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Seção Um: A disponibilidade dos documentos orçamentários 
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Tabela 1. Documentos orçamentários do ano-exercício utilizados no 
preenchimento do questionário 

 
Favor indicar o ano-exercício dos documentos orçamentários  utilizados para o preenchimento do 

questionário. Se o documento não está disponível para o público, por favor faça constar, “Não Disponível”. 

 
 

Documentos orçamentários do ano-exercício 
utilizados no preenchimento do questionário 

  

Como indicado no Guia de Preenchimento do Questionário, 

documentos de vários anos fiscais são referidos através do 

questionário. Por favor, indique abaixo a qual ano fiscal se 

referem as respostas relativas a cada relatório ou experiência.  

 Ano-exercício do Orçamento 

considerado 

Relatório Pré-Orçamento 

(Diretrizes Orçamentárias) 
 

Orçamento Sintético  

Proposta Orçamentária do 

Executivo 
 

 

Documentos orçamentários de 

suporte 

 

 

Orçamento Cidadão  

Orçamento Promulgado  

Relatórios durante o ano-

exercício 
 

Relatório do Primeiro Semestre  

Relatório Anual  

Relatório de Auditoria  
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Tabela 2. Links da Internet para os principais documentos 
orçamentários 

Por favor, indique o link da internet para o documento, ou assinale uma destas três alternativas: 

“Não Produzido”; “Produzido mas Não Disponível ao Público”; ou, “Disponível Publicamente, mas 

Não na Internet”. 
 

 
Docum ento 

orçam entário 
 

 
W ebsite 

 

Relatór io Pré-Orçamento 

 

 

 

Orçamento Sintét ico 

 

 

 

Proposta Orçamentária do 

Execut ivo 

 

 

 

 

Documentos orçamentários 

de suporte 

 

 

 

 

Orçamento Cidadão 

 

 

 

Orçamento Promulgado 

 

 

 

Relatór ios durante o ano-

exercício 

 

 

 

Relatór io do Primeiro 

Semest re 

 

 

 

Relatór io Anual 

 

 

Relatório de Auditor ia 

 

 

 

 

Out ros documentos 

 

 

 

Ministér ios e Secretarias 

relevantes 
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Tabela 3.  Disponibilidade dos documentos relativos à Proposta 
Orçamentária do Executivo 

 

Disponibilidade dos documentos relativos à Proposta Orçamentária 

Para os relatórios que seguem, coloque “Sim” na linha apropriada para indicar a situação do relatório: 

Proposta Orçamentária do Executivo   

Pré-

Orçamento Document

o principal 

Orçamento 

Sintético* 

Documento 

de suporte 

1 

Documento 

adicional 2 

Orçamento 

Cidadão 

A. Não produzido, nem mesmo 

para fins internos 
      

B. Produzido para fins internos, 

mas não disponível para o 

público 

      

C. Produzido e disponível para o 

público, mas apenas mediante 

solicitação 

      

D. Produzido e disponibilizado 

para o público (por exemplo, 

em bibliotecas, na Internet) 

      

Com relação aos relatórios orçamentários produzidos e disponibilizados para o público, que passos são dados pelo 

Executivo para publicizá-los e promover o interesse neles?   

Para cada característica, marque “Sim” para sim, “Não” para não, ou “ND” caso não disponível. 

Orçamento do Executivo   

Pré-

Orçamento 
Documento 

principal 

Orçamento 

Sintético* 

Documento 

de suporte 1 

Documento 

adicional 2 

Orçamento 

Cidadão  

1. A data de divulgação é 

conhecida com um mês de 

antecedência pelo menos 

      

2. Nota prévia anunciando a 

divulgação é envidada aos 

usuários, mídia 

      

3. A divulgação para o público 

ocorre no mesmo dia da 

divulgação à mídia 

      

4. Disponível na Internet, sem 

custo 

      

5. Disponibilidade gratuita de 

cópias impressas, mas com 

distribuição limitada 

      

6. Disponibilidade gratuita de 

cópias impressas, 

distribuídas em massa 

      

7. Fácil de obter fora da capital 

e/ou grandes cidades
+
 

      

8. Escrito em mais de uma 

língua 

      

9. Uma Conferência de 

Imprensa é chamada para 

discutir a divulgação 

      

*O Orçamento sintético deve ser um documento avulso, podendo incluir um comunicado sobre o Orçamento ou um sumário executivo publicado 

separadamente.  
+
Marque “Sim” se acessível via pedido pelo correio ou pela Internet, caso o acesso à Internet seja fácil de conseguir fora da capital e/ou grandes cidades. 
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Tabela 4.  Disponibilidade do Orçamento Promulgado e outros 
relatórios 

 

Disponibilidade do Orçamento Promulgado e outros relatórios 

Para os relatórios seguintes, coloque “Sim” na linha apropriada abaixo para indicar a situação do relatório: 

 Orçamento 

Promulgado

Relatórios 

durante o 

ano-exercício

Relatório do 

Primeiro 

Semestre 

Relatório 

Anual 
Relatório de 

Auditoria 

A. Não produzido, nem mesmo 

para fins internos 
     

B. Produzido para fins internos, 

mas não disponível para o 

público 

     

C. Produzido e disponível para o 

público, mas apenas mediante 

solicitação 

     

D. Produzido e disponibilizado 

para o público (por exemplo, 

em bibliotecas, na Internet) 

     

Com relação aos relatórios orçamentários produzidos e disponibilizados para o público, que passos são dados 

pelo Executivo para publicizá-los e promover o interesse neles?   

Para cada característica, marque “Sim” para sim, “Não” para não, ou “ND” caso não disponível. 

 Orçamento 

Promulgado 

Relatórios 

durante o 

ano-exercício 

Relatório do 

Primeiro 

Semestr 

Relatório 

Anual 

Relatório de 

Auditoria 

1. A data de divulgação é 

conhecida com um mês de 

antecedência pelo menos 

     

2. Nota prévia anunciando a 

divulgação é envidada aos 

usuários, mídia 

     

3. A divulgação para o público 

ocorre no mesmo dia da 

divulgação à mídia 

     

4. Disponível na Internet, sem 

custo 

     

5. Disponibilidade gratuita de 

cópias impressas, mas com 

distribuição limitada  

     

6. Disponibilidade gratuita de 

cópias impressas, distribuídas 

em massa 

     

7. Fácil de obter fora da capital 

e/ou grandes cidades
+
 

     

8. Escrito em mais de uma língua      

9. Uma Conferência de Imprensa 

é chamada para discutir a 

divulgação 

     

+
 Marque “Sim” se acessível via pedido pelo correio ou pela Internet, caso o acesso à Internet seja fácil de conseguir fora da capital e/ou grandes 

cidades. 
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Seção Dois:  A Proposta Orçamentária do Executivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota sobre abreviaturas: 

AE = Ano-Exercício (ano para o qual as propostas orçamentárias são feitas ou ano fiscal)  

AE+1 = Ano posterior ao ano-exercício 

AE-1 = Ano precedente ao ano-exercício 
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Por favor indique sua resposta colocando a letra apropriada no quadrado à direita da pergunta. 

Para todas as respostas marcadas como “não aplicável/outro”, por favor providencie uma breve 

explicação  por que as opções proporcionadas não são aplicáveis ou  por que outra resposta seria mais 

apropriada.. 

 

A Proposta Orçamentária do Executivo   

Estimativas para o Ano-Exercício e Após   

1. O orçamento do executivo para o ano-exercício ou a documentação orçamentária de 

suporte apresenta as despesas classificadas por unidade administrativa (isto é, 

ministério, secretaria, autarquia, ou agência)? 

 

a. Todas as despesas são classificadas por unidade administrativa. 

b. As despesas são classificadas por unidade administrativa, mas algumas 

unidades menores não são apresentadas separadamente.  

c. As despesas são classificadas por unidade administrativa, mas um número 

significante de unidades não é apresentado separadamente. 

d. Nenhuma despesa classificada por unidade administrativa é apresentada.  

e. Não aplicável/outro (favor explicar).  

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

2. O orçamento do executivo para o ano-exercício ou a documentação orçamentária de 

suporte apresenta as despesas classificadas por categoria funcional? 

 

a. Todas as despesas são classificadas por categoria funcional, e a categorização 

utilizada é compatível com os padrões internacionais. 

b. Todas as despesas são classificadas por categoria funcional, mas a 

categorização utilizada não é compatível com os padrões internacionais. 

c. Algumas despesas, não todas, são classificadas por função. 

d. Nenhuma despesa classificada por função é apresentada. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:   

 

 

 

3. O orçamento do executivo para o ano-exercício ou a documentação orçamentária de 

suporte apresenta as despesas classificadas por categoria econômica? 

 

a. Todas as despesas são classificadas por categoria econômica, e a categorização 

é compatível com os padrões internacionais. 

b. Todas as despesas são classificadas por categoria econômica, mas a 

categorização não é compatível com os padrões internacionais. 

c. Algumas despesas, não todas, são classificadas por categoria econômica. 

d. Nenhuma despesa classificada por categoria econômica é apresentada. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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4. O orçamento do executivo para o ano-exercício ou a documentação orçamentária de 

suporte apresenta as despesas por programas individuais? 

 

a. Informações ao nível dos programas são apresentadas para todas as despesas.  

b. Informações ao nível dos programas são apresentadas para pelo menos dois 

terços das despesas, mas não para todas. 

c. Informações ao nível dos programas são apresentadas, mas para menos de dois 

terços das despesas. 

d. Nenhuma informação ao nível dos programas é apresentada. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

5. No orçamento do executivo para o ano-exercício ou na documentação orçamentária de 

suporte, são apresentadas estimativas plurianuais para os níveis agregados de despesa 

(para pelo menos dois anos após o ano-exercício)? 

