os
investimentos por distrito. Esse anexo é denominado
“Investimento localizado” (Investissement localisé)
e classifica os investimentos em três tipos:

1.

investimentos
localizados
(investissements
localisés);

2.

investimentos
localizáveis ao
longo do ano
(investissements
localisables en
cours d’année);

3.

investimentos
não localizados
(investissements
non localisés).
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O anexo permite identificar os projetos decididos pelo orçamento
participativo (OP), que somaram mais de € 83 milhões no exercício
de 2018. Também traz um histórico dos últimos anos, conforme
podemos ver a seguir. As colunas com a expressão “hors budget
participatif” não incluem os valores orçados com projetos do OP.

Autorizações do programa

Designação c Sem orçamento participativo e Orçamento participativo incluso
2014 — 2018, EM MILHÕES DE EUROST

Total Designação

2014

1.210.802

2015

1.451.463

2016 c

1.713.510

2016 e

1.776.791

2017 c

1.169.046

2017 e

1.261.373

2018 c

1.378.927

2018 e

1.461.942

I. Operações localizadas
2014

2015

2016 c

142.345

320.113

294.307

2016 e

2017 c

2017 e

326.788

175.188

237.955

2016 e

2017 c

2017 e

603.014

457.563

487.123

2016 e

2017 c

2017 e

846.989

536.294

536.294

2018 c
95.744

2018 e
155.919

II. Operações localizáveis ao longo do ano
2014

2015

2016 c

438.468

579.738

572.214

2018 c
579.223

2018 e
594.563

III. Operações não localizadas
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2014

2015

2016 c

629.988

551.611

846.989

2018 c
703.959

2018 e
711.460

O valor total de investimento previsto
em 2018, incluindo os projetos
do orçamento participativo, é
semelhante ao valor total aprovado
em investimentos na comuna de
Paris no primeiro quadro síntese
(€ 1,479 bilhão). Não foi possível
compreender por que há essa
diferença de cerca de € 18 milhões
entre os dois quadros síntese. Apenas
€ 155,9 milhões dos investimentos
previstos estão localizados, o que
representa um percentual de
regionalização de cerca de 10,7%
do total de investimentos do anexo.
Somados aos € 142,3 milhões de
custeio regionalizado nos anexos
dos estados especiais dos distritos,
chegamos a um total de € 298,2
milhões regionalizados em uma peça
de € 9,4 bilhões, correspondendo
a um percentual total de
regionalização de apenas 3,2%.
Os investimentos localizáveis ao
longo do ano e os não localizados
são detalhados por função e
programa. Já os projetos localizados
são apresentados em um grau
maior de detalhe, separados por
distrito e detalhados por função,
programa e com uma descrição das
principais intervenções previstas.
Como exemplo, os quadros a
seguir, extraídos diretamente
do anexo de investimentos
localizados, traz os projetos
previstos fora e dentro do orçamento
participativo para o 1º distrito.

Detalhamento dos
investimentos
localizados
do orçamento
principal
(não participativo) do 1º distrito
Autorizações de programa por atividade

Total 1º distrito (€ 1.610.538)

1.6 mi
Negócios escolares
MANUTENÇÃO LOCALIZADA 1º GRAU

€ 425.000
Famílias e primeira infância
ESTABELECIMENTOS
DE PRIMEIRA INFÂNCIA

€ 229.655
Democracia, cidadãos e territórios
PREFEITURAS

€ 60.883
Vias e deslocamentos
OPERAÇÕES DE MELHORIAS

€ 480.000
PATRIMÔNIO VIÁRIO

€ 415.000
TOTAL VIAS E DESLOCAMENTOS

€ 895.000
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Detalhe das principais operações
Total negócios escolares

€ 425.000

M A NU T EN Ç ÃO LO C A L I Z A DA 1º G R AU
60.000

100.000

65.000

200.000

• EM 20, rue de
la Sourdière Modernização do
teto de zinco

• EM 6, rue SaintGermain l’Auxerrois
- Modernização
dos sanitários do
pátio coberto

• EP 28, rue Cambon
- Modernização dos
sanitários do pátio
coberto do térreo

• EE 11, rue
d’Argenteuil Modernização do
teto de zinco

Total famílias e primeira infância

€ 229.655

E S TA B EL E CIMEN TO S D E P R IME IR A INFÂ N CI A
50.000

90.000

45.000

30.000

14.655

• CC 132, rue
Rambuteau
- Criação de
persianas no
1º andar

• CC 17bis, rue
de l’Arbre Sec
- Modernização
dos espaços
de troca 2º,
3º andares

• CC 132, rue
Rambuteau Modernização
do jardim do 1º
andar (+ projeto
de vegetalização
com a DEVE)

• CC 26, rue
Saint-Roch Modernização
da marcenaria
exterior

• CC 26, rue
Saint-Roch Instalação de
uma divisória de
vidro com porta
no 4º andar

Total democracia,
cidadãos e territórios

€ 60.883

P REFE I T UR A S
60.883
• Mairie du 1er
arrondissement
- Renovação das
instalações nobres

