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RESUMO 
 
A emenda parlamentar, versada na Constituição Federal de 1988, entendida como 
‘providência acessória’ às modalidades de atos normativos elencados no artigo 59 da 
Carta Magna, é o instrumento que os legisladores brasileiros têm à sua disposição 
para participar do planejamento e direcionar os recursos do orçamento público anual. 
No município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, a utilização da emenda 
parlamentar foi instituída para o desenvolvimento de projetos vinculados ao setor 
turístico. O objetivo deste trabalho foi avaliar o arcabouço jurídico que orienta o 
repasse de recursos orçamentários da União para os municípios, por intermédio do 
instrumento das emendas parlamentares, direcionadas para projetos turísticos. 
Metodologicamente, a pesquisa realizada neste trabalho caracteriza-se como 
qualitativa de caráter exploratório, estruturada a partir de pesquisas bibliográficas e 
documentais, e pela percepção direta do autor. Ao observar o caso do pórtico turístico 
de São Gonçalo, que recebeu recursos do Ministério do Turismo oriundo de emendas 
parlamentares, e apurar todos os lapsos ocorridos nessa sequência programática das 
emendas até o produto final, pode-se corroborar que as lacunas entre a teorização e 
a execução das propostas e projetos direcionados para o turismo brasileiro são 
constantes. Constatou-se a ausência de critérios preestabelecidos pelo órgão 
responsável, o Ministério do Turismo, para avaliar os benefícios das emendas para o 
turismo; o uso indevido da máquina pública para promover um turismo clientelista e 
partidarista em prejuízo ao turismo integrado e regionalizado, como preconizado pelo 
Plano Nacional do Turismo; a inconsistência metodológica nas realizações dos 
projetos de apoio à infraestrutura turística; e a complacência com os gastos dos 
recursos disponíveis, somado a displicência do Ministério do Turismo para avaliar o 
custo-benefício dos investimentos concretizados. 
 
Palavras-chave: Turismo. Políticas Públicas. Emenda Parlamentar. São Gonçalo-RJ.  
  



ABSTRACT 
 
The parliamentary amendment, versed in the Federal Constitution of 1988, understood 
as an 'accessory providence' to the modalities of normative acts listed on clause 59 of 
the Constitution, is the instrument that Brazilian legislators have at their disposal to 
participate in planning and directing resources from annual government budget. In the 
municipality of São Gonçalo, state of Rio de Janeiro, the parliamentary amendment 
use was instituted for project development linked to tourism. The goal of this work was 
to evaluate the legal framework that governs budget transfer from the Union to the 
municipalities, through the instrument of parliamentary amendments, directed to 
touristic projects. Methodologically, the research performed in this work is 
characterized as qualitative of exploratory character, structured from bibliographical 
and documental researches, and by the author’s direct observation. Observing the 
touristic portal case of São Gonçalo, which received resources from the Ministry of 
Tourism arising from parliamentary amendments, and canvassing all the lapses that 
took place in this programmatic sequence from amendments until final product, one 
can corroborate that the gaps between theory and execution of proposals and projects 
directed to Brazilian tourism are constant. It can be observed that the responsible 
office, the Ministry of Tourism, lacks pre-established criteria to evaluate amendments 
benefits to tourism; the misuse of the public machine to promote tourism that is client- 
and party-oriented as opposed to integrated and regionalized tourism, as 
recommended by the National Plan of Tourism; the methodological inconsistency in 
the execution of projects that support touristic infrastructure; and compliance with 
expenditure of available resources, in addition to the Ministry of Tourism’s neglect to 
evaluate cost-benefit ratio of completed investments.  

 
Keywords: Tourism. Public Policies. Parliamentary Amendment. São Gonçalo-RJ. 
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INTRODUÇÃO 

 

O turismo é compreendido, na literatura disponível, como um fenômeno 

socioespacial, cultural, ambiental, político e também uma atividade econômica. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001 apud SANCHO, 2001, p. 

37), “[...] o conceito de turismo pode ser estudado de diversas perspectivas e 

disciplinas, dada a complexidade das relações entre os elementos que formam”. Tanto 

que, além de atribuir valor e significância no contexto da sociedade atual, a atividade 

turística também é “[...] considerada um conjunto complexo de inter-relações de 

diferentes fatores que devem ser apreciados conjuntamente sob uma ótica 

sistemática” (SANCHO, 2001, p. 39). 

De forma geral, o turismo busca atrelar as necessidades que os turistas 

possuem às particularidades de seus destinos/produtos. Assim, o turismo tenta 

proporcionar destinos/produtos que simbolizam muito mais do que a satisfação de 

necessidades básicas. Vê-se nesse ponto, o planejamento estratégico do turismo que 

tende a tornar os produtos a própria imagem do turista, com a finalidade de fazê-lo 

afeiçoar-se com o que lhe foi oferecido. Comumente isso acontece porque o turismo 

é compreendido, quase que em sua totalidade, como uma atividade econômica 

geradora de emprego, renda e divisas. No entanto, neste estudo, procuramos sair um 

pouco desta perspectiva do olhar turístico para investigar uma das especificidades do 

planejamento das políticas públicas de turismo, de acordo com a realidade brasileira.  

Diante disso, um fator que permanece em destaque refere-se às inúmeras 

alternativas apresentadas pelo Ministério do Turismo (MTur), órgão máximo desse 

setor no país, para promover o turismo nacional por intermédio das políticas públicas. 

Como o campo de estudo do turismo referente à política pública apresenta-se dentro 

de um universo de possibilidades, o autor decidiu se aventurar por um caminho ainda 

pouco explorado na literatura. Para tanto, procurou-se reunir informações com o 

propósito de responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais os impactos das 

emendas parlamentares para o desenvolvimento turístico brasileiro, em especial no 

município de São Gonçalo, RJ? 

O objetivo deste trabalho visa avaliar o arcabouço jurídico que orienta o repasse 

de recursos orçamentários da União para os municípios, por intermédio do 

instrumento das emendas parlamentares direcionadas para projetos vinculados ao 
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setor turístico, tendo como objeto empírico de análise o município de São Gonçalo, no 

período de 2003 (ano de criação do MTur) a 2016.  

Em virtude das intempéries que englobam a gestão dos recursos orçamentários 

em todas as esferas governamentais, pela falta de credibilidade e confiabilidade da 

sociedade brasileira com o sistema político vigente, preza-se por um estudo sobre 

essa temática com o propósito de beneficiar tanto a população quanto para elucidar 

novos rumos à comunidade científica. Para tanto, mediante as adversidades e 

complexidade do tema, estabeleceu-se como regra analisar a perspectiva temporal e 

espacial das ações humanas relacionadas ao turismo. Nesse contexto, a proposta de 

trabalho científico propõe-se a descrever conceitos, definições e supostas soluções 

para um determinado problema.  

A pesquisa ora apresentada tem como propósito avaliar quais os impactos das 

emendas parlamentares para o desenvolvimento turístico brasileiro, em especial no 

município de São Gonçalo (RJ). Metodologicamente, a pesquisa se caracteriza como 

qualitativa de caráter exploratório, estruturada a partir de pesquisas documentais e 

bibliográficas e pela observação direta do autor. Esta opção se justifica porque o 

método escolhido permite que o autor tenha mais autonomia na hora de analisar os 

resultados, com base no conhecimento preestabelecido e disponibilizado por outros 

autores e pela sua própria observação durante a pesquisa. Para tanto, foi realizado 

um amplo levantamento de dados e informações, visto a limitação do tema na área de 

turismo, no período de fevereiro de 2016 a dezembro de 2016.  

É importante ressaltar que tanto a pesquisa bibliográfica como a documental, 

foram baseadas em publicações científicas do setor de turismo, documentos oficiais 

dos órgãos responsáveis pela disseminação do turismo no Brasil, e quaisquer outras 

fontes que apresentassem algum proveito para este estudo, confrontando e 

analisando os dados da pesquisa para desenvolver um raciocínio crítico acerca do 

tema proposto para este estudo. 

Ao instituir uma abordagem qualitativa, segundo Lüdke e André (1986, p. 18), 

“[...] o estudo qualitativo [...] é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em 

dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma 

complexa e contextualizada”. Outrossim, Lüdke e André (1986) compreendem que  

 
 

para se realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre os dados, 
as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o 
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conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Em geral isso se faz a partir 
do estudo de um problema (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 1). 

 
 

Para isso, o pesquisador precisa explorar um campo de opções 

predeterminados por outros pesquisadores, utilizando-se dessas pesquisas pré-

elaboradas para obter resultados mais fidedignos durante todo o processo. Portanto, 

para esta pesquisa em específico, é importante fazer um levantamento dos dados 

respaldados por uma ampla investigação bibliográfica e documental. 

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007, p.61), a pesquisa bibliográfica “[...] 

constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca 

o domínio do estado da arte sobre determinado tema”.  

No entanto, para desenvolver essa pesquisa Targino (2000, p. 1) afirma que 

não há ciência sem comunicação, pois “[...] qualquer que seja a ótica adotada para o 

estudo do desenvolvimento da ciência, a natureza dos sistemas de comunicação 

resulta vital para a ciência e está no âmago do método científico”. Nesse sentido, é 

essencial “[...] recolher informações e conhecimentos prévios, acerca de um problema 

para o qual se procura resposta ou acerca de uma hipótese que se quer experimentar” 

(CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p.61). 

Dessa forma, seguiu-se o seguinte roteiro de trabalho: a) foi elaborado um 

plano de trabalho com uma proposta de abordagem exequível da temática, 

valorizando: conceitos, palavras-chave, ideias principais, o problema da pesquisa, os 

objetivos e a hipótese; b) seleção e composição das fontes por meio de fichas de 

leitura; c) busca de diversos autores, para examinar os diferentes pontos de vista e, 

consequentemente, desenvolver uma abordagem própria; d) visita in loco do objeto 

de estudo para a coleta de dados; e) análise pessoal da pesquisa bibliográfica e 

documental e a relação com o tema pesquisado.  

Mais adiante, com o pressuposto de lançar novas perspectivas sobre a 

dimensão do turismo como fenômeno e suas implicações como atividade, por meio 

do arcabouço jurídico que orienta o repasse de recursos orçamentários da União para 

os municípios por intermédio das emendas parlamentares, o pesquisador recorreu a 

inúmeros livros, textos, artigos, teses e quaisquer materiais que fossem de utilidade 

para a análise do objeto principal. Depois de averiguar as possíveis fontes para a 

elaboração desse projeto, o autor determinou que teria como objeto empírico o 

município de São Gonçalo para determinar se os projetos vinculados ao setor turístico, 



19 
 

por intermédio das emendas parlamentares, estavam em conformidade com o previsto 

na legislação.  

Em seguida, para embasar e favorecer este trabalho investigativo foram 

adotadas como estratégias de coleta de dados – além da leitura de livros, textos, 

artigos, teses –, a observação e visitas a sítios eletrônicos. 

A coleta de dados sucedeu da seguinte maneira: inicialmente investigou-se em 

livros com abordagem em políticas públicas, websites do Governo Federal sendo o 

MTur o mais requisitado, da Prefeitura de São Gonçalo e demais sítios eletrônicos que 

tinham disposições pertinentes ao desdobramento do trabalho. Em diversas ocasiões, 

o autor também revisitou e procurou manter as informações relativas a legislação 

brasileira sempre atualizada. 

Como “[...] a pesquisa exploratória é recomendada quando há pouco 

conhecimento sobre o problema a ser estudado” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, 

p.61), o autor decidiu se aventurar nessa empreitada para tentar desvendar como o 

uso de dispositivos políticos podem afetar direta ou indiretamente as vidas das 

pessoas. O processo de construção dessa pesquisa baseia-se em três etapas: análise 

histórico das temáticas que regulamentam as emendas parlamentares – o objeto de 

pesquisa; desenvolvimento da pesquisa e avaliação dos resultados.  

Este trabalho de conclusão de curso estrutura-se em três capítulos, 

subdivididos em múltiplas seções para mais detalhamentos e aprofundamentos, 

manifestando-se no primeiro o contexto histórico e definições da gestão dos recursos 

orçamentários, das constituições, dos planos orçamentários no Brasil, a partir de 

1988, e da Lei de Acesso à Informação; fundamentado em autores como Brasil (1988); 

Cretella Júnior e Cretella Neto (2002); Mendes (2008); Gontijo (2009); Pontual (2013, 

2016), principalmente, para exemplificar a importância desses conceitos em relação à 

presente pesquisa.  

No segundo capítulo é abordada a institucionalização do turismo no Brasil, 

abrangendo origem, conceitos e referindo a importância do turismo e das políticas 

públicas de turismo no processo de atribuir reconhecimento em uma política de 

Estado. Além de narrar os fundamentos da gestão pública de turismo em uma 

sequência lógica, esse capítulo ainda apresenta como o setor público tentou definir as 

estratégias para o desenvolvimento do turismo, ao estabelecer a criação de órgãos 

competentes para o setor turístico, leis e planos norteadores para a execução dessas 

diretrizes.  
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O terceiro e último capítulo caracteriza o estudo de caso, com análise do arranjo 

do objeto de estudo, englobando sua identificação, breve histórico, com o objetivo de 

responder o problema citado anteriormente.  
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1 A GESTÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO NO BRASIL A 
PARTIR DE 1988 

 

Primeiramente, para compreender o contexto do assunto abordado neste 

capítulo, é essencial analisar a etimologia da subsequente expressão: gestão do 

orçamento público. O étimo da palavra gestão, pertencente a um vocábulo antigo, é 

“oriundo do latim gestionis, referente ao verbo gerere” – que quer dizer: gerir, 

administrar (SOUZA, 2006, p. 150). A procedência do termo orçamento deriva de 

orçar, originário do latim ortĭa, orzare – que significa aproximar o navio da linha do 

vento. De acordo com Nascentes (1955, p. 366), “o vocábulo veio da linguagem 

marítima. Meter à orça era proejar, chegar-se para o vento, bolinar; daí o significado 

de estimar, calcular por alto”.  