  

a. Sim, são apresentadas estimativas plurianuais para os níveis agregados de 

despesa. 

b. Não, não são apresentadas estimativas plurianuais para os níveis agregados de 

despesa. 

c. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

6. No orçamento do executivo para o ano-exercício ou na documentação orçamentária de 

suporte, são apresentados mais detalhes nas estimativas plurianuais além dos níveis 

agregados de despesa (para pelo menos dois anos após o ano-exercício)? 

 

a. Sim, são apresentadas estimativas plurianuais para todos os programas 

individuais, contemplando uma ou mais categorias de despesa (como, por 

exemplo, funcional, econômica ou administrativa). 

b. Sim, são apresentadas estimativas plurianuais contemplando uma ou mais 

categorias de despesa (como, por exemplo, funcional, econômica ou 

administrativa), mas somente para alguns programas individuais. 

c. Sim, são apresentadas estimativas plurianuais, mas cobrindo apenas 

parcialmente uma ou mais das categorias de despesa (como, por exemplo, 

funcional, econômica ou administrativa) e/ou somente alguns programas 

individuais. 

d. Não, as estimativas plurianuais de despesa são apresentadas apenas de forma 

agregada, ou nem mesmo são apresentadas. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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7. O orçamento do executivo para o ano-exercício ou a documentação orçamentária de 

suporte identifica as diferentes fontes de receita tributária (como, por exemplo, imposto 

de renda ou imposto sobre o valor agregado - IVA)? 

 

a. Todas as fontes de receita tributária são identificadas individualmente. 

b. Fontes de receita tributária em montante equivalente a pelo menos dois terços 

destas receitas são identificadas individualmente, mas não todas. 

c. Fontes de receita tributária em montante menor do que dois terços das destas 

receitas são identificados individualmente. 

d. Nenhuma fonte de receita tributária é identificada individualmente. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

8. O orçamento do executivo para o ano-exercício ou a documentação orçamentária de 

suporte identifica as diferentes fontes de receita não-tributária (como, por exemplo, 

doações, receitas patrimoniais e vendas de bens e serviços)? 

 

a. Todas as fontes de receita não-tributária são identificadas individualmente. 

b. Fontes de receita não-tributária em montante equivalente a pelo menos dois 

terços do total destas receitas são identificados individualmente, mas não 

todas. 

c. Fontes de receita não-tributária em montante equivalente a menos de dois 

terços do total destas receitas são identificados individualmente. 

d. Nenhuma fonte de receita não-tributária é identificada individualmente. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

9. No orçamento do executivo para o ano-exercício ou na documentação orçamentária de 

suporte, são apresentadas estimativas plurianuais em nível agregado de receita (para 

pelo menos dois anos após o ano-exercício)? 

  

a. Sim, são apresentadas estimativas plurianuais em nível agregado de receita.  

b. Não, não são apresentadas estimativas plurianuais em nível agregado de 

receita. 

c. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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10. No orçamento do executivo para o ano-exercício ou na documentação orçamentária de 

suporte, são apresentados mais detalhes nas estimativas plurianuais além dos níveis 

agregados de receita (para pelo menos dois anos após o ano-exercício)? 

 

a. Sim, são apresentadas estimativas plurianuais para as fontes individuais de 

receita, e classificadas por tipo de receita (tal como tributária e não-tributária). 

b. Sim, são apresentadas estimativas plurianuais classificadas por tipo de receita 

(tal como tributária e não-tributária), mas apenas para algumas fontes 

individuais de receita. 

c. Sim, são apresentadas estimativas plurianuais, mas apenas para algumas fontes 

individuais de receita. 

d. Não, estimativas plurianuais são apresentadas apenas em nível agregado de 

receita, ou sequer são apresentadas. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

11. O orçamento do executivo para o ano-exercício ou a documentação orçamentária de 

suporte apresenta informações sobre o total da dívida ativa do governo? 

 

a. Sim, as informações espelham a dívida ativa tanto para o início como para o 

final do ano-exercício (e assim refletem a necessidade líquida de 

financiamento do orçamento). 

b. Sim, as informações espelham a dívida ativa para o final do ano-exercício. 

c. Sim, as informações espelham a dívida ativa para o início do ano-exercício. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre a dívida ativa.  

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

12. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta os 

juros sobre a dívida a serem pagos durante o ano-exercício? 

 

a. Sim, são apresentados os pagamentos de juros sobre a dívida. 

b. Não, não são apresentados os pagamentos de juros sobre a dívida.   

c. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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13. O orçamento do executivo para o ano-exercício ou a documentação orçamentária de 

suporte apresenta informações relativas à composição da dívida do governo (como, por 

exemplo, taxas de juros, perfil de maturidade e denominação monetária da dívida)? 

 

a. Sim, informações abrangentes relativas à composição da dívida do governo 

são apresentadas.  

b. Sim, informações adicionais essenciais são apresentadas, mas alguns detalhes 

são excluídos. 

c. Sim, informações adicionais são apresentadas, mas faltam detalhes 

importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações adicionais relativas à composição da 

dívida do governo.  

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

14. O orçamento do executivo para o ano-exercício ou a documentação orçamentária de 

suporte apresenta a previsão macroeconômica na qual se baseiam as projeções 

orçamentárias? 

 

a. Sim, uma discussão abrangente da previsão macroeconômica é apresentada e 

os seus pressupostos fundamentais são destacados explicitamente (tal como 

inflação, crescimento do PIB, taxa de desemprego e taxas de juros). 

b. Sim, a previsão macroeconômica é discutida e a maioria dos seus pressupostos 

fundamentais são destacados explicitamente, mas alguns detalhes são 

excluídos. 

c. Sim, há alguma discussão da previsão macroeconômica (e/ou a apresentação 

dos pressupostos fundamentais), mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações relativas à previsão macroeconômica.   

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

15. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta o 

impacto dos diferentes pressupostos macroeconômicos (i.e., análise sensitiva) sobre o 

orçamento (incluindo despesas, receitas e dívida)?  

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre o impacto dos 

pressupostos macroeconômicos, incluindo tanto uma discussão narrativa 

quanto estimativas quantitativas.   

b. Sim, são apresentadas informações, enfatizando o impacto dos principais 

pressupostos macroeconômicos, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, algumas informações são apresentadas, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações relativas ao impacto dos diferentes 

pressupostos macroeconômicos sobre o orçamento. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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16. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta informações 

para o ano-exercício pelo menos, mostrando como as políticas propostas no orçamento, de 

forma diferente das políticas existentes, afetam as despesas? 

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre o impacto das políticas 

propostas sobre as despesas, incluindo tanto uma discussão narrativa quanto 

estimativas quantitativas. 

b. Sim, informações são apresentadas, enfatizando o impacto das principais propostas 

políticas sobre as despesas, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, algumas informações são apresentadas, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre o impacto das políticas propostas sobre 

as despesas. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

17. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte  apresenta 

informações para o ano-exercício pelo menos, mostrando como as políticas propostas 

no orçamento, de modo diferente das políticas existentes, afetam as receitas? 

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre o impacto das políticas 

propostas sobre as receitas, incluindo tanto uma discussão narrativa quanto 

estimativas quantitativas. 

b. Sim, informações são apresentadas, enfatizando o impacto das principais 

propostas políticas sobre as receitas, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, algumas informações são apresentadas, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre o impacto das políticas propostas 

sobre as receitas. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

Avaliações relativas aos anos anteriores ao ano-exercício  

18. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta as despesas 

relativas ao ano-exercício precedente (AE-1) classificadas por unidade administrativa (isto é, 

por ministério, secretaria, autarquia, agência)? 

 

a. Todas as despesas do AE-1 são classificadas por unidade administrativa. 

b. As despesas do AE-1 são classificadas por unidade administrativa, mas algumas 

unidades menores não são mostradas separadamente. 

c. As despesas do AE-1 são classificadas por unidade administrativa, mas um número 

significante de unidades não são mostradas separadamente. 

d. Nenhuma despesa do AE-1classificada por unidade administrativa é apresentada. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar).  

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 



 

15

19. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta as despesas 

relativas ao ano-exercício precedente (AE-1) classificadas por categoria funcional? 

 

a. Todas as despesas do AE-1são classificadas por categoria funcional, e a categorização 

é compatível com os padrões internacionais. 

b. Todas as despesas do AE-1são classificadas por categoria funcional, mas a 

categorização não é compatível com os padrões internacionais. 

c. Algumas despesas do AE-1, não todas, são classificadas por categoria funcional. 

d. Nenhuma despesa do AE-1 classificada por categoria funcional é apresentada. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

20. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta as despesas 

do ano-exercício precedente (AE-1) classificadas por categoria econômica? 

 

a. Todas as despesas do AE-1 são classificadas por categoria econômica, e a 

categorização é compatível com os padrões internacionais. 

b. Todas as despesas do AE-1 são classificadas por categoria econômica, mas a 

categorização não é compatível com os padrões internacionais. 

c. Algumas despesas do AE-1, não todas, são classificadas por categoria econômica. 

d. Nenhuma despesa do AE-1 classificada por categoria econômica é apresentada. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

21. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta as despesas 

por programas individuais do ano-exercício precedente (AE-1)? 

 

a. Informações ao nível dos programas são apresentadas para todas as despesas do AE-1.  

b. Informações ao nível dos programas são apresentadas para pelo menos dois terços das 

despesas do AE-1, mas não para todas. 

c. Informações ao nível dos programas são apresentadas do AE-1, mas para menos de 

dois terços das despesas. 

d. Nenhuma informação ao nível dos programas é apresentada do AE-1. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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22. No orçamento do executivo ou na documentação orçamentária de suporte, quantos 

meses de valores efetivamente realizados estão refletidos nas estimativas das despesas 

para o ano-exercício precedente (AE-1)? 

