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Planejamento e Orçamento Participativo: você conhece?

                                           o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), em seu artigo 44,  propõe que a gestão or-
çamentária participativa incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre pro-
postas do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e  Lei do Orçamento Anual 
(LOA). Essas são as condições obrigatórias para a aprovação dessas propostas (PPA, LDO e LOA) 
pela Câmara de Vereadores do seu município. Essas leis orçamentárias são instrumentos integrados 
para elaboração do orçamento municipal.
        Acredita-se que incidir (influenciar) na elaboração e implementação do orçamento público é 
fundamental para a correta aplicação do orçamento de seu município. É importante discutir as priori-
dades de cada setor com a sociedade para ajudar nas tomadas de decisões de como aplicar melhor 
os recursos. Sejam esses advindos dos royalties ou de outras fontes, o orçamento participativo se 
traduz em um importante mecanismo democrático.
         

     Cinco dentre os 45 eleitos para o Conselho 
Municipal de Planejamento e Orçamento Parti-
cipativo de Rio das Ostras, período 
2019/2020, são membros do Núcleo de Vigí-
lia Cidadã (NVC) local. A eleição ocorreu 
durante a VII Conferência Bienal do Planeja-
mento e Orçamento Participativo (POP) do 
Município, dia 15/12/18, na Escola Inayá 
Moraes D’Couto. 
      Você sabe o que é o POP? Trata-se de um 
instrumento de participação popular que visa 
atender os princípios democráticos na gestão 
pública. Este mecanismo é um direito previsto 
pela Constituição Federal, em seu artigo 29, 
inciso XII. Além disso,

    O boletim Rede Territórios do Petróleo - Rio das Ostras é 
uma produção coletiva do Núcleo de Vigília Cidadã do 
município, com o auxílio e a moderação da equipe técnica 
do projeto e da Petrobras.
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