A definição atual de orçamento, normalmente, leva em consideração duas 

principais particularidades: a receita, ou seja, o valor arrecadado ou disponível, e a 

despesa, que constituiria o valor a ser usado para a conclusão ou manutenção de 

compromissos predeterminados. O conceito de público é “[...] proveniente do latim 

publicu, publicus” (NASCENTES, 1955, p. 422), que é relativo ao povo, à sociedade, 

em oposição a privado. Por conseguinte, a conjunção etimológica da expressão 

gestão do orçamento público tem a seguinte significação: gerir as receitas e despesas 

da sociedade.  

A gestão do orçamento público, em conformidade com a literatura orçamentária 

e financeira, é milenar. Segundo Silva (2009 apud VIEIRA, 2011), é possível delinear 

a gestão de recursos públicos na legislação sancionada por Moisés, 1.300 anos antes 

de Cristo, na qual eram reguladas as funções da justiça e a arrecadação dos dízimos; 

do Manu Smriti, ou código de Manu, redigidas entre os séculos II a.C. e II d.C., que 

regulava a arrecadação e a administração dos recursos públicos; e em um dos livros 

canônicos de Salomão, nomeado Eclesiástico1, que estabeleceu as seguintes 

recomendações: et quodcumque trades, numera et appende, datum vero et acceptum 

omne describe, ou “[...] onde negociares, verifica e pesa, encontrando exato e aceito, 

tudo descreve” (ECLO 42:7 apud VIEIRA, 2011, p. 6-7).  

                                            
1 SILVA (2009 apud VIEIRA, 2011), menciona o livro canônico de Salomão, nomeado Eclesiastes, 
como fonte da citação. No entanto, a referência encontrada acima está citada no livro de Eclesiástico 
(42:7) e não em Eclesiastes. Por este motivo, o autor decidiu corrigir essa informação. 
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Entretanto, Silva (2009) declara que o surgimento do orçamento público, além 

de ser apontado como o princípio histórico das constituições, tem em sua origem e 

como marco fundamental a Magna Charta Libertatum (Carta Magna das Liberdades), 

outorgada pelo Rei João Sem Terra, na Inglaterra, em 15 de junho de 1215. A Carta 

foi concedida com o intuito de atenuar as pressões realizadas pelos barões e pelo 

clero, que constituíam o Common Council (Conselho Comum), que demandavam que 

fossem consultados, de antemão, em relação à criação e ao lançamento dos tributos 

para manter em funcionamento o aparato governamental. Deste modo, vinculado às 

relações contratuais de um pacto feudal, surgiu, de fato, a ideia do orçamento. Os 

artigos 12 e 14 daquela Carta determinavam que:  

 
 

Não lançaremos taxas ou tributos sem o consentimento do conselho geral do 
reino, a não ser para resgate da nossa pessoa, para armar cavaleiro o nosso 
filho mais velho e para celebrar, mas uma única vez, o casamento de nossa 
filha mais velha; e esses tributos não excederão limites razoáveis. De igual 
maneira se procederá quanto aos impostos da cidade de Londres; [...] E, 
quando o conselho geral de reino tiver de reunir para se ocupar do 
lançamento de impostos, exceto nos três casos indicados, e do lançamento 
de taxas, convocaremos por carta, individualmente, os arcebispos, bispos, 
abades, condes e os principais barões do reino; além disso, convocaremos 
para dia e lugar determinados, com a antecedência, de pelo menos quarenta 
dias, por meio dos nossos xerifes e bailios, todas as outras pessoas que nos 
têm por suserano; e, em todas as cartas de convocatória, exporemos a causa 
da convocação; e proceder-se-á à deliberação no dia designado em 
conformidade com o conselho dos que estiverem presentes ainda que não 
tenham comparecido todos os convocados (MIRANDA, 1980, p. 14 apud 
SCAFF, 2015, p. 1). 

 
 

Gontijo (2004) também considera esse documento como o embrião do 

orçamento público e o ponto de partida para novas reivindicações e direitos. Ele 

ratifica que “mesmo não envolvendo a despesa pública, este artigo estabeleceu a 

primeira forma de controle do ‘Parlamento’ sobre a monarquia absolutista, ou seja, o 

princípio tributário do consentimento” (GONTIJO, 2004, [s.p.]).  

O orçamento público, como demonstrado em sua historicidade, tem como 

propósito: realizar uma estimativa das receitas para atender despesas em um tempo 

específico, conforme as necessidades e prioridades de quem controla o orçamento. 

Porém, para constituir a aplicação dos recursos de modo satisfatório, é indispensável 

a elaboração de um plano, isto é, a gestão do orçamento. 
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No Brasil, elucidada pela Constituição Federal (CF), a partir de 1988, surgiu o 

arquétipo orçamentário vigente2. Esse modelo, estruturado e organizado a partir de 

regras e procedimentos preestabelecidos, que tem por objetivo coibir o mau uso do 

dinheiro público, é composto por três instrumentos: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Vale ressaltar que 

a responsabilidade pelo sistema de planejamento e orçamento é destinada ao Poder 

Executivo.  

 
 

A intenção da constituinte foi estabelecer um processo de planejamento no 
qual o PPA daria os grandes rumos das políticas públicas, fixando os 
investimentos prioritários e estabelecendo metas qualitativas e quantitativas. 
Caberia à LDO desdobrar as metas do PPA, ano após ano, colocando-as nos 
padrões compatíveis com a realidade fiscal e estabelecendo as prioridades 
para o orçamento do exercício seguinte. A LOA, por sua vez, seria a 
execução prática daquelas prioridades (SOUSA, 2008, p. 7). 

 
 

Em consonância com as premissas das leis orçamentárias, a Consultoria de 

Orçamento e Fiscalização Financeira (CONOF)3, afirma: “[...] o governo necessita de 

um orçamento para gerenciar o modo como arrecada e gasta o dinheiro” (BRASIL, 

2016b, p. 3).  É justamente por este motivo que a CF determina um planejamento, 

realizado pelas leis orçamentárias, para que o dinheiro coletado seja bem aplicado 

com a finalidade de beneficiar a população. Dessa maneira, qualquer cidadão pode 

identificar quais os objetivos e metas do governo, e como os impostos arrecadados 

ajudam no desenvolvimento do país. Por essa razão o orçamento é distinguido como 

sendo a peça mais importante da Administração Pública, pois é o elemento primordial 

e capaz de transformar projetos em realidade – ou em calamidade, de acordo com a 

integridade da aplicação dos recursos.  

Além do parâmetro orçamentário atual, composto pelos três instrumentos 

referidos anteriormente – o PPA, a LDO e a LOA –, foram criados ainda outros 

mecanismos para a sistematização do orçamento público no Brasil.  

Em 4 de maio de 2000, foi decretada, pelo Congresso Nacional, a Lei 

Complementar N° 101, ou a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que tem como 

                                            
2 O arquétipo orçamentário vigente é referente ao ano de 2016. 
3 Incumbe à Consultoria (2016), de acordo com o item V do art. 262 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, a prestação de assessoramento em orçamento, controle e fiscalização financeira, 
acompanhamento de planos, programas e projetos de interesse da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, bem como das Comissões Permanentes, Parlamentares de 
Inquérito e Especiais da Casa, em matérias compatíveis com o seu âmbito de atuação. 
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principal característica estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, além de alicerçar os dispositivos constitucionais 

pertinentes aos artigos 37, 164, 165, 169, 174 e 195 da Constituição Federal. A LRF 

designou a obediência fiscal para os três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, 

além de estender a disciplina aos orçamentos de Estados e Municípios. A intenção da 

política orçamentária, instituída na LRF, representa retificar falhas de mercado, 

aprimorar a distribuição de renda, preservar a estabilidade financeira, e alocar os 

recursos com mais efetividade.  

Ademais, em 18 de novembro de 2011, foi sancionada a Lei N° 12.527, 

conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), de caráter participativo do controle 

social da Administração Pública, com o iminente propósito de tornarem públicas as 

informações referentes à atividade do Estado, salvo exceções expressas na 

legislação. O artigo terceiro desta mesma lei, assegura o direito fundamental de 

acesso à informação, com as seguintes diretrizes: 

 
 

I – Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 
II – divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações;  
III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação;  
IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública;  
V – desenvolvimento do controle social da administração pública (BRASIL, 
2011, [s.p.]). 

 
 

A Controladoria Geral da União4 (CGU), criada em 28 de maio de 2003, com a 

publicação da Lei nº 10.683, é o órgão do Governo Federal responsável pela defesa 

do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, prevenção e 

combate à corrupção, e também o principal mobilizador e orientador sobre como os 

cidadãos podem ser fiscais dos gastos públicos. De acordo com a CGU (2012, p 21), 

“[...] a função mobilizadora refere-se ao estímulo à participação popular na gestão 

pública e às contribuições para a formulação e disseminação de estratégias de 

informação para a sociedade sobre as políticas públicas”.  

                                            
4 A CGU, que vinha desenvolvendo um trabalho suprapartidário e autônomo desde a sua instituição, 
foi incorporada ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União assim que 
o Governo Temer assumiu. (CGU, 2016). 
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Com isso, mediante o conhecimento que possui sobre planejamento 

orçamentário, execução de despesas e outros assuntos relacionados aos recursos 

públicos, a CGU obedece aos ritos e proposições estabelecidas na LAI.  

Para melhor compreender o funcionamento da gestão orçamentária no Brasil, 

segue um resumo ilustrativo composto pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão e pela Secretaria de Orçamento Federal. A figura 1 refere-se ao Projeto de Lei 

Orçamentária de 2016.  

 

Figura 1: Resumo Ilustrativo da Gestão do Orçamento Público. 

 
Fonte: Brasil (2015, p. 9). 

 

Assim sendo, inspirada pela CF – por meio da tríade orçamentária, o PPA, a 

LDO e a LOA, da normatização da LRF e da sanção da LAI –, foi constituída, a partir 

de 1988, a gestão do orçamento público da União, no Brasil, que tem como atributo 

central a subsequente proposição: a arrecadação de impostos e a alocação dos 

recursos públicos do governo em áreas como a educação, saúde, cultura, 

saneamento, agricultura, turismo, e todos os outros devidos setores incumbidos pelo 

funcionamento e aprimoramento do Estado.  
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1.1  CONSTITUIÇÃO  

 

Ainda que a Carta Magna de 1215 seja citada como a semente histórica das 

constituições, e precursora do orçamento público, é válido ressaltar que esse 

documento foi decretado somente em razão de uma forte coação suserana e 

eclesiástica sobre o rei. Logo, como não se sucedeu nenhum empoderamento (ou 

reflexão) que incluísse os cidadãos comuns, restringidos de liberdade à vida cotidiana, 

na categoria de beneficiados, reconhecer esse documento como a gênese das 

Constituições é, no mínimo, questionável. Em função disso, Cretella Júnior e Cretella 

Neto (2002) consideram que o apropriado conceito moderno de Constituição pode ser 

evidenciado no Petition of Rights (Petição dos Direitos), de 1628, “[...] imposta pelo 

Parlamento inglês ao Rei Carlos I, da Inglaterra, para que a Coroa respeitasse os 

direitos de todos os cidadãos ingleses” (CRETELLA JÚNIOR; CRETELLA NETO, 

2002, p. 66). 

 
 

Embora a Magna Carta constitua inegável avanço no campo jurídico 
constitucional, tanto ela quanto os forais e as cartas de franquia eram 
destinadas a determinados grupos de pessoas, sendo sempre outorgadas 
pelo monarca; os diplomas legais do século XVII diferenciam-se destas 
porque refletem o estabelecimento e a organização do governo pelos próprios 
cidadãos, que a eles se submetem, constituindo em uma espécie de pacto 
(ou contrato) social, ideia desenvolvida pelos filósofos Locke, Hobbes e 
Rousseau (ibidem).  

 
 

Cretella Júnior e Cretella Neto (2002) também acrescentam que com o 

surgimento do Iluminismo, no século XVIII, doutrina que individualiza os direitos do 

Homem separando-os daqueles da sociedade, verificou-se a quebra efetiva de um 

paradigma baseado no absolutismo, sistema político e administrativo que imperou nos 

países da Europa entre os séculos XVI e XVIII, “[...] na qual os cidadãos não tinham 

acesso ao direito comum e aos negócios públicos” (CÍCERO, 1995, p. 72 apud VILAS-

BÔAS, 2003, p. 6).  

Com isso, a partir das mudanças dos sistemas político, ideológico e estrutural, 

a maioria dos países europeus, mas principalmente os Estados Unidos da América do 

Norte, adotaram a República, que segundo Houaiss e Villar (2003, p. 452), é uma “[...] 

forma de governo com representantes eleitos por tempo limitado”, como um novo 

modelo governamental. Um exemplo desse novo parâmetro de governo, pode ser 

constatado na Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776), que 
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reconheceu a “[...] existência de direitos que são inerentes a todos os seres humanos, 

seja qual for o seu sexo, raça, religião, cultura ou, ainda, posição social [...] sob a 

bandeira da liberdade e da igualdade de todos perante a lei” (COMPARATO, 1999, p. 

91 apud VILAS-BÔAS, 2003, p. 17). Mesmo os países que decidiram manter a 

monarquia como forma de governo predominante, renderam-se para exercerem sua 

governança sob a assessoria de um parlamento eleito popularmente e agindo à luz 

de uma Constituição.  

Em virtude dessa transição, o Estado, doravante republicano, passou a 

defender o regime constitucional, ou o constitucionalismo: 

 
 

Constitucionalismo é o movimento de caráter político e jurídico, de cunho 
liberal, em voga entre o final do século XVIII e o término da Primeira Guerra 
Mundial, cujo objetivo é o estabelecimento de Estado de direito baseados em 
regimes constitucionais, isto é, fundados numa Constituição democrática, que 
delimita claramente a atuação do Poder Público, mediante a separação dos 
poderes, e assegura ampla proteção aos direitos dos cidadãos, impondo o 
exercício, no plano político, do chamado “governo das leis e não dos homens” 
(CRETELLA JÚNIOR; CRETELLA NETO, 2002, p. 67). 