 

a. Todas as estimativas para o AE-1 tiveram seus valores originalmente 

aprovados corrigidos de modo a refletir seis ou mais meses de despesas 

efetivamente realizadas. 

b. Todas as estimativas para o AE-1 tiveram seus valores originalmente 

aprovados corrigidos, mas refletem menos de seis meses de despesas 

efetivamente realizadas. 

c. Algumas estimativas para o AE-1 tiveram seus valores originalmente 

aprovados corrigidos de modo a refletir despesas efetivamente realizadas. 

d. As estimativas para o AE-1 não tiveram seus valores originalmente aprovados 

corrigidos de modo a refletir despesas efetivamente realizadas, ou nenhuma 

estimativa do AE-1 é apresentada. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

23. No orçamento do executivo ou na documentação orçamentária de suporte, são 

apresentadas as estimativas dos níveis agregados de despesa dos anos que precedem o 

ano-exercício em mais de um ano (isto é, AE-2 e anteriores)? 

  

a. Sim, são apresentadas as estimativas dos níveis agregados de despesa dos anos 

precedentes. 

b. Não, tais estimativas dos níveis agregados de despesa dos anos precedentes 

não são apresentadas. 

c. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

24. No orçamento do executivo ou na documentação orçamentária de suporte, são 

apresentados mais detalhes além de apenas os níveis agregados nas estimativas da 

despesa dos anos precedentes ao ano-exercício em mais de um ano (isto é, AE-2 e 

anteriores)? 

 

a. Sim, são apresentadas as estimativas de despesa dos anos precedentes para 

todos os programas individuais, contemplando mais de uma forma de 

classificação das despesas (como, por exemplo, funcional, econômica ou 

administrativa). 

b. Sim, são apresentadas as estimativas dos anos precedentes contemplando mais 

de uma forma de classificação das despesas (como, por exemplo, funcional, 

econômica ou administrativa), mas apenas para alguns programas individuais. 

c. Sim, são apresentadas as estimativas dos anos precedentes, mas contemplando 

apenas parcialmente uma ou mais formas de classificação das despesas (como, 

por exemplo, algumas funções, ou algumas unidades administrativas) e/ou 

somente alguns programas individuais. 

d. Não, as estimativas dos anos precedentes são apresentadas apenas em nível 

agregado de despesa, ou simplesmente não são apresentadas.   

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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25. No orçamento do executivo ou na documentação orçamentária de suporte, qual o ano 

mais recente utilizado como base de modo a que todas as despesas reflitam dispêndios 

reais?  

  

a. Dois anos antes do ano-exercício (AE-2). 

b. Três anos antes do ano-exercício (AE-3). 

c. Anterior ainda a AE-3. 

d. Nenhuma base de dispêndios reais para as despesas é apresentada no 

orçamento ou na documentação orçamentária de suporte. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

26. As avaliações de despesas dos anos precedentes ao ano-exercício são corrigidas, de 

acordo com a necessidade, de modo a serem comparáveis com os dados do ano-

exercício em termos de classificação e apresentação?  

 

a. Sim, os dados de anos anteriores são sempre corrigidos de modo a serem 

comparáveis com os dados do ano-exercício.  

b. Sim, na maior parte dos casos, os dados de anos anteriores são corrigidos de 

modo a serem comparáveis.  

c. Sim, em alguns casos, os dados de anos anteriores são corrigidos de modo a 

serem comparáveis, mas existem significativas diferenças de classificação 

entre os anos precedentes e o ano-exercício. 

d. Não, os dados de anos anteriores não são corrigidos de modo a serem 

comparáveis, ou não são apresentadas avaliações de despesas de anos 

precedentes. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

27. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte identifica as diferentes 

fontes de receita tributária (como, por exemplo, imposto de renda ou imposto sobre o valor 

agregado – IVA) para o ano precedente ao ano-exercício (AE-1)?  

 

a. Todas as receitas tributárias do AE-1 são identificadas individualmente? 

b. Receitas tributárias equivalentes em montante a pelo menos dois terços das receitas 

tributárias do AE-1, mas não todas, são identificadas individualmente. 

c. Receitas tributárias equivalentes em montante a menos de dois terços de todas as 

receitas tributárias do AE-1 são identificadas individualmente. 

d. As receitas tributárias do AE-1 não são identificadas. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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28. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte identifica as diferentes 

fontes de receita não-tributária (como, por exemplo, doações, receitas patrimoniais e vendas de 

bens e serviços) do ano precedente ao ano-exercício (AE-1)? 

 

a. Todos as receitas não-tributárias do AE-1 são identificadas individualmente. 

b. Receitas não-tributárias do AE-1 em montante equivalente a pelo menos dois terços da 

receita não-tributária do AE-1 são identificadas individualmente, mas não todas. 

c. Receitas não-tributárias em montante equivalente a menos de dois terços de todas as 

receitas não-tributárias do AE-1 são identificadas individualmente. 

d. Nenhuma das receitas não-tributárias do AE-1 é identificada individualmente. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

29. No orçamento do executivo ou na documentação orçamentária de suporte, quantos 

meses de valores efetivamente realizados estão refletidos na estimativa das receitas 

para o ano-exercício precedente (AE-1)? 

 

a. Todas as estimativas para o AE-1 tiveram seus valores originais corrigidos de 

modo a refletir seis ou mais meses de receitas efetivamente realizadas. 

b. Todas as estimativas para o AE-1 tiveram seus valores originais corrigidos, 

mas refletem menos de seis meses de receitas efetivamente realizadas. 

c. Algumas estimativas para o AE-1 não tiveram seus valores originais corrigidos 

de modo a refletir receitas efetivamente realizadas. 

d. As estimativas para o AE-1 não tiveram seus valores originais corrigidos ou 

não são apresentadas avaliações do AE-1. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

30. No orçamento do executivo ou na documentação orçamentária de suporte, são 

apresentadas avaliações dos níveis agregados de receita dos anos que precedem o ano-

exercício em mais de um ano (isto é, AE-2 e anteriores)? 

  

a. Sim, são apresentadas tais avaliações dos níveis agregados de receita dos anos 

precedentes. 

b. Não, tais avaliações dos níveis agregados de receita dos anos precedentes não 

são apresentadas. 

c. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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31. No orçamento do executivo ou na documentação orçamentária de suporte, são 

apresentados mais detalhes além de apenas os níveis agregados nas estimativas de 

receita dos anos precedentes ao ano-exercício em mais de um ano (isto é, AE-2 e 

anteriores)? 

 

a. Sim, são apresentadas nas estimativas da receita de anos anteriores as fontes 

individuais de receita, classificadas por categoria de receita (por exemplo, 

tributária e não-tributária). 

b. Sim, são apresentadas as estimativas da receita de anos anteriores classificadas 

por categoria de receita (por exemplo, tributária e não-tributária), mas apenas 

para algumas fontes individuais de receita. 

c. Sim, são apresentadas as estimativas de anos anteriores, mas apenas para 

algumas fontes individuais de receita. 

d. Não, as estimativas dos anos anteriores são apresentadas apenas em nível 

agregado de receita, ou simplesmente não são apresentadas. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

32. No orçamento do executivo ou na documentação orçamentária de suporte, qual o ano 

mais recente utilizado como base de modo a que todas as receitas reflitam ingressos 

reais? 

 

a. Dois anos antes do ano-exercício (AE-2). 

b. Três anos antes do ano-exercício (AE-3). 

c. Anterior ainda a AE-3. 

d. Nenhuma base de dispêndios reais para as receitas é apresentada no orçamento 

ou na documentação orçamentária de suporte. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

33. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta 

informações relativas à dívida do governo para o ano precedente ao ano-exercício? 

 

a. Sim, informações abrangentes relativas à composição da dívida do governo 

são apresentadas para o ano precedente ao ano-exercício. 

b. Sim, informações sobre os níveis de endividamento são apresentadas, mas 

alguns detalhes importantes são excluídos. 

c. Sim, mas apenas informações sobre o nível de endividamento são 

apresentadas. 

d. Não, não são apresentadas informações relativas à divida do governo para AE-

1.   

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:   
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34. No orçamento do executivo ou na documentação orçamentária de suporte, qual o ano 

mais recente utilizado como base de modo a que os valores da dívida reflitam dados 

reais? 

 

a. Dois anos antes do ano-exercício (AE-2). 

b. Três anos antes do ano-exercício (AE-3). 

c. Anterior ainda a AE-3. 

d. Nenhuma base de dados reais para a dívida do governo é apresentada no 

orçamento ou na documentação orçamentária de suporte de. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

Compreensão  

35. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta 

informações pelo menos para o ano-exercício sobre os fundos extra-orçamentários? 

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre os fundos extra-

orçamentários, incluindo tanto uma discussão narrativa quanto estimativas 

quantitativas. 

b. Sim, são apresentadas informações, destacando os principais fundos extra-

orçamentários, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre os fundos extra-orçamentários.  

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

36. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta 

informações pelo menos para o ano-exercício sobre as transferências 

intergovernamentais?  

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre as transferências 

intergovernamentais, incluindo tanto uma discussão narrativa quanto 

estimativas quantitativas. 

b. Sim, são apresentadas informações, destacando as principais transferências 

intergovernamentais, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, algumas informações são apresentadas, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não apresentadas informações sobre as transferências 

intergovernamentais.  

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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37. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta informações 

pelo menos para o ano-exercício sobre as transferências para empresas públicas? 

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre as transferências para empresas 

públicas, incluindo tanto uma discussão narrativa quanto estimativas quantitativas. 

b. Sim, são apresentadas informações, destacando as principais transferências para 

empresas públicas, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, algumas informações são apresentadas, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre as transferências para empresas públicas. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

38. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta 

informações pelo menos para o ano-exercício sobre as atividades quasi-fiscais? 

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre as atividades quasi-

fiscais, incluindo tanto uma discussão narrativa e, se possível, estimativas 

quantitativas. 

b. Sim, são apresentadas informações, destacando as principais atividades quasi-

fiscais, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre as atividades quasi-fiscais. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

39. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta 

informações sobre os ativos financeiros de posse do governo?  