Total vias e deslocamentos

€ 895.000

O P ER AÇ Õ E S D E MEL H O R I A S
370.000

110.000

• Rue de Richelieu (rue
Thérèse à rue André
Malraux) - Meio ambiente

• Rue Saint Honoré (entre
Arbre Sec e Prouvaires)
- Meio ambiente

PAT R IM Ô NIO D E V I A S
415.000
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• Secteur des Halles Ruas des Innocents, SainteOpportune, de la Ferronnerie e Passage des
Lingères) - Renovação da pavimentação

Detalhamento dos investimentos
localizados do orçamento
participativo do 1º distrito
1º distrito: € 0,16 milhões

Total vias e deslocamentos

155 mil
Redesenhar e proteger uma parte da rue de Richelieu

Total 1º distrito: € 155.000

Como vemos, o detalhamento das principais intervenções
planejadas (détail des principales óperations), que somam € 895
mil, não alcança o valor total dos investimentos planejados para o
1º distrito (€ 1,6 milhão). Há, portanto, uma parte considerável dos
investimentos localizados por distrito que não possui informações
detalhadas da intervenção ou endereço, ainda que aproximado.
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Há informação disponível
acerca de processos
participativos para
definição do orçamento?
Eles estão permeados por
alguma lógica regional?

O orçamento participativo vem sendo
executado na cidade de Paris desde
2014. Segundo o portal de OP da comuna
de Paris, ao menos 5% do orçamento
de investimento de 2014 a 2020 será
decidido de forma participativa.
O material de divulgação do OP 2018 previa € 100 milhões
a serem deliberados participativamente, dos quais €
30 milhões seriam destinados aos bairros populares
(quartier populares). Não foi possível identificar se houve
algum critério utilizado previamente para distribuir esses
€ 30 milhões entre os bairros ou distritos da cidade.
O OP de Paris possui forte componente online, em que
há um prazo para que cada habitante possa sugerir
projetos pelo portal. Encerrado esse período, os projetos
passam por uma avaliação de viabilidade pelos técnicos
da prefeitura e são agrupados por distrito. Há ainda uma
categoria de projetos que beneficiam toda a cidade.
Os habitantes de Paris podem votar nos seus projetos
favoritos online ou em salas de votação preestabelecidas.
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Como a variável território é refletida
nos portais de transparência ou
relatórios de execução da despesa
publicamente disponíveis?
Os dados da execução orçamentária da cidade de Paris estão
disponíveis no portal de dados abertos da cidade. A base
de dados a ser consultada para informações referentes à
execução orçamentária é chamada “Conta Administrativa”
(compte administratif). No entanto, essa base de dados não traz
informações da execução regionalizada. Esses dados estão
disponíveis apenas em formato pdf, em uma página específica
com relatórios de encerramento da execução orçamentária.
Há um específico sobre a localização dos investimentos,
denominado Anexo IL (investissement localisé). Este, que
detalha a regionalização da execução dos investimentos,
é um requerimento legal para a cidade de Paris (artigo L.
2511-36 do Código Geral de Coletividades Territoriais).
Embora esse documento não traga um quadro síntese, é possível calcular
o total do investimento regionalizado na execução somando o investimento
reportado para cada distrito. De um total de € 1,346 bilhão de investimento
reportado, € 656,9 milhões tiveram sua localização por distrito informada,
chegando a uma regionalização de 49% dos investimentos na etapa da
execução. O detalhamento dos investimentos na execução é parecido com
aquele apresentado na etapa de planejamento, com discriminação por função,
programa e detalhamento com endereço para as principais intervenções.
Para facilitar a compreensão sobre a distribuição do orçamento executado
nos diversos distritos e permitir uma análise, ainda que exploratória,
sobre se essa distribuição está de alguma forma relacionada com uma
tentativa de atacar desigualdades regionais na cidade, elaboramos
uma tabela com o total de orçamento investido em cada distrito.
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Distribição dos investimentos executados
em paris por distrito (valores em euros)
1º

10º

12,0%

23,2%

9º

6,9%
8º

9,9%

Total

656.857.630

7º

4,7%
5º

4,6%
5º

6,3%

2º

2,5%
3º

14,5%
4º

15,4%

Uma forma de compreender a relação dessa distribuição com as
desigualdades regionais na cidade de Paris é observando como a renda
está distribuída no território. O mapa de renda per capita a seguir permite
observar que os distritos nº 13, 18, 19 e 20 são os mais pobres em
termos relativos, com renda per capita anual média entre € 10 e 20 mil.
Estes são alguns dos campeões em destinação de investimento, tendo
recebido em conjunto de € 270,4 milhões, mais de 41% do total.

Outras informações de interesse
• Uma das estratégias de engajamento para discussão do
orçamento desenvolvidas pela prefeitura de Paris é disponibilizar
um quiz online, um rápido jogo para testar o conhecimento
dos habitantes sobre o orçamento da cidade.
• Uma avaliação mais detalhada sobre a aplicação do
OP em Paris pode ser encontrada neste link.
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