 
 

O Brasil, por sua vez, também fez parte dessa transformação regimental. A 

nossa primeira Constituição – “[...] conjunto das leis fundamentais de um Estado” 

(HOUAISS; VILLAR, 2003, p. 128), das sete adotadas até hoje no país, foi elaborada 

no Brasil Império, em 1824, dois anos depois da independência do Brasil. Pontual 

(2013a) elucida que o imperador, D. Pedro I, apoiado pelo Partido Português, 

constituído por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos, impôs 

seu próprio projeto para o fortalecimento do poder pessoal com a instituição do Poder 

Moderador, que estava acima dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Somente os homens livres e proprietários, de acordo com seu nível de renda, fixado 

na quantia líquida anual de cem mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou 

empregos, tinham direito ao voto. Em outras palavras, essa Carta, que perdurou 67 

anos sendo a mais longa da história do país, defendia exclusivamente aos interesses 

da aristocracia e suprimia amiúde os direitos da maioria dos cidadãos.  

Depois da Proclamação da República, foi organizada a segunda Carta 

Constitucional do Brasil, em 24 de fevereiro de 1891. Em face das mudanças 

expressivas no processo político e econômico do país, com a abolição do trabalho 

escravo e a expansão da indústria, a nova Constituição do Brasil apresentou reformas 

significantes, como: 
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[...] instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana de 
governo; estabelecimento da independência dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário; criação do sufrágio com menos restrições, impedindo 
ainda o voto aos mendigos e analfabetos; separação entre a Igreja e o 
Estado, não sendo mais assegurado à religião católica o status de religião 
oficial; e instituição do habeas corpus (garantia concedida sempre que 
alguém estiver sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em seu 
direito de locomoção – ir, vir, permanecer –, por ilegalidade ou abuso de 
poder). (PONTUAL, 2013, [s.p.]). 

 
 

A segunda Constituição teve como precursores o Marechal Deodoro da 

Fonseca, o proclamador da República e chefe do governo provisório, e Rui Barbosa, 

primeiro vice chefe do governo provisório, orador, jurista, diplomata, escritor, tradutor, 

filólogo e jornalista defensor das liberdades civis – e o responsável por apresentar o 

projeto de separação da Igreja do Estado por meio do Decreto nº 119-A (BARBOSA, 

2016). 

Posteriormente, em um intervalo de 42 anos sem alterar a Lei Maior, uma nova 

Assembleia Constituinte, presidida por Getúlio Vargas, foi realizada no país, em 

novembro de 1933. A terceira Constituição do Brasil, realizou-se em 16 de julho de 

1934 e decretou as seguintes medidas:  

 
 

maior poder ao governo federal; voto obrigatório e secreto a partir dos 18 
anos, com direito a voto às mulheres, mas mantendo proibição do voto aos 
mendigos e analfabetos; criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho; 
criação de leis trabalhistas, instituindo jornada de trabalho de oito horas 
diárias, repouso semanal e férias remuneradas; mandado de segurança e 
ação popular; [...] Essa Constituição sofreu três emendas em dezembro de 
1935, destinadas a reforçar a segurança do Estado e as atribuições do Poder 
Executivo, para coibir, segundo o texto, “movimento subversivo das 
instituições políticas e sociais” (PONTUAL, 2013, [s.p.]). 

 
 

Dessa vez, somente após três anos da elaboração da Constituição de 1934, a 

Carta Constitucional de 10 de novembro de 1937, representada pelo Estado Novo, e 

influenciada pelo fascismo5 italiano, foi deferida por Getúlio Vargas, sem qualquer 

consulta prévia à sociedade, além de anular a Constituição de 1934 e diluir o 

Congresso Nacional. Essa Carta foi igualmente responsável por suprimir os partidos 

                                            
5 O movimento fascista, fundado por Benito Mussolini, na Itália, evidencia as seguintes peculiaridades: 
o autoritarismo, o militarismo, o indeferimento de toda forma de livre luta política, o antissocialismo, a 
psicopatia da conspiração, o estado policialesco truculento, o nacionalismo descomedido, e tudo isso, 
aclamado na imagem de um líder carismático com a incumbência de regenerar e salvar a Pátria. Em 
síntese, características evidenciáveis durante o Estado Novo. Disponível em: <http// 
www.infoescola.com/biografias/benito-mussolini/>. Acesso em 30 nov. 2016. 
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políticos e centralizar o poder nas mãos do chefe supremo do Executivo. Dentre as 

centrais medidas assumidas, distinguem-se: 

 
 
A instituição da pena de morte; supressão da liberdade partidária e da 
liberdade de imprensa; anulação da independência dos Poderes Legislativo 
e Judiciário; restrição das prerrogativas do Congresso Nacional; permissão 
para suspensão da imunidade parlamentar; prisão e exílio de opositores do 
governo; e eleição indireta para presidente da República, com mandato de 
seis anos (PONTUAL, 2013, [s.p.]). 

 
 

Todavia, o fracasso do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial provocou o 

desmantelamento das ditaduras direitistas internacionais e, consequentemente, o 

Brasil sofreu os efeitos desse colapso. Diante desse acontecimento, Getúlio Vargas 

sucumbiu às pressões contra o seu governo (ditatorial), e foi deposto em 29 de outubro 

de 1945 (PONTUAL, 2013, [s.p.]). 

Ao final do mesmo ano, o candidato da coligação PTB-PSD6, o conservador 

general Eurico Gaspar Dutra, alinhado ao pensamento norte-americano (EUA) na 

maneira de governar (SOUTO, 2014), venceu as eleições sendo o primeiro presidente 

eleito pelo voto direto após o Estado Novo. Com o cenário político internacional 

abalado e repleto de tensões, marcado pelo desenvolvimento da Guerra Fria, 

internamente, Dutra realizou a convocação da Assembleia Constituinte. O general 

Dutra governou o país por decretos-lei até a instauração de uma nova Constituição, 

datada de 18 de setembro de 1946 (PONTUAL, 2013, [s.p.]). 

Na teoria, a quinta Carta Constitucional brasileira restabeleceu a linha 

democrática de 1934 e restituiu os direitos individuais, o fim da censura e da pena de 

morte. A independência e o equilíbrio entre os poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário também foi restaurada, além de conceder autonomia a estados e 

municípios. Por outro lado, novas cláusulas foram anexadas à quinta Constituição, 

como: “incorporação da Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal de Recursos ao 

Poder Judiciário; pluralidade partidária; direito de greve e livre associação sindical; e 

condicionamento do uso da propriedade ao bem-estar social” (PONTUAL, 2013, 

[s.p.]). 

                                            
6 PTB e PSD são partidos políticos brasileiros, sendo o PTB o Partido Trabalhista Brasileiro e o PSD o 
Partido Social Democrático. 
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Sem embargo, apesar das cláusulas anexadas à Carta garantirem o direito de 

greve e a pluralidade partidária, na prática, sucedeu mais uma vez a tirania contra os 

direitos fundamentais proclamados na Lei Maior.  

Em 7 de maio de 1947, foi cancelado o registro do Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) sem nenhuma evidência legítima, conforme evidenciado a seguir. Não 

obstante, a acusação elencou declaradamente que um dos principais motivos que 

levaram à perseguição do registro do PCB foram correspondentes à agitação do 

partido juntamente aos movimentos grevistas. Segundo a acusação, o PCB era uma 

ameaça à soberania nacional visto que, no entendimento deles, professava uma 

agenda com princípios marxistas-leninistas – que fomentava as greves –  e que em 

caso de guerra com a Rússia, os comunistas ficariam contra o Brasil. Nesse ínterim, 

para comprovar sua lisura, o PCB garantiu “colocar à disposição do Tribunal todos os 

seus arquivos” (TSE, 1947, p. 6), e declarou valorizar a investigação. Contudo, na 

página 17 do processo n° 411/412, é relatado o seguinte: 

 
 

Dificílimo... aos órgãos técnicos do Ministério do Trabalho responder quais as 
greves que foram incentivadas e dirigidas pelo Partido Comunista (fls. 234), 
embora se tenha a convicção de que foi ele o organizador das de maior vulto, 
pois sua influência se faz sentir de 'maneira insidiosa', falsa, dupla, na 
sombra; [...] Conclui o relatório por fazer remissão aos documentos 
apresentados (fls. 250 a 289), declarando, porém, não haver provas 
materiais concretas, irrecusáveis da responsabilidade do P.C. – Partido 
Comunista (TSE, 1947, p. 17, grifo nosso). 

 
 

Mesmo assim, o veredito final, Legis auxilium frustra invocat, qui committit in 

legem, que quer dizer, em vão invoca o auxílio da lei quem contra ela perpetra, 

procedeu com a denúncia e cancelou o registro do Partido Comunista Brasileiro.  

Em suma, a linha democrática preconizada na Carta de 1946 foi apenas 

nominal e normativa, nada alinhada ao que conclui o filósofo político Bobbio (1995, 

p.35), que diz: “[...] sociedades democráticas são sociedades que toleram, ou melhor, 

que pressupõem a existência de diversos grupos de opinião e de interesse em 

concorrência entre si”.  

A sexta Carta política do Brasil, promulgada no dia 24 de janeiro de 1967, 

inserida em um contexto predominantemente totalitário do regime militar, autorizou a 

emissão dos dezessete Atos Institucionais (AIs), que serviram de dispositivos de 

legalização e legitimação dos atos políticos dos militares, concedendo a eles 

competências extra constitucionais. O mais sabido dos AIs, o AI-5, de 13 de dezembro 
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1968, foi responsável pelo recesso parlamentar por quase um ano e cedeu ao regime 

plenos poderes, além de ter enunciado as seguintes medidas: 

 
 

[...] suspensão de qualquer reunião de cunho político; censura aos meios de 
comunicação, estendendo-se à música, ao teatro e ao cinema; suspensão do 
habeas corpus para os chamados crimes políticos; decretação do estado de 
sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previstos na 
Constituição; e autorização para intervenção em estados e municípios 
(PONTUAL, 2013, [s.p.]). 

 
 

Mesmo que instituída a proibição de atividades ou manifestação sobre assuntos 

de natureza política, a proibição de frequentar determinados lugares e a liberdade 

vigiada, controversamente, as considerações preliminares do AI-5 prescreviam, em 

nome da Revolução, uma “[...] autêntica ordem democrática, baseada na liberdade e 

no respeito à dignidade humana” (COSTA E SILVA, 1968, [s.p.]).  

Para Gaspari (2014, p. 276), “[...] a Constituição de 1967 gerara uma ordem 

autoritária demais para quem ficou de fora e de menos para quem estava dentro”, 

portanto, uma Carta edificada por uma essência repressiva do Estado e fracassada 

do ponto de vista democrático. O período ditatorial militar, que se utilizava da Lei 

Maior, da censura, da tortura e da opressão estatal para impor seus programas 

governamentais, foi outrossim uma seara fértil para a redemocratização do país e para 

muitos artistas conclamados como subversivos. Músicos contemporâneos, da banda 

Face da Morte, em sua canção Anos de Chumbo, descrevem a ditadura militar assim:  

 
 

Procurados, torturados, cassados e massacrados; Por motivos políticos, não 
é conto de fada; Historinha de criança, é o demônio de farda; Promovendo a 
matança; Aqui é Face da Morte resgatando as lembranças; Desse passado 
sujo; Escrito com sangue durante os anos de chumbo; Os movimentos 
sociais, culturais; Trabalhadores, estudantes e mais, artistas intelectuais; 
Todos correndo atrás da democratização [...] (MELO; MELO; MARQUES, 
2016, [s.p.]). 

 
 

Após a homologação da atual Constituição, em 5 de outubro de 1988, que 

contou com a participação popular em sua elaboração e introduziu um novo arcabouço 

jurídico-institucional no país, depois de um período de 21 anos sob uma ditadura 

militar, que perdurou de 1964 até 1985, a redemocratização brasileira passou – e 

ainda passa – por um processo para readquirir princípios básicos que uma democracia 

preconiza, e.g., ter um governo em que o poder verdadeiramente é exercido pelo povo. 
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Processos de redemocratização a rigor não têm data para começar e 
terminar, como sabemos. Fazem-se sem separações rígidas entre um “antes” 
e um “depois”, e são seguramente particularizados pelas condições concretas 
em que transcorrem. Justamente por isso, creio ser válido, e mesmo útil, 
aceitar uma distinção conceitual entre redemocratização e democratização, 
ou seja, admitir que a recuperação de um status anterior de vida democrática 
somente se efetiva quando se casa com a abertura de um ciclo superior de 
construção democrática. A destruição de uma ditadura, a rigor, só se 
completa quando se consegue dar início à edificação de um regime 
firmemente comprometido com a democracia, legitimado socialmente e 
sustentado por uma cultura pública revigorada (CHAUÍ; NOGUEIRA, 2007, p. 
206). 

 
 

Durante essa fase de transição e de complexidade política pós-ditadura, “[...] a 

nova Carta consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar relações 

econômicas, políticas e sociais, concedendo direito de voto aos analfabetos e aos 

jovens de 16 a 17 anos” (PONTUAL, 2013, [s.p.]). Nesse aspecto transitório, segundo 

Fratucci (2008), a CF oficializou a municipalização e os processos de descentralização 

da gestão pública brasileira, legando para os municípios muitas atribuições até então 

mantidas na jurisdição do governo federal. 

A originalidade dessa Carta iniciou o que se costuma intitular como sendo a 

Nova República e a primeira Constituição Cidadã. Com base nesse novo contexto – 

de uma jovem democracia e de uma nova República –, o Estado Brasileiro principiou 

um projeto de longo prazo que vem sendo incorporado até os dias atuais. Inúmeras 

ideias foram atribuídas à constituinte, misturadas com aspirações democráticas e 

ideais progressistas, assim como aspectos centralizadores obsoletos. 