  

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre os ativos financeiros, 

incluindo uma lista dos ativos, uma discussão do seu propósito, e uma 

estimativa de seu valor de mercado. 

b. Sim, são apresentadas informações, sendo destacadas as mais relevantes, mas 

alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre os ativos financeiros. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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40. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta 

informações sobre os ativos não-financeiros de posse do governo? 

  

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre os ativos não-

financeiros, incluindo uma lista dos ativos, uma discussão do seu propósito, e 

(se possível) uma estimativa de seu valor de mercado. 

b. Sim, são apresentadas informações, sendo destacadas as mais relevantes, mas 

alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre os ativos não-financeiros. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

41. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta 

informações pelo menos para o ano-exercício sobre os pagamentos atrasados? 

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre os pagamentos 

atrasados, incluindo tanto uma discussão narrativa quanto estimativas 

quantitativas. 

b. Sim, são apresentadas informações, destacando os principais pagamentos 

atrasados, mas alguns detalhes são excluídos.  

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre os pagamentos atrasados. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

42. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta 

informações sobre as responsabilidades contingentes (como, por exemplo, as garantias 

governamentais em empréstimos)? 

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre as responsabilidades 

contingentes, incluindo tanto uma discussão narrativa quanto estimativas 

quantitativas.  

b. Sim, são apresentadas informações, destacando as principais responsabilidades 

contingentes, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam importantes detalhes.  

d. No, não são apresentadas informações sobre as responsabilidades 

contingentes. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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43. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta 

informações sobre obrigações futuras, como, por exemplo, a previdência dos 

servidores públicos? 

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre as obrigações futuras, 

incluindo tanto uma discussão narrativa quanto estimativas quantitativas. 

b. Sim, são apresentadas informações, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre as obrigações futuras. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

44. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte fornece 

detalhes sobre as fontes de auxílio de doadores, tanto financeiras quanto em espécie? 

 

a. Todas as fontes de auxílio de doadores são identificadas individualmente. 

b. Pelo menos dois terços das fontes de auxílio de doadores, mas não todas, são 

identificadas individualmente. 

c. Menos de dois terços das fontes de auxílio de doadores são identificadas 

individualmente. 

d. Nenhuma fonte de auxílio de doadores é identificada individualmente. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

45. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta 

informações pelo menos para o ano-exercício sobre incentivos fiscais? 

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre incentivos fiscais, 

incluindo tanto uma discussão narrativa quanto estimativas quantitativas. 

b. Sim, são apresentadas informações, destacando os principais incentivos fiscais, 

mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre os incentivos fiscais. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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46. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte identifica todas 

as receitas pré-destinadas? 

 

a. Todas as receitas pré-destinadas são identificadas individualmente. 

b. Pelo menos dois terços das receitas pré-destinadas, mas não todas, são 

identificadas individualmente.  

c. Menos de dois terços das receitas pré-destinadas são identificadas 

individualmente. 

d. Nenhuma receita pré-destinada é identificada individualmente. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

47. Que percentagem das despesas no ano-exercício é dedicada para gastos em itens secretos, 

relativos, por exemplo, à segurança nacional e à inteligência militar?  

 

a. Um por cento das despesas ou menos é direcionado para itens secretos. 

b. Três por cento ou menos das despesas, mas mais do que um por cento, é direcionado 

para itens secretos. 

c. Oito por cento ou menos das despesas, mas mais do que três por cento, é direcionado 

para itens secretos. 

d. Mais do que oito por cento das despesas é direcionado para itens secretos, ou a 

percentagem não está disponível ao público. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

O Orçamento Narrativo & o Monitoramento de Desempenho  
48. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte descreve de que modo o 

orçamento proposto para o ano-exercício está ligado às metas das políticas propostas pelo 

governo, por unidade administrativa (ou categoria funcional)?   

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre a conexão entre o orçamento e 

as metas das políticas propostas pelo governo, por unidade administrativa (ou 

categoria funcional), incluindo tanto uma discussão narrativa quanto estimativas 

quantitativas. 

b. Sim, são apresentadas informações, destacando a conexão entre as principais metas 

das políticas e o orçamento, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre a conexão entre o orçamento e as metas 

das políticas propostas pelo governo. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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49. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte descreve como o 

orçamento proposto está ligado às metas das políticas propostas pelo governo para um período 

plurianual (para pelo menos dois anos além do ano-exercício)? 

  

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre a conexão entre o orçamento e 

as metas das políticas propostas pelo governo para um período plurianual, incluindo 

tanto uma discussão narrativa quanto estimativas quantitativas.  

b. Sim, são apresentadas informações, destacando as principais metas das políticas, mas 

alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre a conexão entre o orçamento e as metas 

das políticas propostas pelo governo para um período plurianual. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

50. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta 

dados não-financeiros, como, por exemplo, o número de beneficiários dos programas 

de despesas? 

 

a. Dados não-financeiros são apresentados para todos os programas. 

b. Dados não-financeiros são apresentados para programas equivalentes em 

montante a pelo menos dois terços das despesas, mas não para todas. 

c. Dados não-financeiros são apresentados para programas equivalentes em 

montante a menos de dois terços das despesas. 

d. Nenhum dado não-financeiro é apresentado. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

51. Os dados não-financeiros apresentados são úteis para avaliar como um programa de 

despesas está sendo executado? 

 

a. Os dados não-financeiros são muito úteis para avaliar a execução dos 

programas. 

b. Os dados não-financeiros são na maioria das vezes úteis para avaliar a 

execução dos programas. 

c. Os dados não-financeiros são em alguma medida úteis para avaliar a execução 

dos programas. 

d. Nenhum dado não-financeiro é fornecido ou eles não são úteis para avaliar a 

execução dos programas. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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52. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte contem 

indicadores de desempenho para os programas de despesa? 

 

a. São apresentados indicadores de desempenho para todos os programas. 

b. São apresentados indicadores de desempenho para programas equivalentes em 

montante a pelo menos dois terços das despesas, não para todas. 

c. São apresentados indicadores de desempenho para programas equivalentes em 

montante a menos de dois terços das despesas. 

d. Nenhum indicador de desempenho é apresentado. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

53. Os indicadores de desempenho são suficientemente bem desenhados, como, por 

exemplo, para se poder verificar se tem havido progresso em direção ao atingimento 

das metas das políticas?  

 

a. Todos os indicadores de desempenho são bem desenhados. 

b. A maioria dos indicadores de desempenho é bem desenhada.  

c. Alguns indicadores de desempenho são bem desenhados, mas a maioria não.  

d. Nenhum programa tem indicadores de desempenho, ou eles não são bem 

desenhados. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

54. Os indicadores de desempenho são utilizados em conjunto com as metas de desempenho 

apresentadas no orçamento do executivo ou na documentação orçamentária de suporte? 

 

a. Todos os indicadores de desempenho são utilizados em conjunto com as metas de 

desempenho. 

b. A maioria dos indicadores de desempenho é utilizada em conjunto com as metas de 

desempenho.  

c. Alguns indicadores de desempenho são utilizados em conjunto com as metas de 

desempenho, mas a maioria não.  

d. Nenhum indicador de desempenho é utilizado em conjunto com as metas de 

desempenho. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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55. O orçamento do executivo ou a documentação orçamentária de suporte apresenta informações 

pelo menos para o ano-exercício sobre as políticas (tanto propostas quanto compromissos 

existentes) destinadas para beneficiar diretamente as populações mais pobres do país?  

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre as políticas destinadas ao 

combate à pobreza, incluindo tanto uma discussão narrativa quanto estimativas 

quantitativas. 

b. Sim, são apresentadas informações, destacando o impacto das principais políticas 

destinados ao combate à pobreza, mas alguns detalhes estão excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre políticas destinadas ao combate à 

pobreza. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

Informações Adicionais Importantes para a Análise e o Monitoramento 
do Orçamento 

 

Por favor, observe que as questões nesta seção perguntam sobre informações que 
geralmente estão disponíveis para o público. As informações podem não estar 
incluídas na proposta orçamentária do executivo ou nos documentos que a 
acompanham, mas pode se encontrada em outros documentos divulgados pelo 
executivo.   

 

56. O executivo torna disponível ao público a descrição dos percentuais de imposto ou 

sistema de taxas de todas as fontes de receita? 

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre os percentuais de 

imposto e os sistemas de taxas, incluindo tanto uma discussão narrativa quanto 

estimativas quantitativas. 

b. Sim, são apresentadas informações, destacando os percentuais e taxas para a 

maior parte das fontes de receita, mas alguns detalhes estão excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam importantes detalhes.  

d. Não, não são apresentadas informações. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

57. O executivo torna disponível ao público uma análise da distribuição da carga fiscal? 

 

a. Sim, é apresentada uma análise detalhada da distribuição da carga fiscal, 

incluindo tanto uma discussão narrativa quanto estimativas quantitativas. 

b. Sim, é apresentada uma análise, destacando os principais aspectos da 

distribuição da carga fiscal, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, é apresentada alguma análise, mas faltam detalhes importantes. 

d. Nenhuma análise sobre a distribuição da carga fiscal é apresentada.  

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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58. O executivo torna disponível ao público uma explanação das condições associadas ao 

apoio de instituições internacionais de financiamento (IFIs)? 

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre as condições associadas 

ao apoio de IFIs, incluindo tanto uma discussão narrativa quanto estimativas 

quantitativas. 

b. Sim, são apresentadas informações, mas alguns detalhes estão excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre as condições associadas ao apoio 

de IFIs.  

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

59. O executivo torna disponível ao público uma explanação sobre as condições associadas 

ao apoio vindo de doações de outros países?   

 

a. São apresentadas informações abrangentes sobre as condições associadas ao 

apoio vindo de doações de outros países, incluindo tanto uma discussão 

narrativa quanto estimativas quantitativas. 

b. Sim, são apresentadas informações, mas alguns detalhes são excluídos.. 

c. Sim, são algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre as condições associadas ao apoio 

vindo de doações de outros países.  

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

60. O executivo torna disponível ao público um resumo descrevendo o orçamento e suas 

propostas? 

 

a. Sim, é fornecido um resumo bastante informativo. 

b. Sim, é fornecido um resumo em alguma medida informativo. 

c. Sim, mas o resumo não é muito informativo. 

d. Não, não é fornecido um resumo. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

61. O executivo publica um “orçamento cidadão” ou alguma apresentação não-técnica 

destinada ao público amplo que descreva o orçamento e suas propostas? 

 

a. Sim, é publicado um orçamento cidadão bastante informativo. 

b. Sim, é publicado um orçamento cidadão em alguma medida informativo. 

c. Sim, mas o orçamento cidadão não é muito informativo. 

d. Não, nenhum tipo de orçamento cidadão é publicado. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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62. O executivo torna disponível ao público definições não-técnicas dos termos usados no 

orçamento e em outros documentos a ele relacionados (por exemplo, através de um 

glossário)?  

 

a. Sim, são fornecidas definições detalhadas dos termos do orçamento. 

b. Sim, são fornecidas definições, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, são fornecidas algumas definições, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são fornecidas definições. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

63. O executivo torna disponível ao público um resumo do processo orçamentário? 

 

a. Sim, é fornecido um resumo do processo orçamentário bastante informativo. 

b. Si, é fornecido um resumo do processo orçamentário em alguma medida 

informativo. 

c. Sim, mas o resumo do processo orçamentário não é muito informativo. 

d. Não, não é fornecido um resumo do processo orçamentário. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

64. Os cidadãos têm o direito estabelecido em lei de acessar as informações 

governamentais, incluindo as informações orçamentárias? 

 

a. Sim, o direito está consignado em lei e os cidadãos estão ordinariamente 

habilitados na prática a obter informações governamentais, incluindo 

informações orçamentárias.   
b. Sim, o direito está consignado em lei, mas algumas vezes não é possível aos 

cidadãos obterem na prática informações governamentais, incluindo 

informações orçamentárias.  

c. Sim, o direito está consignado em lei, mas é freqüentemente ou sempre 

impossível obter acesso na prática às informações governamentais, incluindo 

informações orçamentárias.  

d. Não, o direito ao acesso às informações governamentais não está consignado 

em lei, ou este direito não inclui o acesso às informações orçamentárias. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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65. Estão os cidadãos habilitados na prática a obter informações financeiras sobre as 

despesas com programas individuais num formato mais elevado de desagregação do 

que o que aparece na proposta orçamentária do executivo, caso requeiram (por 

exemplo, junto a um ministério ou agência)?  

 

a. Na prática, informações mais desagregadas estão disponíveis ao público para 

todos os programas, exceto aquelas consideradas relacionadas com  segurança 

nacional ou inteligência militar. 

b. Na prática, informações mais desagregadas estão disponíveis ao público para 

programas equivalentes em montante a pelo menos dois terços das despesas, 

mas não para todas. 

c. Na prática, informações mais desagregadas estão disponíveis ao público para 

programas equivalentes em montante a menos de dois terços das despesas. 

a. Na prática, informações mais desagregadas sobre as despesas não estão 

disponíveis. 

b. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

66. Estão os cidadãos habilitados na prática a obter informações não-financeiras relativas 

às despesas (por exemplo, número de beneficiários, número de pessoas empregadas 

pelo programa, etc.) com programas individuais num formato mais elevado de 

desagregação do que o que aparece na proposta orçamentária do executivo, caso as 

requeiram junto a um ministério ou agência?  

  

a. Na prática, informações não-financeiras mais desagregadas estão disponíveis 

ao público para todos os programas, exceto aqueles considerado relacionados a 

segurança nacional ou inteligência militar. 

b. Na prática, informações não-financeiras mais desagregadas estão disponíveis 

ao público para programas equivalentes em montante a pelo menos dois terços 

das despesas, mas não para todas. 

c. Na prática, informações não-financeiras mais desagregadas estão disponíveis 

ao público para programas equivalentes em montante a menos de dois terços 

das despesas. 

d. Na prática, informações não-financeiras mais desagregadas não estão 

disponíveis. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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O Processo Orçamentário  

A Formulação do Orçamento pelo Executivo  
67. Quanto tempo antes do lançamento do orçamento é conhecido o dia de seu 

lançamento? 

 

a. A data de lançamento está fixada pela legislação permanente. 

b. O executivo anuncia a data de lançamento com pelo menos dois meses de 

antecedência. 

c. O executivo anuncia a data de lançamento com menos de dois meses mas com 

mais do que duas semanas de antecedência. 

d. O executivo anuncia a data lançamento com duas semanas ou menos de 

antecedência, ou não anuncia. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

68. O executivo disponibiliza ao público o seu calendário de atividades para o processo de 

preparação do Orçamento? 

 

a. Sim, um calendário detalhado é disponibilizado ao público. 

b. Sim, um calendário é disponibilizado, mas alguns detalhes estão excluídos. 

c. Sim, um calendário é disponibilizado, mas faltam detalhes importantes.  

d. Não, um calendário não é disponibilizado ao público. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar).  

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

69. O executivo segue o agendado em seu calendário para a preparação e lançamento do 

orçamento? 

 

a. O executivo obedece às datas agendadas 

b. O executivo obedece à maioria das principais datas agendadas. 

c. O executivo tem dificuldade em obedecer à maioria das datas agendadas. 

d. O executivo não obedece às datas de sua agenda, ou não a disponibiliza o seu 

calendário ao público. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário: 
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70. O executivo assegura consultas junto aos membros do legislativo como parte de seu 

processo para determinar as prioridades do Orçamento? 

 

a. Sim, o executivo assegura consultas abrangentes junto a amplos setores da 

legislatura. 

b. Sim, o executivo assegura consultas  junto a um conjunto de legisladores, mas 

alguns setores importantes são excluídos. 

c. Sim, o executivo assegura consultas muito limitadas, envolvendo apenas uns 

poucos membros da legislatura.  

d. Não, o executivo não costuma consultar membros da legislatura como parte do 

processo de preparação do orçamento. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

71. O executivo assegura consultas junto ao público como parte de seu processo para 

determinar as prioridades do Orçamento? 

 

a. Sim, o executivo assegura consultas extensivas junto a amplos setores do 

eleitorado. 

b. Sim, o executivo assegura consultas junto a um conjunto de eleitores, mas 

alguns setores importantes do eleitorado são excluídos. 

c. Sim, o executivo assegura consultas muito limitadas, envolvendo apenas um 

pequeno conjunto de eleitores. 

d. Não, o executivo não costuma realizar consultas junto ao público como parte 

do processo de preparação do orçamento. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar).  

 

Citação e/ou comentário:

 

 

 

72. Quando o Relatório Pré-Orçamento (Diretrizes Orçamentárias) é liberada ao público 

pelo executivo? 

 

a. O executivo libera o relatório pré-orçamento (diretrizes orçamentárias) com 

pelo menos quarto meses de antecedência em relação ao início do ano-

exercício respectivo. 

b. O executivo libera o relatório pré-orçamento com pelo menos dois meses (mas 

menos de quarto meses) de antecedência em relação ao início do ano-exercício 

respectivo.  

c. O executivo libera o relatório pré-orçamento com menos de dois meses de 

antecedência em relação ao início do ano-exercício. 

d. O executivo não libera ao público um relatório pré-orçamento. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

  

Citação e/ou comentário:  
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73. O Relatório Pré-Orçamento (Diretrizes Orçamentárias) descreve o contexto 

macroeconômica e fiscal do governo? 

 

a. Sim, é apresentada uma explanação abrangente do contexto macroeconômico e 

fiscal do governo, incluindo tanto uma discussão narrativa quanto estimativas 

quantitativas.   

b. Sim, é apresentada uma explanação, destacando os principais aspectos do 

contexto macroeconômico e fiscal, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, é apresentada alguma explanação, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não é apresentada uma explanação, ou o executivo não libera ao público 

um relatório pré-orçamento (diretrizes orçamentárias). 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

74. O Relatório Pré-Orçamento (Diretrizes Orçamentárias) descreve as políticas e as 

prioridades do governo que guiarão o desenvolvimento de estimativas detalhadas para 

o próximo Orçamento? 

 

a. Sim, é apresentada uma explanação abrangente das políticas e prioridades do 

governo para o orçamento, incluindo tanto uma discussão narrativa quanto 

estimativas quantitativas. 

b. Sim, é apresentada uma explanação, destacando os principais aspectos das 

políticas e prioridades do governo para o orçamento, mas alguns detalhes são 

excluídos. 

c. Sim, alguma explanação é apresentada, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não é apresentada uma explanação, ou o executivo não libera ao público 

um relatório pré-orçamento (diretrizes orçamentárias). 

e. Não aplicável/outro (favor explicar).  

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

A Aprovação do Orçamento pelo Legislativo  
75. Com quanto tempo de antecedência em relação ao início do ano-exercício a legislatura 

recebe o orçamento?   

 

a. A legislatura recebe o orçamento com pelo menos três meses de antecedência 

em relação ao início do ano-exercício. 

b. A legislatura recebe o orçamento com pelo menos seis semanas, mas menos de 

três meses, de antecedência em relação ao início do ano-exercício.  

c. A legislatura recebe o orçamento com menos de seis semanas de antecedência 

em relação ao início do ano-exercício. 

d. A legislatura não recebe o orçamento antes do início do ano-exercício. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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76. Um comitê legislativo (ou comitês) organiza a realização de audiências públicas sobre 

o contexto macroeconômico e fiscal apresentado no orçamento nas quais depoimentos 

do poder executivo e do público são ouvidos?   