Independentemente da predisposição conservadora da maioria dos partidos na 

elaboração da Magna-Carta, todos ansiavam por uma legislação avançada e com o 

desejo de abjugar, de vez, o despotismo do país.  

A Lei Magna distribui-se em 10 Títulos, e apresenta 250 artigos (texto revisado)7 

e centenas de incisos, que são: 

 
 

I – Dos Princípios Fundamentais (arts. 1° a 4°);  
II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts. 5° a 17);  
III – Da Organização do Estado (arts. 18 a 43);  
IV – Da Organização dos Poderes (arts. 44 a 135);  
V – Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas (arts. 136 a 144);  
VI – Da Tributação e do Orçamento (arts. 145 a 169);  
VII – Da Ordem Econômica e Financeira (arts. 170 a 192);  
VIII – Da Ordem Social (arts. 193 a 232);  

                                            
7 No texto original havia 245 artigos, nos primeiros nove capítulos, e 70 artigos no ADCT (BRASIL, 
1988). 
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IX – Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250). Além disso, ao 
final, 100 artigos (numerados de 1° a 100), compõem o ADCT – Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (CRETELLA JÚNIOR; CRETELLA 
NETO, 2002, p.69). 

 
 

Posto que o intuito da nova legislatura vislumbrava melhorias para a sociedade, 

em aversão aos abusos das Constituições de 1937 e 1967, foram restituídos o direito 

à livre demonstração de pensamento e a liberdade de expressão científica, intelectual, 

artística e de comunicação, ou melhor, o fim da censura. As eleições volveram a ser 

diretas e universais, sem nenhuma diferenciação de classe ou gênero, embora 

mandatórias para todos os maiores de 18 anos, salvo os analfabetos – voto facultativo. 

Os cidadãos também ganharam o direito ao habeas data, que garantiu a todos o 

acesso a qualquer informação a seu respeito em arquivos do governo.   

Medidas progressistas foram tomadas, como: a redução da jornada semanal, 

passando de 48 para 44 horas; o décimo terceiro salário para aposentados e seguro-

desemprego; e a restituição do direito de greve e instauração da liberdade de 

associação sindical. Para complementar a importância dessas medidas, o art. 3° da 

CF, que compõe os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 

ressalva que é imprescindível:  

 
 

[...] construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 
desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem 
preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação (BRASIL, 1988, [s.p.]). 

 
 

Outros dispositivos foram adicionados, tais como: o direito à vida, à igualdade, 

à liberdade, à segurança e à propriedade; além dos inovadores direitos sociais 

descritos, que introduziram o lazer, o transporte, a previdência social, auxílio aos 

desamparados e assistência à maternidade e à infância como direitos e garantias 

fundamentais de qualquer cidadão. No entanto, Vilas-Bôas (2003, [p. xv]) declara que 

“[...] defender a igualdade jurídica pura e simples não nos leva, necessariamente, à 

igualdade fática”.  

Essa asseveração é pertinente, já que no dia a dia da sociedade brasileira essa 

igualdade jurídica não passa de uma ilusão. Vilas-Bôas (2003, [p. xv]) completa:  

 
 

Se há previsão legal da igualdade jurídica, e a sociedade brasileira tem 
demonstrado, através de seus segmentos, a ânsia por essa igualdade, então, 
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para que a constituição não passe de letra morta, é preciso algum mecanismo 
que facilite o alcance dessa igualdade. 

 
 

Por este motivo, como um dos fatores fundamentais para atingir essa igualdade 

constitucional, a CF determina um planejamento, realizado pelas leis orçamentárias, 

para que o dinheiro coletado seja bem aplicado e com a finalidade de beneficiar a 

população. Mello (1993, p.10 apud VILAS-BÔAS, 2003, p. 19) reitera: “[...] a Lei não 

deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida 

social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos”. Portanto, com o 

objetivo de coibir o mau uso do dinheiro público e, como resultado, tratar 

equitativamente todos os cidadãos, os instrumentos orçamentários – o PPA, a LDO e 

a LOA; a LRF; e a LAI – foram acrescentados para tentar ocasionar esse bem-estar 

social, cultural, jurídico e econômico para todos.  

Para finalizar, com base nos documentos históricos das Constituições, 

sobretudo das sete Cartas brasileiras, é admissível constatar que o intento inicial do 

constitucionalismo era o de formar um Estado de direito, fundado numa Constituição 

democrática, com o pressuposto de assegurar ampla proteção aos direitos dos 

cidadãos. No entanto, idealizar é inteiramente diferente de realizar. Por isso, recursos 

constitucionais devem e são adicionados ocasionalmente, com a finalidade de 

aperfeiçoar as imprecisões da Lei Maior.   

 

1.2  PLANO PLURIANUAL (PPA) 

 

Para definir as diretrizes orçamentárias, é imperativo entender de onde vem o 

dinheiro do governo. Na maior parte, os recursos públicos procedem da cobrança de 

tributos: impostos, taxas e contribuições. O Legislativo Federal, mais precisamente a 

Câmara dos Deputados, acrescenta: “a instituição, a previsão e arrecadação efetiva 

de todos os tributos de competência de cada ente público (União, estados, DF e 

munícipios) constitui requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal” 

(BRASIL, 2016b, p. 6). 

Uma outra forma que os entes públicos obtêm recursos é por meio de 

empréstimos, recorrendo a bancos públicos e privados, às organizações 

internacionais – o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
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(BIRD)8, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)9, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI)10 – e o público em geral (comprando títulos públicos), todos 

“responsáveis pela oferta de crédito ao governo” (BRASIL, 2016b, p. 6). 

Logo, os rendimentos adquiridos –  por intermédio de tributos ou empréstimos 

– e os gastos do governo devem, necessariamente, seguir um planejamento. O 

primeiro passo é a deliberação de um plano abrangente, que na conjuntura brasileira 

esse planejo é conhecido como o PPA.  

 
 

O PPA é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal 
destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os 
fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é declarado o 
conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 anos e os 
caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas (BRASIL, 2015a, [s.p.]). 

 
 

O art. 165 da Constituição Federal também decreta que no primeiro ano de 

cada governo deve ser aprovada a lei do plano plurianual. 

 
 

§ 1° A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, 
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada (BRASIL, 1988, [s.p.]). 

 
 

A Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI), do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), é designada para apresentar uma 

proposta de PPA para a União.  

 
 

É esse plano que identifica as prioridades da gestão durante quatro anos, 
principalmente os investimentos de maior porte. O projeto de PPA é 
encaminhado pelo Executivo ao Congresso até 31 de agosto do primeiro 
ano de cada governo, mas ele só começa a valer no ano seguinte (BRASIL, 
2016b, p. 3, grifo nosso). 

 
 

Para que o projeto elaborado referente ao PPA seja aprovado, como citado 

previamente, é necessário que o Poder Executivo o encaminhe ao Congresso 

                                            
8 The World Bank is a vital source of financial and technical assistance to developing countries around 
the world (BIRD, 2016). 
9 As principais áreas atuais de intervenção do Banco incluem três desafios de desenvolvimento – 
inclusão social e equidade, produtividade e inovação e integração econômica (BID, 2016). 
10 O FMI, à priori, socorre países com déficit orçamentário. Segundo o FMI, suas responsabilidades 
são: The IMF's primary purpose is to ensure the stability of the international monetary system—the 
system of exchange rates and international payments that enables countries (and their citizens) to 
transact with each other (FMI, 2016). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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Nacional. Assim ocorre com os demais planos orçamentários, a LDO e a LOA, e os 

outros entes públicos. Segundo a nossa Carta Política, cada estado, o Distrito Federal 

(DF) e cada município também tem a necessidade de elaborar o seu próprio plano 

plurianual. Os administradores do Poder Executivo enviam para as devidas entidades 

legislativas os programas concernentes às normas orçamentárias. O Poder Legislativo 

– o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal – é 

encarregado de analisar e votar os projetos do PPA, da LDO e da LOA.  

As orientações aqui apresentadas refletem os conceitos introduzidos pelo 

Projeto de Lei do PPA, as normas constantes da Resolução nº 1/2006-CN e do 

Parecer Preliminar ao Projeto de Lei do PPA.  Pelo art. 76 da Resolução, a apreciação 

do Relatório Geral do orçamento somente terá início após a aprovação, pelo 

Congresso Nacional, do projeto de lei do PPA. 

Por outro lado, é fundamental destacar que a legislação brasileira determina 

que o poder público endosse a participação popular no procedimento de elaboração 

do PPA – e o mesmo acontece com as outras normas orçamentárias. 

No Brasil, esse processo legislativo orçamentário é conceituado como 

paralelismo, em outras palavras, o que sucede no governo federal acontece da 

mesma forma nos estados e municípios. Por isso, obrigatoriamente, cada entidade da 

Federação precisa apresentar uma lei orçamentária. 

Gontijo (2009, [s.p.]) alega que “[...] o PPA é peça de mais alta hierarquia dentre 

a tríade orçamentária, embora esta seja somente constituída de leis ordinárias”. Em 

vista disso, a observação da figura 2 indica que o plano plurianual fica em vigor até o 

final do primeiro ano do governo seguinte. Conquanto, há uma justificativa 

determinante para isso: “[...] essa passagem do PPA de um governo a outro visa 

promover à continuidade administrativa, de forma que os novos gestores possam 

avaliar e, talvez, aproveitar partes do plano que está se encerrando” (BRASIL, 2016b, 

p. 3-4). Convém adiantar que “[...] o PPA é um modelo de planejamento 

excessivamente burocratizado e que contraria a lógica do sistema político brasileiro, 

ao tentar impor metas fixadas em governo anterior aos novos governos” (MENDES, 

2008, p. 3), visto que cada governo defende os seus interesses, suas ideologias e os 

anseios da sua base aliada. 
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Figura 2: Processo Orçamentário 1 

 
Fonte: Brasil (2015b, p. 10). 

 

Como exposto, o PPA é um planejamento de médio prazo que define as 

estratégias, além das diretrizes e metas do Governo por um período de 4 anos. O 

processo legislativo orçamentário (figura 3) termina somente depois da execução 

dessas propostas, e com a assistência do controle e avaliação dessas realizações. 
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Figura 3: Processo Orçamentário 2 

 
Fonte: Giacomoni (2007, p. 207 apud SOUSA, 2008, p. 10). 

 

Contudo, para que as propostas orçamentárias elaboradas, apreciadas e 

votadas não passem de um projeto repleto de falhas ou até mesmo nulo – antes da 

sua execução, controle e avaliação –, deve-se ocorrer a implementação de um plano 

eficaz e com um amplo rigor de monitoramento, da maneira como ensina a Geografia 

Econômica: 

 
 

A Geografia Econômica ensina-nos que recursos e riquezas naturais não são 
a mesma coisa: os primeiros só se convertem nas segundas quando há 
condições financeiras e tecnológicas para que sejam extraídos e 
efetivamente utilizados. Se essas condições não estão disponíveis, porque é 
muito caro ou é impossível aproveitar ou extrair um determinado recurso, algo 
como uma jazida mineral permanece sendo um mero potencial. Assim é 
também, de certo modo, com os planos e instrumentos. Mesmo quando 
respaldados por leis, planos e instrumentos são, em princípio, apenas 
“recursos”, virtualidades, promessas. Só serão “riquezas” quando puderem 
ser implementadas eficazmente e ter a sua implementação eficazmente 
monitorada (SOUZA, 2006, p. 33-34). 

 
 

Por esse motivo, para que a qualidade do gasto do governo e o equilíbrio fiscal 

seja eminente, os planos orçamentários devem seguir as normas predeterminadas 

pela Constituição Federal e aos regulamentos preestabelecidos de cada plano. Como 

exemplo, com a finalidade de apresentar o PPA mais recente elaborado pelo governo 

federal, a seção a seguir elucida o PPA 2016-2019.   

 

1.2.1 Plano Plurianual 2016-2019 

 

O PPA em vigor, decretado pela Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, em 

consonância com o art. 165 da CF, explicita em seu art. 2º que: 
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o PPA 2016-2019 é instrumento de planejamento governamental que define 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar a 
implementação e a gestão das políticas públicas (BRASIL, 2016a, [s.p.]). 

 
 

Em síntese, é a mesma definição relatada anteriormente pelo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2015a, [s.p.]), no qual o PPA é                      

“um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a organizar e 

viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da 

República”. Assim sendo, é pertinente asseverar que o PPA tem como princípios 

básicos os seguintes ditames: identificação mandatória das metas e prioridades do 

governo; verificação dos órgãos gestores dos programas e unidades orçamentárias 

incumbidos pelas ações governamentais; ordenação dos planos da administração 

pública em programas; incorporação com o orçamento; e transparência. O art. 3º 

desta Lei enfatiza as prioridades da administração pública federal para o período 

2016-2019, que são:  

 
 

I – as metas inscritas no Plano Nacional de Educação (Lei no 13.005, de 25 
de junho de 2014);  
II – o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, identificado nas leis 
orçamentárias anuais por meio de atributo específico;  
III – o Plano Brasil sem Miséria - PBSM, identificado nas leis orçamentárias 
anuais por meio de atributo específico (BRASIL, 2016a, [s.p.]).  

 
 

Ademais, o art. 4º indica que para o período 2016-2019, o PPA terá como 

diretrizes:  

 
 

I – o desenvolvimento sustentável orientado pela inclusão social;  
II – a melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos;  
III – a garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades sociais, 
regionais, étnico-raciais, geracionais e de gênero;  
IV – o estímulo e a valorização da educação, ciência, tecnologia e inovação 
e competitividade;  
V – a participação social como direito do cidadão;  
VI – a valorização e o respeito à diversidade cultural;  
VII – o aperfeiçoamento da gestão pública com foco no cidadão, na eficiência 
do gasto público, na transparência, e no enfrentamento à corrupção;  
VIII – a garantia do equilíbrio das contas públicas (BRASIL, 2016a, [s.p.]). 