 

a. Sim, são organizadas audiências públicas sobre o contexto macroeconômico e 

fiscal  nas quais os depoimentos do poder executivo e de amplos setores do 

eleitorado são ouvidos.  

b. Sim, são organizadas audiências nas quais os depoimentos do poder executivo 

e de alguns setores do eleitorado são ouvidos. 

c. Sim, são organizadas audiências nas quais os depoimentos do poder executivo 

são ouvidos, mas nenhum depoimento do público. 

d. Não, não são organizadas audiências públicas sobre o contexto 

macroeconômico e fiscal nas quais depoimentos do poder executivo e do 

público sejam ouvidos. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

77. Comitês legislativos organizam audiências públicas sobre os orçamentos individuais 

das unidades administrativas centrais (isto é, ministérios, secretarias, autarquias e 

agências) nos quais depoimentos do poder executivo são ouvidos?   

 

a. Sim, são organizadas audiências públicas extensivas sobre os orçamentos das 

unidades administrativas nas quais depoimentos do poder executivo são 

ouvidos.  

b. Sim, audiências são organizadas, cobrindo as principais unidades 

administrativas, nas quais depoimentos do poder executivo são ouvidos. 

c. Sim, é organizado um limitado número de audiências nas quais depoimentos 

do poder executivo são ouvidos. 

d. Não, não são organizadas audiências públicas sobre os orçamentos de unidades 

administrativas nas quais depoimentos do poder executivo sejam ouvidos.  

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

78. Um comitê legislativo (ou comitês) organiza audiências públicas sobre os orçamentos 

individuais das unidades administrativas centrais (isto é, ministérios, secretarias, 

autarquias e agências) nos quais depoimentos do público sejam ouvidos?   

 

a. Sim, são organizadas audiências públicas sobre os orçamentos das unidades 

administrativas nas quais depoimentos do público são ouvidos.  

b. Sim, são organizadas audiências, cobrindo as principais unidades 

administrativas, nas quais depoimentos do público são ouvidos. 

c. Sim, são organizadas um número limitado de audiências nas quais 

depoimentos do público são ouvidos.  

d. Não, não são organizadas audiências públicas sobre os orçamentos das 

unidades administrativas nas quais depoimentos do publico sejam ouvidos. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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79. Os comitês legislativos que organizam audiências públicas publicam relatórios sobre 

estas audiências para o público? 

 

a. Sim, os comitês publicam relatórios bastante informativos, os quais incluem 

todos os depoimentos escritos apresentados nas audiências.  

b. Sim, os comitês publicam relatórios, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, os comitês publicam relatórios, mas eles não são muito informativos.  

d. Não, os comitês não publicam relatórios ou não organizam audiências 

públicas. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

80. O executivo apresenta mais detalhes ou fornece uma melhor explanação de qualquer 

das propostas no orçamento, caso membros do legislativo (inclusive dos partidos 

minoritários) solicitem tais informações? 

 

a. O executivo responde a estas solicitações do legislativo e geralmente fornece 

uma tempestiva e apropriada. 

b. O executivo responde a estas solicitações do legislativo, mas as respostas 

muitas vezes não são tempestivas ou apropriadas. 

c. O executivo responde a estas solicitações do legislativo, mas as respostas não 

costumam ser apropriadas ou tempestivas. 

d. O executivo responde seletivamente ou ignora estas solicitações do legislativo. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

81. São fornecidas à  legislatura (ou ao apropriado comitê legislativo) informações para o 

ano-exercício sobre as despesas em rubricas secretas, como, por exemplo, segurança 

nacional e inteligência militar?  

 

a. Sim, são fornecidas à legislatura informações abrangentes sobre todos as 

despesas consignadas em rubricas secretas. 

b. Sim, são fornecidas à legislatura informações sobre despesas em rubricas 

secretas, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, algumas informações são fornecidas à legislatura sobre despesas em 

rubricas secretas, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, nenhuma informação é fornecida à legislatura sobre rubricas secretas. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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82.  O legislativo tem autoridade para alterar o orçamento apresentado pelo executivo? 

 

a. Sim, a legislatura tem ilimitada autoridade para alterar o orçamento.  

b. Sim, a legislatura tem autoridade para alterar o orçamento, com algumas 

limitações. 

c. Sim, a legislatura tem autoridade para alterar o orçamento, mas a sua 

autoridade é bastante limitada. 

d. Não, a legislatura não tem autoridade alguma para alterar o orçamento. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar).  

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

83. Qual o nível de detalhe existente na alocação de recursos (despesa orçamentária) 

aprovada pela legislatura? 

 

a. O orçamento aprovado inclui detalhes em nível de programas. 

b. O orçamento aprovado inclui os totais por ministério e alguns detalhes 

adicionais (por exemplo, totais por secretarias ou programas principais). 

c. O orçamento aprovado inclui apenas os totais por ministério. 

d. O orçamento aprovado inclui menos informação do que os totais por 

ministério. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

 Implementação do Orçamento pelo Executivo  
84. Qual a freqüência, durante o andamento do ano-exercício, de divulgação ao público de 

relatórios sobre as despesas realizadas (organizadas por unidade administrativa, 

categoria econômica e/ou função)? 

 

a. Relatórios sobre as despesas realizadas durante o ano-exercício são divulgados 

pelo menos a cada mês. 

b. Relatórios sobre as despesas realizadas durante o ano-exercício são divulgados 

pelo menos a cada trimestre. 

c. Relatórios sobre as despesas realizadas durante o ano-exercício são divulgados 

pelo menos a cada semestre. 

d. Não são divulgados ao público relatórios sobre as despesas realizadas durante 

o ano-exercício. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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85. Quais partes das despesas são cobertas pelos relatórios sobre as despesas realizadas 

divulgados durante o andamento do ano-exercício (organizados por unidade 

administrativa, categoria econômica e/ou função)? 

 

a. Os relatórios do ano-exercício cobrem todas as despesas. 

b. Os relatórios do ano-exercício cobrem pelo menos dois terços das despesas, 

mas não todas. 

c. Os relatórios do ano-exercício cobrem menos de dois terços das despesas 

d. Não são divulgados ao público relatórios sobre as despesas realizadas durante 

o ano-exercício. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

86. Os relatórios divulgados ao público durante o andamento do ano-exercício comparam 

as despesas realizadas com as estimativas originais para aquele período respectivo 

(com base no orçamento promulgado) ou com o resultado para o mesmo período do 

ano anterior?  

a. Sim, são feitas comparações para todas as despesas. 

b. Sim, são feitas comparações para pelo menos dois terços das despesas, não 

para todas. 

c. Sim, mas as comparações são feitas para menos de dois terços das despesas. 

d. Não, não são feitas comparações, ou não são divulgados ao público relatórios 

das despesas realizadas durante o ano-exercício. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

87. Qual a freqüência, durante o andamento do ano-exercício, de divulgação ao público de 

relatórios sobre as receitas realizadas, por fonte de receita? 

 

a. Relatórios sobre as receitas realizadas durante o ano-exercício são divulgados 

pelo menos a cada mês. 

b. Relatórios sobre as receitas realizadas durante o ano-exercício são divulgados 

pelo menos a cada trimestre. 

c. Relatórios sobre as receitas realizadas durante o ano-exercício são divulgados 

pelo menos a cada semestre. 

d. Relatórios sobre as receitas realizadas durante o andamento do ano-exercício, 

por fonte de receita, não são divulgados. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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88. Quais partes das receitas são cobertas pelos relatórios sobre as receitas realizadas 

divulgados durante o andamento do ano-exercício? 

 

a. Os relatórios sobre as receitas realizadas divulgados durante o ano-exercício 

cobrem todas as fontes de receita. 

b. Os relatórios sobre as receitas realizadas divulgados durante o ano-exercício 

cobrem pelo menos dois terços das fontes de receita, mas não todas. 

c. Os relatórios sobre as receitas realizadas divulgados durante o ano-exercício 

cobrem menos de dois terços das fontes de receita. 

d. Não são divulgados ao público relatórios sobre as receitas realizadas durante o 

andamento do ano-exercício. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

89. Os relatórios divulgados ao público durante o andamento do ano-exercício comparam 

as receitas realizadas com as estimativas originais para aquele período respectivo (com 

base no orçamento promulgado) ou com o resultado para o mesmo período do ano 

anterior? 

 

a. Sim, são feitas comparações para todas as fontes de receita. 

b. Sim, são feitas comparações para pelo menos dois terços das fontes de receita, 

mas não para todas. 

c. Sim, mas as comparações são feitas para menos de dois terços das fontes de 

receita. 

d. Não, não são feitas comparações, ou não são divulgados ao público relatórios 

das receitas realizadas durante o andamento do ano-exercício. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

90. O executivo divulga ao público, durante o andamento do ano-exercício, relatórios 

sobre a evolução do nível de endividamento? 

 

a. Sim, são divulgados relatórios sobre a evolução do endividamento durante o 

ano-exercício pelo menos a cada mês.  

b. Sim, são divulgados relatórios sobre a evolução do endividamento pelo menos 

a cada trimestre. 

c. Sim, são divulgados relatórios sobre a evolução do endividamento pelo menos 

a cada semestre. 

d. Não, não são divulgados relatórios sobre a evolução do endividamento durante 

o andamento do ano-exercício. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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91. Os relatórios sobre a evolução do nível de endividamento divulgados ao público 

durante o andamento do ano-exercício apresentam informações relativas à composição 

da dívida do governo (como, por exemplo, taxas de juros, perfil de maturidade e 

denominação monetária da dívida)?  

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes relativas à composição da 

dívida do governo. 

b. Sim, são apresentadas informações adicionais, mas alguns detalhes são 

excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações adicionais relativas à composição da 

dívida do governo, ou não são divulgados relatórios sobre o nível de 

endividamento durante o andamento do ano-exercício.   

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

92. Relativamente aos relatórios sobre as despesas realizadas divulgados durante o 

andamento do ano-exercício, quanto tempo costuma existir entre o fim do período e a 

divulgação do relatório respectivo (por exemplo, são os relatórios trimestrais 

divulgados menos de quarto semanas após o encerramento do trimestre respectivo)? 

 

a. Os relatórios são divulgados no prazo de um mês ou menos após o fim do 

período respectivo. 

b. Os relatórios são divulgados no prazo de dois meses ou menos (mas com mais 

de um mês) após o fim do período respectivo.  

c. Os relatórios são divulgados mais de dois meses após o fim do período 

respectivo.  

d. Não são divulgados relatórios durante o andamento do ano-exercício. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

93. O executivo divulga ao público um relatório semestral de análise do orçamento 

discutindo a evolução das perspectivas econômicas desde a promulgação do 

orçamento?  

 

a. Sim, a análise semestral inclui uma discussão abrangente da economia, 

compreendendo uma revisão das projeções para o conjunto do ano-exercício e 

de seus efeitos sobre o orçamento. 

b. Sim, a análise semestral inclui uma discussão da economia, mas faltam alguns 

detalhes. 

c. Sim, a análise semestral inclui uma discussão da economia, mas faltam 

detalhes importantes. 

d. Não, a análise semestral não inclui uma discussão da economia, ou o executivo 

não divulga este tipo de relatório semestral de análise do orçamento. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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94. O executivo divulga ao público um relatório semestral de análise do orçamento 

incluindo estimativas atualizadas para as despesas do ano-exercício? 

 

a. Sim, a análise semestral inclui estimativa atualizada para o conjunto das 

despesas do ano-exercício, fornecendo informações abrangentes sobre as 

razões das mudanças nas estimativas em relação aos níveis originalmente 

promulgados. 

b. Sim, a análise semestral inclui estimativa atualizada para as despesas, mas 

alguns detalhes sobre as razões das mudanças não são fornecidos. 

c. Sim, a análise semestral inclui estimativa atualizada para as despesas, mas 

detalhes importantes sobre as razões das mudanças não são fornecidos. 

d. Não, a análise semestral não inclui estimativa atualizada para as despesas, ou o 

executivo não divulga este tipo de relatório semestral de análise do orçamento. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

95. Qual o nível de detalhe existente no relatório semestral de análise das despesas? 

 

a. A análise semestral inclui detalhes das despesas em nível de programa. 

b. A análise semestral inclui os totais por ministério (ou por função) e alguns 

detalhes adicionais (por exemplo, totais por secretarias ou principais 

programas). 

c. A análise semestral inclui apenas os totais por ministério (ou por função). 

d. A análise semestral inclui menos informação sobre as despesas do que os 

totais por ministério (ou os totais por função), ou o executivo não divulga este 

tipo de relatório semestral de análise do orçamento. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

96. O executivo divulga ao público um relatório semestral de análise do orçamento 

incluindo estimativas atualizadas das receitas para o ano-exercício? 

 

a. Sim, a análise semestral inclui uma estimativa atualizada das receitas para o 

conjunto do ano-exercício, fornecendo informações sobre as razões das 

mudanças nas estimativas em relação aos níveis originalmente promulgados. 

b. Sim, a análise semestral inclui uma estimativa atualizada das receitas, mas 

alguns detalhes sobre as razões das mudanças não são fornecidos. 

c. Sim, a análise semestral inclui uma estimativa atualizada das receitas, mas 

detalhes importantes sobre as razões das mudanças não são fornecidos. 

d. Não, a análise semestral não inclui estimativa atualizada para as receitas, ou o 

executivo não divulga este tipo de relatório semestral de análise do orçamento. 

e.    Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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97. O executivo busca a opinião da legislatura quando transfere fundos entre unidades 

administrativas (exceto quando os montantes são abaixo de um certo nível, conforme 

estabelecido em lei ou regulamentação)? 

 

a. Sim, o executivo busca a aprovação da legislatura antes de transferir fundos 

entre unidades administrativas. 

b. Sim, o executivo informa a legislatura antes de transferir fundos, dando à 

legislatura a oportunidade de bloquear ou modificar o ajuste proposto.  

c. Sim, o executivo procura a aprovação da legislatura, mas apenas após a 

implementação da transferência de fundos. 

d. Não, o executivo transfere fundos entre as unidades administrativas sem 

buscar a opinião da legislatura. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar).  

 

Citação e/ou comentário: 

 

 

 

98. Durante o ano passado, houve ocorrências relatadas por fontes credíveis nas quais a 

aquisição de bens e serviços pelo poder público não tenha, na prática, se baseado em 

processos abertos e competitivos?  

 

a. Durante o ano passado, não houve ocorrências relatadas por fontes credíveis 

de falhas no seguimento, na prática, de processos abertos e competitivos nas 

aquisições de bens e serviços pelo poder público. 

b. A aquisição de bens e serviços pelo poder público seguiu freqüentemente, na 

prática, processos abertos e competitivos, mas houve alguns relatos de 

ocorrências de irregularidade. 

c. A aquisição de bens e serviços pelo poder público seguiu processos abertos e 

competitivos em muitas ocasiões, mas houve significativos relatos de 

exemplos de irregularidades.  

d. Não, na prática, a aquisição de bens e serviços pelo poder público não ocorreu 

através de processos abertos e competitivos. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
 

 

99. Quando a legislatura costuma aprovar suplementações orçamentárias? 

 

a. Suplementações orçamentárias são aprovadas antes dos fundos serem gastos, 

ou o executivo raramente propõe uma suplementação orçamentária (por favor, 

especifique). 

b. Suplementações orçamentárias são aprovadas após os fundos serem gastos, ou 

o executivo implementa suplementações orçamentárias sem nunca receber 

aprovação da legislatura (por favor, especifique). 

c. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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100. Na maioria dos anos, qual a proporção das suplementações orçamentárias requeridas 

em relação ao montante original do orçamento? 

  

a. As suplementações orçamentárias são geralmente iguais ou menores que dois 

por cento do orçamento original. 

b. As suplementações orçamentárias são geralmente iguais a mais de dois por 

cento, mas menos que cinco, do orçamento original. 

c. As suplementações orçamentárias são geralmente iguais a mais de cinco por 

cento, mas menos de dez, do orçamento original. 

d. As suplementações orçamentárias são geralmente iguais a dez por cento ou 

mais do orçamento original, ou as informações disponíveis ao público são 

insuficientes no que se refere ao montante das suplementações. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

101. Quando a legislatura aprova as despesas de fundos contingentes ou de outros fundos 

para os quais nenhuma finalidade específica foi identificada no orçamento? 

 

a. As despesas são aprovadas antes dos fundos serem utilizado, ou fundos 

contingentes ou outros fundos sem finalidade específica não são incluídos no 

orçamento. 

b. As despesas são aprovadas depois dos fundos serem utilizados, mas antes do 

fim do ano-exercício respectivo. 

c. As despesas são aprovadas após o fim do ano-exercício respectivo, no próximo 

orçamento, por exemplo. 

d. Estas despesas ocorrem sem aprovação legislativa. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

Relatório Anual e Instituição Suprema de Auditoria  
102. Quanto tempo após o fim do ano-exercício o executivo divulga ao público um relatório 

anual ou outro documento que discuta a execução orçamentária daquele ano? 

 

a. O Relatório (ou outro documento) é divulgado seis meses ou menos após o fim 

do ano-exercício a que se refere. 

b. O Relatório (ou outro documento) é divulgado doze meses ou menos (mas 

mais de seis) após o fim do ano-exercício a que se refere. 

c. O Relatório (ou outro documento) mais de doze meses após o fim do ano-

exercício a que se refere. 

d. O executivo não publica um relatório anual. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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103. No relatório anual, ou outro documento divulgado ao público pelo executivo (por 

favor, especifique abaixo), os dados da execução orçamentária foram auditados? 

 

a. Sim, os dados da execução orçamentária foram auditados. 

b. Pelo menos dois terços dos dados da execução orçamentária foram auditados, 

mas não todos.  

c. Menos de dois terços dos dados da execução orçamentária foram auditados. 

d. Nenhum dos dados da execução orçamentária foi auditado, ou um relatório 

anual não é publicado. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

104. O relatório anual, ou outro documento divulgado ao público pelo executivo (por favor, 

especifique abaixo), esclarece a diferença entre os níveis promulgados (incluindo 

mudanças aprovadas durante o ano-exercício pela legislatura) e as despesas 

efetivamente realizadas?   

 

a. Sim, é apresentada uma explicação abrangente das diferenças, incluindo tanto 

uma discussão narrativa quanto estimativas quantitativas. 

b. Sim, é apresentada uma explicação, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, é apresentada alguma explicação, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não é apresentada uma explicação, ou este tipo de relatório não é 

publicado.  

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

105. Em que nível de detalhe é focada a explicação apresentada sobre as diferenças entre os 

níveis promulgados e as despesas efetivamente realizadas no relatório anual, ou outro 

documento divulgado ao público pelo executivo (por favor, especifique abaixo)? 

 

a. A explicação das diferenças entre os níveis promulgados e as despesas 

efetivamente realizadas é focada em nível de programa. 

b. A explicação é focada nos totais por ministério (ou nos totais por função) ou 

em algum nível mais baixo de detalhe (mas não em nível de programa para 

todos os casos). 

c. A explicação é focada num nível mais alto de agregação do que os totais por 

ministério (ou os totais por função).  

d. Nenhuma explicação das diferenças é fornecida, ou este tipo de relatório não é 

publicado. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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106. O relatório anual, ou outro documento divulgado ao público pelo executivo (por favor, 

especifique abaixo), esclarece a diferença entre os níveis promulgados (incluindo as 

mudanças aprovadas pela legislatura durante o ano-exercício) e as receitas 

efetivamente realizadas?   