 
 

Porém, mediante a uma crise política, econômica e social eclodida após a 

reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT), em 2014 – e persistida por 

parlamentares (envolvidos em escândalos diversos), como o caso do senhor Eduardo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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Cunha (PMDB) que naquele momento presidia a Câmara dos Deputados, e que foi 

afastado, acusado e preso por corrupção, lavagem e evasão (ELPAÍS, 2016a) pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), em 22 de junho de 2016 –, o Brasil registrou, mais 

uma vez, um rompimento com a constitucionalidade e testemunhou a punição máxima 

da sua governante Maior, culminado pelo o impeachment da presidente Dilma Vana 

Rousseff11. É válido lembrar que desde a primeira Constituição, em 1824, até os dias 

de hoje (em 2016), o Brasil vivencia ciclos e abalos à estrutura constitucional 

constantemente, em média, a cada 27 anos. Isso demonstra a fragilidade democrática 

e a dificuldade de instituir, a sério, um verdadeiro Estado de direito sem interrupções.  

Dessa forma, esse processo resultou com a alternância do mandato, 

atualmente presidido por Michel Temer (PMDB) e, por consequência, o PPA, assim 

como outros programas do governo antecedente, foi alterado para cumprir o papel 

desejado pela atual administração.  

Em 31 de agosto de 2016, motivado pela reforma ministerial instituída pelas 

MP nº 726, de 12 de maio de 2016 e MP nº 728, de 23 de maio de 2016, foi submetida 

à consideração o Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual 2016-2019.  

Baseado nos termos do art. 61 da CF, de iniciativa privativa do Presidente da 

República as leis que disponham sobre matéria tributária e orçamentária, além da 

criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, foram submetidas 

à elevada deliberação o texto do projeto de lei que altera a Lei no 13.249, de 13 de 

janeiro de 2016, que institui o Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 

2019, em 14 de setembro de 2016.  

As modificações do PPA 2016-2019, apresentadas pela administração atual, 

englobam: a extinção do Programa de Gestão e Manutenção das Mulheres, da 

Igualdade Racial e dos Direitos Humanos;  o aumento dos gastos do Programa de 

Gestão e Manutenção do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; a 

extinção do Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário e do Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, introduzindo um novo Programa e Título: o Programa de 

Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Social e Agrário; e a diminuição dos 

gastos do Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho.  

                                            
11 A presidente Dilma Rousseff foi afastada do cargo em 12 de maio de 2016, e definitivamente cassada 
em 31 de agosto de 2016, porém sem perder o direito de ocupar cargos públicos (UOL, 2016). 
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Em suma, a Lei (original) nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, que preconizava 

o desenvolvimento sustentável orientado pela inclusão social; a garantia dos direitos 

humanos com redução das desigualdades sociais, regionais, étnico-raciais, 

geracionais e de gênero; dentre outras recomendações que prescreviam pela garantia 

e pelo desenvolvimento social e cultural do país, se transformou, mediante à 

intercorrência do poder.  

Por este motivo, presume-se que a continuidade administrativa, assim como 

indicado pela continuação do PPA até o final do primeiro ano do governo seguinte, 

não é uma conduta comum nas políticas públicas brasileiras – ainda que os caminhos 

trilhados para viabilizar as metas previstas tenham sido preparadas com vistas a 

cumprir os fundamentos e os objetivos da República. 

 
1.3  LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 

 

Após a aprovação do PPA, o governo federal prossegue para o segundo passo 

do processo orçamentário: enviar o projeto de LDO ao Congresso Nacional até o dia 

15 de abril de cada ano, com votação e aprovação prevista até o dia 17 de julho, 

conforme explicitado na figura 4.  

 

Figura 4: Prazos para envio e aprovação de cada um dos instrumentos orçamentários. 

 
Fonte: Brasil (2015b, p. 11). 

 
O recesso parlamentar não ocorre se os senadores e deputados não 

aprovarem o plano, porque é a LDO que estipula quais serão as prioridades para o 

ano seguinte. Na verdade, a Constituição não permite a rejeição do projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias, porque declara, explicitamente, que a sessão legislativa não 

será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias – 
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apresentado no art. 57, § 2° da CF. A LDO é a lei que evidencia a ligação entre o PPA 

e a LOA. Em consequência, “tudo que for aprovado na LDO deve ser considerado na 

elaboração e na execução da Lei Orçamentária Anual – LOA” (BRASIL, 2016b, p. 4). 

Em resumo, Sousa (2008, p. 7) reforça:  

 
 

A intenção do constituinte foi estabelecer um processo de planejamento no 
qual o PPA daria os grandes rumos das políticas públicas, fixando os 
investimentos prioritários e estabelecendo metas qualitativas e quantitativas. 
Caberia à LDO desdobrar as metas do PPA, ano após ano, colocando-as nos 
padrões compatíveis com a realidade fiscal e estabelecendo as prioridades 
para o orçamento do exercício seguinte. A LOA, por sua vez, seria a 
execução prática daquelas prioridades.  

 
 

Outras informações sobre o PPA, a LDO, a LOA e orçamento da União podem 

ser acessadas no website da Câmara dos Deputados (2016), no espaço intitulado 

Orçamento Brasil (OB), como por exemplo, execução das despesas em geral; 

acompanhamento específico das despesas autorizadas por emendas parlamentares; 

execução dos convênios celebrados com base em emendas. Estudos e informações 

sobre a gestão fiscal, das emendas parlamentares, execução orçamentária e séries 

históricas também são publicados no OB12. 

Silva (2006, p. 187 apud SOUSA, 2008, p. 9) explica que “[...] o orçamento 

público é objeto de interesse social, por retratar o que será realizado pelo Estado em 

favor de toda coletividade”. Portanto, como instrumento orçamentário que vislumbra 

beneficiar toda a sociedade, de acordo com o parágrafo 2° do art. 165 da Constituição 

Federal, a LDO:  

 
 

compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; orientará a 
elaboração da LOA; disporá sobre as alterações na legislação tributária; 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento (BRASIL, 1988, [s.p.]). 

 
 

Destarte, como a LDO estipula as prioridades para o ano seguinte, uma das 

atribuições mais importantes da LDO é de ser um instrumento orientador na 

elaboração e execução do orçamento; ademais de constituir uma ferramenta 

                                            
12 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil>. Acesso em: 2 set. 
2016. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil
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estruturadora do planejamento de curto prazo. Além disso, a LDO delineia outras 

relevantes funções como:  

 
 

fixar o montante de recursos que o governo pretende economizar; traçar 
regras, vedações e limites para as despesas dos Poderes; autorizar o 
aumento das despesas com pessoal; regulamentar as transferências a entes 
públicos e privados; disciplinar o equilíbrio entre as receitas e as despesas; 
indicar prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos, entre 
outras (BRASIL, 2016, p. 4). 

 
 

A base legal da LDO encontra-se na CF – nos arts. 51, 57, 84, 99, 127, 134, 

165, 166, 169 e 195 (além dos arts. 35 e 55 dos ADCT) – e na LRF – nos arts. 4°, 8°, 

9°, 14, 16, 20, 25, 45, 48, 59 e 62 – além de cumprir fundamental utilidade dentro do 

modelo de planejamento e orçamento definido pela CF. O art. 4° da LRF define que a 

LDO atenderá o disposto no § 2° do art. 165 da Constituição e:  

 
 

I – disporá também sobre:  
a) equilíbrio entre receitas e despesas;  
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses 
previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9° e no inciso II do § 1o 
do art. 31 [...];  
e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 
programas financiados com recursos dos orçamentos;  
f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades 
públicas e privadas;  
§ 1° Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas 
Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e 
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e 
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois 
seguintes.  
§ 2° O Anexo conterá, ainda: I - avaliação do cumprimento das metas relativas 
ao ano anterior;  
II – demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia 
de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as 
fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas 
com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;  
III – evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, 
destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de 
ativos;  
IV – avaliação da situação financeira e atuarial:  
a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos 
e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;  
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;  
V – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da 
margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado 
(BRASIL, 2000, [s.p.]). 
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É indispensável notar que a LDO, independentemente do Anexo de Metas 

Fiscais, contém também o Anexo de Riscos Fiscais, que avalia os passivos 

contingentes13 e outros riscos suscetíveis de afetar as contas públicas. 

No Brasil, a LDO tem como escopo nortear a preparação dos orçamentos da 

seguridade social, fiscal e de investimento do Poder Público. Vale ressaltar que 

Orçamento Federal é o único que compreende os orçamentos citados anteriormente. 

O orçamento da seguridade social, em conformidade com o art. 194 da CF, diz: 

“[...] a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988, [s.p.]).  

O orçamento da seguridade social denota as despesas com previdência e 

assistência social, “bem como ações e serviços públicos de saúde; os pagamentos de 

aposentadorias, pensões e benefícios, assim como os gastos com hospitais, 

medicamentos e bolsa família” (BRASIL, 2015b, p. 17). O art. 194 regulamenta, nos 

termos da lei, que compete ao Poder Público conferir:  

 
 

I – universalidade da cobertura e do atendimento;  
II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais;  
III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;  
IV – irredutibilidade do valor dos benefícios;  
V – equidade na forma de participação no custeio; VI - diversidade da base 
de financiamento;  
VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional no 20, de 1998). (BRASIL, 1988, [s.p.]). 

 
 

Mais adiante, o art. 195 da CF adverte que o financiamento da seguridade 

social é uma obrigação da sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, por 

meio de recursos oriundos dos orçamentos da União, dos Estados, do DF, dos 

Municípios e das contribuições sociais, e.g.: do empregador, mediante a folha de 

salários, receita ou faturamento, e o lucro; do trabalhador; sobre a receita de 

concursos de prognósticos; e do importador de bens ou serviços do exterior. 

Uma vez que o art. 3° da CF preza pelo princípio da solidariedade, indivíduos 

possuidores de maiores fortunas deveriam auxiliar os menos favorecidos e assumirem 

                                            
13 ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES. Contingência é uma condição ou situação cujo o resultado 
final, favorável ou desfavorável, depende de eventos futuros incertos (CONTABILIDADE, 2016, [s.p.]). 
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um compromisso com a sociedade e parte do subsídio da seguridade social. No Brasil, 

os mais abastados, em sua maioria, não relacionam o preceito da solidariedade com 

os seus atos. Ao contrário, ainda recebem da União isenções tributárias, como 

previsto na Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que estabeleceu a isenção fiscal 

na distribuição de lucros e dividendos recebidos por acionistas, que é vigente até a 

atualidade. De certa forma isso afeta o orçamento do país, já que países como a 

Dinamarca, a Islândia, a Nova Zelândia, a Noruega, dentre outros países, cobram uma 

carga tributária (sobre a renda, lucro e ganho de capital) expressiva dos indivíduos 

endinheirados, enquanto que o Brasil cobra apenas uma taxa de 5,85% sobre esses 

rendimentos (figura 5). 

 

Figura 5: Carga Tributária sobre a Renda, Lucro e Ganho de Capital, Brasil e Países da OCDE14 (2014). 

 
Fonte: CETAD (2016, p. 10). 

 

O orçamento fiscal abrange os Poderes da União, os Fundos, Autarquias, 

Órgãos e Fundações constituídas e preservadas pela União. Estão incluídas as 

despesas dos Poderes Legislativo (Congresso Nacional e Tribunal de Contas da 

União), Executivo (Presidências, Ministérios e outros órgãos) e Judiciário (fóruns e 

tribunais), do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, além dos 

gastos com o pagamento da dívida pública federal (BRASIL, 2015b).  

                                            
14 OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. 
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Estabelecido no inciso II, parágrafo 5° do art. 165 da CF, o orçamento de 

investimento de empresas estatais, ou seja, o investimento do poder público, 

compreende as empresas públicas e as sociedades de economia mista, na qual a 

União, direta ou indiretamente, retenha a maior parte do capital social, com direito a 

voto e sem arrecadar quaisquer recursos originários de participação acionária. São 

exemplos: Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

Para concluir, Filellini (1994, p. 161 apud SOUSA, 2008, p. 9) observa: 

 
 

[...] o orçamento do governo representa um sumário dos planos de receita e 
gastos para determinado ano. É uma lista exaustiva dos custos da atividade 
governamental e das respectivas fontes de financiamento. Em seus vários 
estágios de preparação, o orçamento constitui uma ferramenta para a 
atividade de planejamento e controle desenvolvida pelos Poderes Executivo 
e Legislativo. Teoricamente, o processo orçamentário também constitui um 
sistema pelo qual as preferências do eleitorado são traduzidas em projetos e 
programas que visam satisfazer as demandas por bens públicos. 

 
 

Em conformidade com essa observação, o orçamento deve refletir as políticas 

públicas, “possibilitando uma apreciação pela finalidade dos gastos; e outras funções 

mais contemporâneas, como: administrativo, gerencial, contábil e financeiro – além 

da clássica incumbência de controle político” (NOBLAT, 2007, p. 5 apud SOUSA, 

2008, p. 9). 

 

1.4  LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)    

 

Alicerçada no PPA, que declara o conjunto das políticas públicas do governo 

para um período de 4 anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas, 

e na LDO, que estipula as metas e prioridades para o ano seguinte, é arquitetada a 

LOA. O projeto de lei orçamentária anual, planejado de forma compatível com o PPA, 

com a LDO e com as normas da LRF, deve conter em anexo o demonstrativo da 

conexão da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do 

Anexo de Metas Fiscais. A LOA, ou o orçamento propriamente dito, por sua vez, avalia 

as receitas que o governo almeja arrecadar ao longo do ano conseguinte e define as 

despesas a serem efetuadas com tais recursos. Portanto, esta lei determina a origem, 

o montante e o destino das verbas a serem despendidas no país.  

O Poder Executivo deve encaminhar a proposta orçamentária para o ano 

seguinte ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto de cada ano. Ao Congresso, 
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compete a tarefa de debater e votar o orçamento até o dia 22 de dezembro de cada 

ano, como já ilustrado na figura 4. 