 

a. Sim, é apresentada uma explicação abrangente das diferenças, incluindo tanto 

uma discussão narrativa quanto estimativas quantitativas. 

b. Sim, é apresentada uma explicação, destacando as principais diferenças, mas 

alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, é apresentada alguma explicação, mas faltam detalhes importantes. 

d. No, não é apresentada uma explicação, ou este tipo de relatório não é 

publicado.  

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

107. O relatório anual, ou outro documento divulgado ao público pelo executivo (por favor, 

especifique abaixo), esclarece a diferença entre a previsão macroeconômica original 

para o ano-exercício e a realidade efetiva daquele ano? 

 

a. Sim, é apresentada uma explicação abrangente das diferenças, incluindo tanto 

uma discussão narrativa quanto estimativas quantitativas. 

b. Sim, é apresentada uma explicação, destacando as principais diferenças, mas 

alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, é apresentada alguma explicação, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não é apresentada uma explicação, ou este tipo de relatório não é 

publicado. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

108. O relatório anual, ou outro documento divulgado ao público pelo executivo (por favor, 

especifique abaixo), esclarece a diferença entre as estimativas originais para os dados 

não-financeiros e os resultados efetivos alcançados? 

 

a. Sim, é apresentada uma explicação abrangente das diferenças, incluindo tanto 

uma discussão narrativa quanto estimativas quantitativas. 

b. Sim, é apresentada uma explicação, destacando as principais diferenças, mas 

alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, é apresentada alguma explicação, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não é apresentada uma explicação, ou este tipo de relatório não é 

publicado. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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109. O relatório anual, ou outro documento divulgado ao público pelo executivo (por favor, 

especifique abaixo), esclarece a diferença entre a evolução originalmente prevista para 

os indicadores de desempenho e os resultados efetivos? 

 

a. Sim, é apresentada uma explicação abrangente, incluindo tanto uma discussão 

narrativa quanto estimativas quantitativas. 

b. Sim, é apresentada uma explicação, destacando as principais diferenças, mas 

alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, é apresentada alguma explicação, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não é apresentada uma explicação, ou este tipo de relatório não é 

publicado. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

110. O relatório anual, ou outro documento divulgado ao público pelo executivo (por favor, 

especifique abaixo), esclarece a diferença entre os níveis promulgados para os fundos 

de combate à pobreza e a sua execução orçamentária efetiva? 

 

f. Sim, é apresentada uma explicação abrangente, incluindo tanto uma discussão 

narrativa quanto estimativas quantitativas. 

g. Sim, é apresentada uma explicação, destacando as principais diferenças, mas 

alguns detalhes são excluídos. 

h. Sim, é apresentada alguma explicação, mas faltam detalhes importantes. 

a. Não, não é apresentada uma explicação, ou este tipo de relatório não é 

publicado. 

b. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

111. O relatório anual, ou outro documento divulgado ao público pelo executivo (por favor, 

especifique abaixo), apresenta resultados de execução dos fundos extra-orçamentários? 

 

a. Sim, são apresentadas informações abrangentes sobre os resultados de 

execução dos fundos extra-orçamentários, incluindo tanto uma discussão 

narrativa quanto estimativas quantitativas. 

b. Sim, são apresentadas informações, destacando os pontos principais, mas 

alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, são apresentadas algumas informações, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não são apresentadas informações sobre os fundos extra-orçamentários, 

ou este tipo de relatório não é publicado. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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112. Quanto tempo após o fim do ano-exercício são auditados os resultados finais das 

despesas dos ministérios e secretarias nacionais e (exceto programas secretos) 

divulgados para o público? 

 

a. O resultado final das contas auditadas é divulgado ao público seis meses ou 

menos após o fim do ano-exercício. 

b. O resultado final das contas auditadas é divulgado doze meses ou menos (mas 

mais de seis) após o fim do ano-exercício. 

c. O resultado final das contas auditadas é divulgado mais de doze meses, mas 

dentro de vinte e quatro meses, após o fim do ano-exercício. 

d. O resultado final das contas auditadas não fica pronto dentro de vinte e quatro 

meses após o fim do ano-exercício, ou não é divulgado ao público. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

113. Dois anos após o término do ano-exercício, que percentagem das despesas foi auditada 

e (exceto para programas secretos) os relatórios divulgados ao público? 

 

a. Todas as despesas foram auditadas e os relatórios divulgados ao público. 

b. Despesas equivalentes em montante a pelo menos dois terços das despesas 

foram auditadas, mas não todas. 

c. Despesas equivalentes em montante a menos de dois terços das despesas foram 

auditadas. 

d. As despesas não foram auditadas, ou os relatórios não foram divulgados ao 

público. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

114. O relatório de auditoria de final de ano das despesas de ministérios e secretarias 

divulgados ao público incluem um resumo executivo? 

 

a. Todos estes relatórios de auditoria incluem um resumo executivo. 

b. A maior parte destes relatórios de auditoria incluem um resumo executivo. 

c. Alguns destes relatórios incluem um resumo executivo. 

d. Nenhum destes relatórios de auditoria inclui um resumo executivo, este tipo de 

relatório não é divulgado ao público. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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115. Algum poder governamental outro que não o executivo (por exemplo, a legislatura ou 

o judiciário) precisa dar um consentimento final antes que o titular da Instituição 

Suprema de Auditoria (ISA) possa ser destituído do cargo? 

 

a. Sim, o titular da ISA somente pode ser destituído do cargo pela legislatura ou 

pelo judiciário, ou então a legislatura ou o judiciário precisam dar um 

consentimento final antes de sua destituição.  

b. Não, o executivo pode destituir o titular da ISA sem o consentimento final do 

judiciário ou da legislatura.  

c. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

116. A Instituição Suprema de Auditoria divulga ao público auditorias dos fundos extra-

orçamentários? 

  

a. Sim, a ISA divulga ao público auditorias de todos os fundos extra-

orçamentários. 

b. Sim, a ISA divulga auditorias representando pelo menos dois terços dos 

fundos extra-orçamentários, mas não todos. 

c. Sim, a ISA divulga auditorias representando menos de dois terços de todos dos 

fundos extra-orçamentários.  

d. Não, a ISA não divulga ao público auditorias de fundos extra-orçamentários, 

ou não audita estes fundos. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

117. Além das certificações de auditoria anual estabelecidas, a Instituição Suprema de 

Auditoria tem discricionaridade em lei para realizar as auditorias que achar 

conveniente? 

 

a. A ISA tem total discricionaridade para decidir quais auditorias pretende 

realizar. 

b. A ISA tem significativa discricionaridade, mas enfrenta algumas limitações. 

c. A ISA tem alguma discricionaridade, mas enfrenta consideráveis limitações. 

d. A ISA não tem discricionaridade para decidir quais auditorias pode realizar. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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118. Quem determina o orçamento da Instituição Suprema de Auditoria? 

 

a. O orçamento da ISA é determinado pela legislatura ou pelo judiciário (ou 

algum corpo independente), e o nível de financiamento é bastante consistente 

com os recursos que a ISA necessita para cumprir o seu mandato.   

b. O orçamento da ISA é determinado pelo executivo, e o nível de financiamento 

é bastante consistente com os recursos que a ISA necessita para cumprir o seu 

mandato.   

c. O orçamento da ISA é determinado pela legislatura ou pelo judiciário (ou 

algum corpo independente), mas o nível de financiamento é inconsistente com 

os recursos necessários para que a ISA cumpra o seu mandato.   

d. O orçamento da ISA é determinado pelo executivo, mas o nível de 

financiamento é inconsistente com os recursos necessários para que a ISA 

cumpra o seu mandato.     

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

119. Um comitê da legislatura acompanha e examina os relatórios de auditoria? 

 

a. Sim, todos os relatórios de auditoria são examinados. 

b. Sim, a maioria dos relatórios de auditoria são examinados. 

c. Sim, alguns relatórios de auditoria são examinados. 

d. Não, os relatórios de auditoria não são examinados. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
 

 

 

120. O executivo torna disponível ao público um relatório sobre os passos dados para seguir 

as recomendações ou constatações de auditoria que indicam a necessidade de medidas 

corretivas? 

 

a. Sim, o executivo presta informações publicamente sobre quais passos tem 

dado em resposta às constatações da auditoria. 

b. Sim, o executivo presta informações publicamente sobre a maioria das 

constatações da auditoria. 

c. Sim, o executivo presta informações publicamente sobre algumas constatações 

da auditoria. 

d. Não, o executivo não presta informações sobre os passos dados em resposta às 

constatações de auditoria. 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  
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121. A Instituição Suprema de Auditoria ou a legislatura divulgam ao público um relatório 

de rastreamento das ações adotadas pelo executivo para dar conseqüência às 

recomendações da auditoria? 

 

a. Sim, um relatório abrangente é divulgado regularmente com o rastreamento 

das ações adotadas pelo executivo para dar conseqüência às recomendações da 

auditoria. 

b. Sim, um relatório é divulgado, dando conta das principais recomendações da 

auditoria, mas alguns detalhes são excluídos.  

c. Sim, um relatório é divulgado, mas faltam detalhes importantes. 

d. Não, não é produzido um relatório deste tipo, ou ele é preparado apenas para 

fins internos (por favor, especifique). 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

122. Os relatórios de auditoria relativos à segurança nacional e outros programas secretos 

são disponibilizados para a legislatura (ou comitê pertinente)? 

 

a. Sim, são disponibilizados aos legisladores relatórios de auditoria detalhados 

relativos à segurança nacional e outros programas secretos. 

b. Sim, são disponibilizados aos legisladores relatórios de auditoria sobre itens 

secretos, mas alguns detalhes são excluídos. 

c. Sim, são disponibilizados aos legisladores relatórios de auditoria sobre itens 

secretos, mas faltam neles detalhes importantes. 

d. Não, não são disponibilizados aos legisladores relatórios de auditoria sobre 

itens secretos, ou os programas secretos não são auditados (por favor, 

especifique). 

e. Não aplicável/outro (favor explicar). 

 

Citação e/ou comentário:  

 

 

 

 