Conforme disposto no parágrafo 5°, art. 165 da CF, a LOA compreende:  

 
 

I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos 
e entidades das administrações direta e indireta, até mesmo fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público;  
II – o orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e 
entidades das administrações direta e indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo poder público, com atribuições nos 
setores da saúde, previdência social e assistência social;  
III – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto (BRASIL, 
1988, [s.p.]). 

 
 

Logo, o processamento é quase o mesmo identificado na LDO. A diferença é 

que a LOA tem como propósito nortear a execução dos orçamentos da seguridade 

social, fiscal e de investimento, enquanto que a LDO tem como escopo orientar a 

preparação desses orçamentos.  

Uma vez votada a LOA no Congresso e sancionada pelo presidente, o 

Executivo decreta normas para conduzir a realização do orçamento naquele 

determinado exercício. Esse procedimento é conhecido como Decreto de Execução 

Orçamentária. Fundamentado pela divulgação do Decreto de Execução, segundo 

Sousa (2008, p. 11), “[...] o processo de implementação das receitas e das despesas 

tem início, em algum grau dos órgãos da Administração, o que compõe a efetuação 

do orçamento propriamente dito”. 

No entanto, o projeto orçamentário não é algo engessado ou inalterável. Na 

verdade, mesmo depois da aprovação da LOA pelo Congresso Nacional, o orçamento 

pode ser modificado – em casos especiais. Se no decorrer do exercício financeiro 

houver qualquer imprevisto e a necessidade de efetivação de gastos acima do limite 

antecipado na LOA, o Poder Executivo precisa apresentar ao Congresso Nacional um 

projeto de lei de crédito adicional, isto é, um novo pedido de autorização de gasto. 

 
 

Essa é a regra, mas há casos particulares: sendo necessários apenas 
pequenos ajustes nas despesas previstas no orçamento, o Congresso 
autoriza na própria lei orçamentária que o Presidente da República, por 
decreto, dentro de certos limites, suplemente dotações em função da 
insuficiência de recursos. Já nos casos de imprevisibilidade, emergência e 
calamidade pública, o Poder Executivo pode incluir autorizações no 
orçamento por meio de medida provisória, que será submetida imediatamente 
à apreciação do Congresso Nacional (BRASIL, 2016b, p. 11). 
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Assim como o PPA e a LDO, a LOA é um instrumento legal que pertence ao 

sistema de planejamento orçamentário (art. 165 a 169 da CF). No entanto, é a parte 

politicamente mais relevante desse sistema, visto que “[...] nela que se concentra o 

conflito entre os poderes Executivo e Legislativo, ao fomentar discussões sobre a 

admissão do orçamento impositivo em detrimento do seu atual caráter autorizativo”. 

(SOUSA, 2008, p. 45). Para Mendes (2008, p. 9), “[...] a estrutura política brasileira 

induz prioridade para a LOA”. Segundo esse autor, os aspectos do modus operandi 

dessa estrutura devem ser considerados. 

 
 

Os bônus e os ônus eleitorais da estabilidade fiscal (e consequente 
estabilidade de preços) recaem sobre o presidente da República e os 
ministros da área econômica, sendo menor (ou inexistente) a preocupação 
dos parlamentares e demais ministros com o equilíbrio fiscal; Há significativa 
fragmentação de interesses político-eleitorais no Legislativo, fazendo com 
que as decisões orçamentárias emanadas deste Poder representem a soma 
de interesses individuais dos parlamentares e dos ministros da base aliada 
do governo; interesses estes que se concentram no atendimento de bases 
eleitorais e grupos de interesse mediante expansão da despesa; A dificuldade 
enfrentada pelo Poder Executivo para formar maiorias no Legislativo 
transforma a execução das dotações orçamentárias em moeda de troca na 
compra de apoio aos projetos do Executivo (MENDES, 2008, p. 9).  

 
 

Diante dessas prerrogativas eleitoreiras e de interesses individuais, que abalam 

a infraestrutura política nacional, é essencial compreender as interrogações referentes 

ao orçamento público. Segue na figura 6 uma representação das múltiplas etapas do 

processo integrado de planejamento e orçamento, com o intento de facilitar o 

entendimento de como funciona o orçamento público. 

 

Figura 6: O processo integrado de planejamento e orçamento.  

 
Fonte: Giacomoni (2007, p. 207 apud SOUSA, 2008, p. 10). 
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Para assimilar o orçamento público e a sua dinâmica, é necessário analisar o 

seu processo. De uma maneira simplificada, conforme ilustrado, a figura 6 elucida as 

etapas desse procedimento orçamentário. Todavia, outros sistemas, assim como 

esquematizado na figura 7, também apresentam protótipos informativos (nesse caso, 

mais complexos) do orçamento público, que visa orientar e ampliar a transparência 

orçamentária.  

 

Figura 7: Relacionamento entre as Peças do Sistema Orçamentário Brasileiro. 

 
Fonte: MOGNATTI, 2008, p. 21. 

 

Em vista disso, em consequência da exposição do processo integrado de 

planejamento e orçamento, e do relacionamento entre os componentes do sistema 
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orçamentário brasileiro, demonstrado na figura 6 e na figura 7, se faz oportuno 

entender (parcialmente) o orçamento público e a sua dinâmica.  

 

1.4.1 Lei Orçamentária Anual 2016 

 

Como exemplo, o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2016, ou Orçamento 

Cidadão, tem o poder de demonstrar o que o governo pretende realizar e quanto será 

gasto para o exercício de 2016. O projeto também revela as destinações dos recursos 

para os setores entendidos como prioritários do governo. 

Com o intuito de viabilizar novos canais de participação, para amplificar as 

possibilidades de as pessoas acompanharem as ações do Governo Federal, 

compartilhar as informações do orçamento por meio de uma comunicação mais efetiva 

é primordial. Nessa perspectiva, para nutrir a democracia e a inclusão da sociedade 

nas decisões do orçamento, “[...] a informação deve facilitar o diálogo e incentivar 

narrativas a partir das fontes mais cristalinas para viabilizar uma comunicação plena, 

capaz de criar novas possibilidades a partir de olhares diferentes” (BRASIL, 2015b, p. 

3). 

Diante disso, para desempenhar um diálogo mais eficaz com a sociedade 

brasileira, o Governo Federal disponibiliza informações indispensáveis sobre o 

Orçamento Federal que abarca os orçamentos da seguridade social, de investimento 

das empresas estatais e fiscal. Segue na figura 8 um exemplo dos valores globais de 

cada um desses orçamentos. 

O orçamento total é resultante da combinação das receitas primárias 

(provenientes da arrecadação tributária com impostos, taxas e contribuições de 

melhoria) e receitas financeiras (de empréstimos adquiridos no setor privado interno, 

como no exterior, além de pagamentos de terceiros, de dívidas que possuem com o 

governo). Pelos cálculos do governo, a proposta do orçamento total para 2016 é de 

R$ 3,04 trilhões (BRASIL, 2016d). 
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Figura 8: Detalhes da proposta de orçamento para 2016. 

 
Fonte: BRASIL, 2015b, p. 17. 

 

Como o governo possui despesas primárias (gastos do governo para promover 

bens e serviços públicos à população, como: saúde, educação, rodovias, além dos 

gastos para a manutenção da estrutura do Estado) e despesas financeiras (que são 

os pagamentos de uma dívida de governo ou concessão de um empréstimo tomado 

pelo governo em favor de outra instituição ou pessoa, como: financiamento estudantil 

e subsídio do programa Minha Casa Minha Vida), esses dispêndios são distribuídos 

pelos orçamentos da seguridade social, de investimento e fiscal (BRASIL, 2015b). 

Como informado, o orçamento da seguridade social denota as despesas com 

“previdência e assistência social, bem como ações e serviços públicos de saúde; os 

pagamentos de aposentadorias, pensões e benefícios, assim como os gastos com 

hospitais, medicamentos e bolsa família” (BRASIL, 2015b, p. 17). Para o ano de 2016, 

o orçamento da seguridade social foi de R$ 841,4 bilhões, ou 27,7% do orçamento 

total (ibidem). 

O orçamento de investimento de empresas estatais, como a Petrobras, 

Eletrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para 2016 foi de R$ 96,9 

bilhões, ou 3,2% do orçamento total (ibidem). 
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Por fim, o orçamento fiscal, que abrange os Poderes da União, os Fundos, 

Autarquias, Órgãos e Fundações constituídas e preservadas pela União, além dos 

gastos com o pagamento da dívida pública federal, para o exercício de 2016 contou 

com um valor de R$ 2,1 trilhões, ou 69,1% do orçamento total (ibidem). Vale enfatizar 

que somente a dívida pública federal equivale à 64,2% do orçamento fiscal e 44,4% 

do orçamento total respectivamente, o que demonstra como o país está subordinado 

e aprisionado às necessidades e dominação do capital financeiro. Para confirmar esse 

cárcere econômico brasileiro, a ex-auditora da Receita Federal, Maria Lucia Fattorelli, 

complementa: “existe um ‘sistema da dívida’. É a utilização desse instrumento, que 

deveria ser para complementar os recursos em benefício de todos, como veículo para 

desviar recursos públicos em direção ao sistema financeiro” (FATTORELLI, 2015, 

[s.p.]). 

O Estado brasileiro, pela incapacidade de libertar-se de uma dívida 

(virtualmente) impagável, por sua vez, reproduz (em grande escala) nos seus planos 

orçamentários uma antítese do que a CF determina. Dessa maneira, enquanto a maior 

parte do orçamento for destinada ao pagamento de dívidas, satisfazer as crescentes 

exigências materiais e espirituais do povo, a vontade de fortalecer a democracia e 

consolidar o sucesso econômico do país, tornam-se tarefas (praticamente) 

inexecutáveis.  

Desse modo, para tentar sair desse despenhadeiro econômico (conhecido 

como a dívida pública), uma ferramenta normativa orçamentária, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, foi criada com o intuito de atenuar esse problema. 

 

1.5  LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)  

 

Sancionada em 2000 pelo Congresso Nacional, e amparada pelos dispositivos 

associados aos arts. 37, 164, 165, 167, 169 e 195 da CF, a LRF institui cláusulas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O objetivo desta 

Lei Complementar é fixar regras importantes no âmbito do processo orçamentário. 

Ao introduzir avanços no procedimento orçamentário, a LRF reforçou o encargo 

da LDO como instrumento de imposição de equilíbrio fiscal. Há metas para receitas, 

despesas e para a dívida, que são projetadas no ciclo de planejamento do governo, 

“com o objetivo de garantir o cumprimento de obrigações relativas a despesas e 
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empréstimos, bem como a sustentabilidade das finanças públicas durante vários 

exercícios” (BRASIL, 2016b, p. 5). 

Ademais, de acordo com a Secretaria de Orçamento Federal, a Lei 

Complementar principiou outras atribuições para o administrador público 

correlacionadas aos orçamentos da União, dos Estados e municípios. Parte dessas 

responsabilidades são: 

 
 

[...] executar o orçamento de forma planejada e sustentável, observando 
metas fiscais previstas para vários exercícios; desenvolver a arrecadação 
própria do ente governamental (município, estado, DF ou União); evitar a 
criação de despesas continuadas sem uma fonte segura de receitas; respeitar 
os limites de gastos com pessoal; não permitir aumento de salários às 
vésperas de eleições (180 dias); observar os limites legais de endividamento 
público (BRASIL, 2016b, p. 5). 

 
 

Com isso, impetrado pelos arts. 19 e 20 desta lei, para os fins do disposto no 

caput do art. 169 da CF, os limites de gastos com pessoal variam de acordo com cada 

período de apuração e em cada ente da Federação, sem extrapolar os percentuais da 

receita corrente líquida15, que são discriminados a seguir: 50% (cinquenta por cento) 

para a União; 60% (sessenta por cento) para os Estados; e 60% (sessenta por cento) 

para os Municípios (BRASIL, 2000). 

Com relação à distribuição dos limites integrais previstos para a despesa total 

com pessoal, a limitação imposta na esfera federal é de 2,5% (dois inteiros e cinco 

décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União; 6% 

(seis por cento) para o Judiciário; 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) 

para o Executivo; e 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União 

(ibidem). 

Na esfera estadual, essa delimitação é de 3% (três por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; 6% (seis por cento) para o 

Judiciário; 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; e 2% (dois por cento) 

para o Ministério Público dos Estados (ibidem). 

Por último, na esfera municipal a fixação é de 6% (seis por cento) para o 

Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver; e 54% 

(cinquenta e quatro por cento) para o Executivo (ibidem). 

                                            
15 Receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias de um Governo, referentes a 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, deduzidos os valores das 
transferências constitucionais (BRASIL, 2004). 
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O axioma da LRF é a responsabilidade na gestão fiscal em todas as esferas do 

poder público. Assim como nos âmbitos federal e estadual, a LRF “impõe um princípio 

altamente salutar ao equilíbrio financeiro das Prefeituras: não se pode gastar mais do 

que se arrecada” (TREVISAN; CHIZZOTTI, et al., 2013, p. 30). Um exemplo simples: 

um prefeito que controla um orçamento municipal de R$ 1 bilhão, não pode gastar    

R$ 2 bilhões. Por isso, nos últimos dois quadrimestres do mandato do titular de poder 

ou órgão expressamente previsto, fica vedado contrair obrigação de despesa que não 

possa ser cumprida inteiramente dentro do prazo especificado, ou que tenha parcelas 

a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja considerável disponibilidade de 

caixa para este fim (ibidem). 

Isto posto, o cidadão pode e deve fiscalizar o orçamento público local, estadual 

e federal, uma vez que os arts. 48 e 49 da LRF tem a intenção de postular pela 

transparência da gestão fiscal, divulgar as contas apresentadas pelo Chefe do Poder 

Executivo, simplificar os documentos orçamentários e, consequentemente, promover 

a inclusão da sociedade nas decisões do orçamento. Portanto, mesmo ao enfrentar 

obstáculos impositivos de uma ordem maior, como o caso da farra com o dinheiro 

público, é o dever de qualquer cidadão labutar abnegadamente em prol da 

coletividade e ter a consciência do compromisso social como o ápice das leis 

substanciais da convivência humana. Por isso, é essencial fiscalizar e participar nas 

decisões do orçamento como premissa desse pacto social.  

 

1.6  LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) 

 

O direito à informação é a garantia à democracia, ao conhecimento, à equidade, 

à liberdade de opinião e expressão, conforme previsto no art. 19 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que propõe: “todo ser humano tem direito à liberdade 

de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter 

opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios” 

(ONU, 1948, [s.p.]).  

Diferentes organismos da comunidade internacional, como a Organização das 

Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA), e diversas 

convenções e tratados assinados pelo Brasil, também distinguem o acesso à 

informação como um direito fundamental de qualquer indivíduo. A título de exemplo, 

a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, entre os arts. 10 a 13, destaca 



55 
 

que cada Estado-parte deverá tomar as medidas necessárias para aumentar a 

transparência em sua administração pública; e a Declaração Interamericana de 

Princípios de Liberdade de Expressão, no item 4, explicita que “[...] o acesso à 

informação mantida pelo Estado constitui um direito fundamental de todo indivíduo. 

Os Estados têm obrigações de garantir o pleno exercício desse direito” (CGU, 2011, 

p. 9). 

Porém, é válido destacar que a ideia de acesso à informação pública não é 

nenhuma inovação pertencente ao final do século XX, ou início do século XXI. Na 

verdade, em 1766, a Suécia foi a primeira nação no mundo a desenvolver um marco 

legal sobre o acesso à informação, conforme a seguinte afirmativa:  

 
 

[...] graças à iniciativa de Anders Chydenius, que surgiu o primeiro 
instrumento normativo de proteção ao direito de acesso à informação e à 
liberdade de imprensa (Tryckfrihetsordningen), dando origem ao 
desenvolvimento embrionário do princípio da publicidade na Administração 
Pública (MANNINEN, 2006, p. 21-22 apud MAZZEI; SANTOS; 
VASCONCELOS, 2013, p. 47). 

 
 

Entretanto, o segundo documento estatuário sobre o assunto surgiu somente 

122 anos após o Tryckfrihetsordningen. Segundo Mendel (2009, p. 26 apud MAZZEI; 

SANTOS; VASCONCELOS, 2013, p. 47-48), na América Latina, a Colômbia foi 

pioneira ao estabelecer, em 1888, um instrumento normativo de direito à informação, 

“cujo Código de Organização Política e Municipal de 1888 permitia aos indivíduos 

solicitar documentos sob o controle de órgãos governamentais ou contidos em 

arquivos do governo”. 

No Brasil, o art. 5° da CF, que trata dos direitos e garantias fundamentais, nos 

incisos XIV e XXXIII, estatui que é assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; e que     

“[...] todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade [...]” (BRASIL, 1988, [s.p.]), concomitantemente.  

Contudo, a regulamentação desses incisos, referentes ao art. 5° da CF, 

sancionada somente em 18 de novembro de 2011, foi aprovada pela Lei 12.527 – a 

Lei de Acesso à Informação ou LAI – que, segundo o art. 3° desta mesma lei, assegura 

o direito fundamental de acesso à informação com as seguintes diretrizes: 
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I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 
II – divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações;  
III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação;  
IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública;  
V – desenvolvimento do controle social da administração pública (BRASIL, 
2011, [s.p.]). 

 
 

A LAI, pelas proposições e garantias oferecidas aos cidadãos, pode ser 

considerada uma das grandes conquistas da sociedade brasileira recentemente, uma 

vez que “[...] o acesso à informação constitui um requisito essencial para que se possa 

exercer a cidadania” (TREVISAN; CHIZZOTTI, et al., 2013, p. 31). Esta lei tem o intuito 

de incentivar a cultura da transparência e de conscientizar a todos de que a 

informação pública pertence ao cidadão, pois estabelece que o acesso é a regra e o 

sigilo, a exceção. Na figura 9, segue o mapa da estrutura do texto da LAI. 

 

Figura 9: O mapa da Lei 12.527/2011. 

Tema Onde encontrar Palavras-chave 

Garantias do direito de acesso Artigos 3, 6 e 7 Princípios do direito de 
acesso/Compromisso do 

Estado 

Regras sobre a divulgação de 
rotina ou proativa de 

informações 

Artigos 8 e 9 Categorias de 
informação/Serviço de 

Informações ao Cidadão/ 
Modos de divulgar 

Processamento de pedidos de 
Informação 

Artigos 10, 11, 12, 13 e 14 Identificação e pesquisa de 
documentos/Meios de 

divulgação/Custos/ Prazos de 
atendimento 

Direito de recurso à negativa 
de liberação de informação 

Artigos 15, 16 e 17 Pedido de desclassificação/ 
Autoridades 

responsáveis/Ritos legais 

Exceções ao direito de acesso Artigos 21 ao 30 Níveis de classificação/ 
Regras/Justificativa do não-

acesso 

Tratamento de informações 
pessoais 

Artigo 31 Respeito às liberdades e 
garantias individuais 

Responsabilidade dos agentes 
públicos 

Artigos 32, 33 e 34 Condutas ilícitas/ Princípio do 
contraditório 

Fonte: CGU, 2011 (adaptada pelo autor). 

 

Para Hage (CGU, 2011, p. 3), ex-Ministro Chefe da Controladoria-Geral da 

União, dos governos Lula e Dilma (entre 27 de junho de 2006 até 1 de janeiro de 

2015), “[...] o Brasil já é referência em matéria de divulgação espontânea de 

informações governamentais”. Segundo ele, por conquistar vários prêmios, nacional 
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e internacionalmente, o Portal da Transparência do Governo Federal é considerado 

um dos mais completos e detalhados websites de transparência do mundo.  

Dentro desse contexto, ao seguir uma tendência global e com a finalidade de 

instituir o projeto da LAI com êxito, foi criada uma parceria entre vários governos, 

incluindo o governo brasileiro, para disseminar o chamado Open Government 

Partnership – OGP (parceria para governo aberto). A expressão governo aberto 

refere-se aos seguintes tópicos: 

 
 

Projetos e ações que visam à promoção da transparência, à luta contra a 
corrupção, ao incremento da participação social e ao desenvolvimento de 
novas tecnologias, de modo a tornar os governos mais abertos, efetivos e 
responsáveis (TCU, 2016, [s.p.]). 

 
 

O OGP também destaca um outro documento que aborda esse tema. De 

acordo com a Declaração de Governo Aberto da OGP, existe um apelo e 

comprometimento “com os princípios salvaguardados na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e em outros 

instrumentos internacionais aplicáveis [...]” (OGP, 2011, [s.p.]). Além disso, a referida 

declaração inclui os seguintes termos: 

 
 

Reconhecemos que as pessoas ao redor do mundo estão exigindo mais 
abertura no governo, reivindicando maior participação cívica nos assuntos 
públicos e buscando meios de tornar seus governos mais transparentes, 
receptivos, responsáveis e eficientes; Reconhecemos que os países 
encontram-se em estágios diferentes em seus esforços para promover a 
abertura no governo e que cada um de nós busca uma abordagem coerente 
com nossas prioridades e circunstâncias nacionais e as aspirações de nossos 
cidadãos; Aceitamos a responsabilidade de aproveitar este momento para 
fortalecer nosso empenho em promover a transparência, lutar contra a 
corrupção, dar poder aos cidadãos e dominar o poder das novas tecnologias 
para tornar o governo mais efetivo e responsável; Defendemos o valor da 
abertura em nosso compromisso com os cidadãos para aperfeiçoar os 
serviços, gerir os recursos públicos, promover inovação e criar comunidades 
mais seguras; aderindo aos princípios de governo aberto e transparente com 

a intenção de atingir maior prosperidade, bem‐estar e dignidade humana em 
nossos próprios países e num mundo cada vez mais interconectado [...] 
(OGP, 2011, [s.p.]). 

 
 

Conforme citado na Declaração de Governo Aberto, é possível constatar a 

consonância entre os apelos internacionais e a tentativa do governo brasileiro de se 

adequar à essa nova realidade para garantir o acesso à informação. Nesse sentido, o 

programa Olho Vivo no dinheiro público: Controle Social é um dos projetos do governo 

federal que faz jus à tentativa de garantir esse direito a todos.  
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Para contribuir com a instauração de uma nova cultura política, fundamentada 

na democracia participativa, esse programa vislumbra compartilhar com o cidadão o 

conhecimento que possui sobre planejamento orçamentário e todos os outros 

assuntos relacionados aos recursos públicos, com a intenção de trabalhar em favor 

da utilização adequada e transparente dos tributos arrecadados.  

O vanguardismo dessa idealização, de cultivar o acesso à informação, tem 

como prescrição o processo de controlar. Para a CGU (2012, p. 16), “[...] controlar 

significa verificar se a realização de uma determinada atividade não se desvia dos 

objetivos ou das normas e princípios que a regem”.  

As duas formas de controle enfatizadas pela CGU são: o controle institucional, 

destacado pelos arts. 70, 71 e 74 da CF, atribuídos ao Congresso Nacional, a CGU, 

o Ministério Público Federal (MPF), os Ministérios Públicos Estaduais (MPE), o 

Tribunal de Contas da União (TCU), os Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, 

as Controladorias dos Estados, a Polícia Federal (PF), as Polícias Estaduais, o Poder 

Legislativo e o Poder Judiciário, somente para referir os órgãos mais populares; e o 

controle social, “[...] entendido como a participação do cidadão na gestão pública, na 

fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da Administração Pública” 

(CGU, 2012, p. 16), tendo como mecanismos de exercício social os controles sobre o 

planejamento orçamentário (o PPA, a LDO e a LOA), das despesas públicas (contidas 

na LRF) e pelos conselhos (de alimentação escolar, de saúde, do fundo da educação 

básica ou FUNDEB, e de assistência social – que são os programas voltados para as 

crianças, idosos e portadores de deficiências físicas). 

Por isso, em razão da descentralização geográfica dos entes públicos 

associados às diferentes esferas federativas e da dimensão territorial do Brasil, o 

monitoramento e o zelo pelos recursos públicos precisa ser desempenhado com o 

apoio de toda a sociedade. Vide figura 10 para compreender um ciclo simplório do 

processo de controle e monitoramento dos gastos públicos.  

É válido constatar que, para melhor atender as necessidades da sociedade, o 

governo recorre, em muitas ocasiões, ao setor privado para o desenvolvimento e 

execução de suas políticas públicas (e isso acontece em todas as esferas 

governamentais). Nessa lógica, da transparência e do acesso à informação, o setor 

privado, assim como o Poder Público, tem a obrigação de disponibilizar informações 

à sociedade. 
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Também estão obrigadas a fornecer informações as entidades privadas que 
recebam recursos públicos para a realização de ações de interesse público, 
diretamente do Orçamento, ou por meio de subvenções sociais, contrato de 
gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 
similares (TREVISAN; CHIZZOTTI, et al., 2013, p. 31). 

 
 

A abstenção popular nas decisões políticas de quaisquer esferas 

governamentais é um prelúdio para o fracasso democrático e uma incitação à 

corrupção nos poderes públicos, portanto, é imprescindível ressaltar que a 

participação popular faz a diferença no controle do orçamento público e de todos os 

outros bens (materiais e imateriais) pertencentes à sociedade. É o direito (e dever) do 

cidadão de saber onde e como está sendo gasto os recursos públicos, mas, para isso 

acontecer, o direito à informação como garantia à democracia, ao conhecimento, à 

equidade, à liberdade, além da contribuição de cada um nesse processo, é primordial. 

 

  Figura 10 – Fiscalização dos gastos públicos. 

 
Fonte: CGU (2012). Elaboração do autor. 

 

Por fim, abalizada por meio da tríade orçamentária, o PPA, a LDO e a LOA, da 

normatização da LRF e, principalmente, da sanção da LAI, o controle social da 

Administração Pública é possível e, por consequência, indispensável. Com base 

nessas premissas, para exemplificar a relevância desses conceitos para o turismo 

brasileiro, segue no segundo capítulo a contextualização e o processo que ocorreu 

para que o turismo fosse institucionalizado no Brasil. 
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2 O TURISMO NO GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO A PARTIR DE 1988   

 

 Inserido no art. 180 da Constituição Federal de 1988, e nessa recente proposta 

de redemocratização, o turismo é entendido como um importante fator de 

desenvolvimento social e econômico. A CF, em seu art. 24, também menciona que 

compete à União, aos estados e ao DF legislar concorrentemente sobre:  

 
 

[...] VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico;  
VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico [...] 
(BRASIL, 1988, [s.p.]). 

 
 

Além disso, o turismo é conceituado pela literatura disponível como fenômeno 

socioespacial, cultural, ambiental, político e também como atividade econômica.   

Essa conceituação será apresentada a seguir, com um detalhamento de como o 

turismo é pensado no Brasil e a partir de qual momento passou a ser 

institucionalizado. Mais adiante, também serão demonstradas as tentativas 

governamentais de definir quais os municípios se enquadram como prioritários para 

os investimentos federais no turismo brasileiro. 

Em referência a gestão dos recursos orçamentários, o turismo possui um 

orçamento acanhado16, quando comparado com outros ministérios brasileiros, porém, 

os recursos são suficientes para promoverem um turismo mais inclusivo e sustentável 

no país. O dinheiro coletado e repassado para o orçamento do MTur deve ser aplicado 

com a finalidade de beneficiar a população, ao alocar os recursos com mais 

efetividade (de acordo com a intenção da política orçamentária, instituída na LRF e as 

demais leis orçamentárias). Entretanto, em muitos casos, essa prerrogativa não 

condiz com a realidade – explicitado mais detalhadamente no terceiro capítulo deste 

trabalho, tendo como exemplo empírico a utilização dos recursos do MTur, 

provenientes de emendas, para obra de infraestrutura turística no município de São 

Gonçalo (RJ). Contudo, antes disso, é preciso entender qual a perspectiva que se têm 

sobre o turismo no âmbito nacional. 

Como exemplo, apenas para ilustrar a concepção do fenômeno turístico na 

política pública brasileira, o Plano Nacional de Turismo 2013-2016 declara que             

                                            
16 O orçamento do Ministério do Turismo para o exercício de 2016 é de R$ 430.982.962,00 (BRASIL, 
2016c). 
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“[...] o turismo é uma atividade econômica que necessita de menor investimento para 

a criação de postos de trabalho e também por ser intensiva em mão de obra, em 

função da natureza dos serviços envolvidos na sua cadeia produtiva” (BRASIL, 2013, 

p. 13).  

Para Fratucci (2008), essa visão reducionista, quase míope, de perceber o 

turismo apenas como atividade econômica, impede o entendimento mais abrangente 

do fenômeno e limita-o à sua dimensão mais superficial e visível, manifestada pela 

atividade turística.  

Em vista disso, sendo sistematicamente entendido tão-somente como atividade 

econômica, Santos Filho (2005, p. 38), acrescenta:  

 
 

[...] a noção que ganha campo nas políticas públicas em turismo é aquela que 
privilegia a vinda do turista estrangeiro, ou seja, aquela que vende o Brasil 
para o fluxo internacional. Esse pensamento cabotino e delirante dos 
neoliberais entende o turismo como pura venda de mercadoria, esquecendo 
os benefícios de uma política voltada para o turismo. Hoje, o sinal para o 
turismo é preparar o Brasil para ser vendido, esquecendo-se das 
importâncias econômica, social, cultural de uma política de turismo voltada 
para o povo brasileiro, cuja dinâmica que esse campo movimenta alteraria de 
fato o quadro dramático da estratificação social. O capitalismo exige que o 
turismo incorpore a ideia de campo salvador da economia, e essa 
necessidade movimenta o aparelho de Estado que dirige sua estrutura para 
esse objetivo.  

 
 

Aquele autor reafirma ainda que essa leitura, encontrada no bojo do 

pensamento do fenômeno turístico, é consequência da repetição de um discurso linear 

e anti-histórico do pensar turístico, uma vez que o fenômeno ainda é captado dentro 

dos parâmetros do senso comum. Em virtude disso, se o desprezo pela historicidade 

processual e a hegemonia economicista preponderar no saber sobre o turismo, é 

inviável que a recomendação da CF para o desenvolvimento social e econômico do 

turismo se consolide por completo. Enquanto o entendimento fenomenológico do 

turismo se restringir à uma atividade econômica especializada, “[...] em detrimento de 

um processo de desenvolvimento humano mais abrangente, durável e sustentável” 

(FRATUCCI, 2008, p. 14), as ações relacionadas às políticas públicas de turismo 

manter-se-ão restritas e entravadas em um ciclo de planejamento fadado ao fracasso 

(por consequência desse olhar parcelar). 
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Para Morin (2000, p. 43), um dos grandes pensadores do século XX sobre o 

pensamento complexo17, “essa reflexão reducionista produz fragmentos e separa o 

que é ligado, logo, unidimensiona a multidimensionalidade” (do fenômeno turístico). 

Morin (2000, p. 41-42) completa: 

 
 

A especialização abstrai, em outras palavras, extrai um objeto de seu 
contexto e de seu conjunto, rejeita os laços e as intercomunicações com seu 
meio, introduz o objeto no setor conceptual abstrato que é o da disciplina 
compartimentada, cujas fronteiras fragmentam arbitrariamente a 
sistemicidade (relação da parte com o todo) e a multidimensionalidade dos 
fenômenos; conduz à abstração matemática que opera de si própria uma 
cisão com o concreto, privilegiando tudo que é calculável e passível de ser 
formalizado. 

 
 

Em consonância com o pensamento mais abrangente do turismo, e antes 

mesmo da promulgação da Constituição de 1988, Nogueira (1987, p. 40), em um ato 

profético, anunciou que “[...] o planejamento do turismo envolve importantes aspectos 

do desenvolvimento, tais como”:  

 
 

[...] uso racional dos recursos naturais; [...] flexibilidade necessária para 
integrar os fatores econômicos e os não-econômicos de peso (culturais, 
sociais e naturais) e reduzir os efeitos perversos do próprio desenvolvimento 
[...]. Na realidade, o principal fim do planejamento deve ser assegurar que o 
produto atenda às necessidades sociais das comunidades (receptoras) e 
esteja em concordância com o potencial turístico da região; havendo respeito 
à identidade sociocultural e ao meio ambiente do núcleo receptor, a execução 
do plano levará, invariavelmente, aos esperados benefícios econômicos 
(ibidem). 

 
 

Outros apelos intercedidos por Nogueira (1987), como medidas necessárias 

para qualificar a estruturação do planejamento turístico brasileiro, são: 

 
 

[...] a regulamentação do uso do solo para fins turísticos; proteção do 
ambiente natural e da qualidade de vida (da população); fiscalização das 
empresas turísticas; direito dos cidadãos ao descanso e ao lazer, pelo menos 
como norma programática a ser progressivamente implementada, como 
ocorre em vários países; a defesa do patrimônio turístico; a preparação da 
infraestrutura básica; a modernização dos núcleos receptores; a 
conscientização da comunidade; e a formação de recursos humanos para o 
turismo (NOGUEIRA, 1987, p. 39, 44-45). 

 
 

                                            
17 De acordo com Nascimento (2012), Edgar Morin defende esse pensamento como uma maneira de 
repensar a realidade e a educação. O Pensamento Complexo é uma maneira de sair de um padrão de 
pensamento cartesiano, que leva à fragmentação do conhecimento, negligenciando as relações que 
existem entre esses conhecimentos e que são essenciais à visão significativa do todo. 
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Porém, após promulgada a CF, essas proposições pautadas no 

desenvolvimento sustentável do turismo (como um fenômeno complexo humano) 

foram negligenciadas em diversas ocasiões. Inúmeros documentos governamentais 

(de todos os setores) relacionados às políticas públicas do turismo são reduzidos ao 

viés econômico do turismo (referidos mais adiante nesse trabalho) – como é o caso 

da Lei Geral do Turismo e dos incentivos e proposições do governo federal para 

estruturar o Brasil por intermédio da atividade turística.  

Portanto, pode-se concluir que o planejar turístico no Brasil, a partir de 1988, 

ao limitar-se nessa abordagem economicista, olvida-se em grande parte de priorizar 

os aspectos do desenvolvimento cultural, ambiental e social (art. 180 da CF) e, 

segundo Mamede (2002, p. 25), não atende o outro objetivo fundamental da 

República, como: "[...] erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais" (art. 3°, inciso III), e “formas de atingir a cidadania 

e a dignidade da pessoa humana” (art. 1°, incisos II e III).  

De qualquer forma, mesmo que engessado por uma perspectiva restringida 

sobre o fenômeno, o turismo, no Brasil, que antes não era priorizado e nem pensado 

ordenadamente em uma política de Estado18, passou a receber um valimento de 

utilidade pública. Com isso, depois de receber esse reconhecimento no contexto mais 

amplo de uma política nacional, o turismo passou a ser institucionalizado na esfera 

pública.  

 

2.1  O MINISTÉRIO DO TURISMO 

 

O turismo no Brasil, após a homologação da CF de 1988, atravessou por um 

processo de evolução institucional até alcançar a exclusividade de ter o seu próprio 

ministério. Isto é, uma área específica que antes era compartilhada com outras pastas 

governamentais, mas, que atingiu um potencial de destaque na política nacional como 

setor prioritário.  

                                            
18 Para Geraldo Di Giovanni (2012, p. 1-2), professor doutor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas 
(NEPP) da Unicamp, em geral, diz-se que as políticas de Estado são aquelas que conseguem 
ultrapassar os períodos de um governo. Ou seja, políticas públicas são políticas de Estado ou política 
de governo. [...] A diferença entre aquilo que é política de Estado e o que é política de governo é a 
maneira como elas são institucionalizadas. Se elas são fortemente institucionalizadas em uma 
sociedade, não há quem as mude. Não adianta trocar um governo. [...] As políticas de governo são 
aquelas que têm menor durabilidade, com institucionalização mais fraca.  
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Em 1992, o turismo compartilhava a sua relevância com o Ministério de 

Indústria, Comércio e Turismo; a partir de 1999, o turismo integrou o Ministério do 

Esporte e Turismo. 

Finalmente, no   Governo   Lula   foi   criado   o   MTur, em   2003, órgão 

governamental responsável pelo desenvolvimento do turismo no Brasil. Por conta 

disso, em consequência da materialização de um órgão governamental central 

direcionado somente para o turismo, o Brasil passou a adotar políticas públicas 

referentes ao tema em questão.  

A função do MTur é elaborar normas, acompanhar e avaliar os programas 

federais, formular e implementar as políticas para o turismo. Além disso, o ministério 

é encarregado de estabelecer estratégias, diretrizes e prioridades na aplicação dos 

recursos públicos (provindos dos orçamentos anuais para cada ministério do governo 

federal) para o desenvolvimento do turismo brasileiro.  

Para melhor compreender as divisões institucionais do MTur, apresenta-se a 

seguir, na figura 11, o seu organograma que exibe a seguinte composição:  

 

Figura 11: Organograma do Ministério do Turismo. 

 
Fonte: Mtur (2015b). 



65 
 

Vale ressaltar que, até o momento, 10 Ministros de Estado do Turismo já foram 

nomeados para o cargo (em apenas 13 anos de existência do MTur) – o que 

demonstra, de certa forma, uma instabilidade institucional e falta de gerência mais 

consistente no planejamento das políticas públicas para o turismo (figura 12). Esta 

sucessão de ministros também está vinculada às alegações de corrupção, como os 

casos dos ministros Pedro Novais – que foi acusado de direcionar recursos para uma 

obra no Maranhão que beneficiou uma cidade sem nenhuma vocação turística e uma 

empreiteira fantasma (UOL, 2011) – e Henrique Eduardo Alves – acusado de ser um 

dos agraciados com propinas por meio da corrupção na Petrobras (ELPAIS, 2016b).  

Por se tratar de um órgão federal, organizado hierarquicamente, o MTur possui 

um importante papel para o turismo brasileiro e para as políticas públicas que devem 

ser adotadas para essa temática. Na hierarquia do MTur, em consonância com o art. 

87 da CF, referente as atribuições do Ministro de Estado do Turismo, cabe ao ministro: 

 
 

I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da 
administração federal na área de sua competência e referendar os atos e 
decretos assinados pelo Presidente da República;  
II – expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;  
III – apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no 
Ministério;  
IV – praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou 
delegadas pelo Presidente da República (BRASIL, 1988, [s.p.]). 

 
 

Porém, para melhor usufruir das atribuições do Ministro de Estado do Turismo, 

o ideal seria ter um profissional com experiência na área do turismo 

(independentemente de qualquer formação técnica ou acadêmica), e não cargos 

indicados e ocupados politicamente.  

Como exemplo, o atual Ministro do Turismo (que assumiu o cargo em de 5 de 

outubro de 2016), Marx Beltrão Lima Siqueira (PMDB/AL), em suas competências 

parlamentares como Deputado Federal, na Legislatura 2015-2019, realizou apenas 

uma indicação (supostamente) relacionada ao turismo – sendo a INC 223/2015, 

apresentada em 30 de março de 2015, ao sugerir ao MTur a adoção de medidas para 

a execução das obras de Duplicação da Rodovia AL 101 Norte – Maceió/Maragogi, 

no estado de Alagoas. Essa recomendação foi a única menção (ou presumida 

atuação) sobre o turismo do (então) Deputado Federal, Marx Beltrão, que atualmente 

ocupa o cargo máximo do órgão mais importante do Turismo no país.  
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Figura 12: Ministros do Turismo 2003-2016  

Nome Partido Início Fim Governo Observações 

Walfrido 

dos Mares 

Guia 

PTB/MG 1 de janeiro de 

2003 

22 de março de 

2007 

Lula Primeiro ministro do 

Turismo após criação 

do MTur. 

Marta 

Suplicy 

PT/SP 

(atualmente 

PMDB/SP) 

23 de março de 

2007 

3 de junho de 

2008 

Lula Única mulher ministra 

do Turismo. 

Luiz 

Barretto 

Filho  

PT/SP 3 de junho de 

2008 

31 de dezembro 

de 2010 

Lula Interino no cargo de 

ministro por mais de 

dois anos. 

Pedro 

Novais 

PMDB/MA 1 de janeiro de 

2011 

14 de setembro 

de 2014 

Dilma  Alvo de investigação 

da Polícia Federal 

durante a Operação 

Voucher (G1, 2011). 

Gastão 

Vieira 

PMDB/MA 

(atualmente 

PROS/MA) 

14 de setembro 

de 2011 

17 de março de 

2014 

Dilma   

– 

Vinicius 

Lages 

PMDB/AL 17 de março de 

2014 

16 de abril de 

2015 

Dilma Afilhado político de 

Renan Calheiros 

(FOLHA, 2016). 

Henrique 

Eduardo 

Alves 

PMDB/RN 16 de abril de 

2015 

28 de março de 

2016 

Dilma  

– 

Alberto 

Alves  

 

– 

29 de março de 

2016 

21 de abril de 

2016  

Dilma Interino no cargo de 

ministro. 

Alessandro 

Teixeira 

PT/RS 22 de abril de 

2016 

12 de maio de 

2016 

Dilma  

– 

Henrique 

Eduardo 

Alves 

PMDB/RN 12 de maio de 

2016 

16 de junho de 

2016 

Temer Acusado de receber 

propina da Petrobras 

(ELPAIS, 2016b). 

Alberto 

Alves 

 

– 

17 de junho de 

2016 

5 de outubro de 

2016 

Temer Interino novamente 

no cargo de ministro. 

Marx 

Beltrão 

PMDB/AL 5 de outubro de 

2016 

 

– 

Temer Réu no STF pelo 

crime de falsidade 

ideológica (EXTRA, 

2016a). 

Fonte: MTur. Elaboração do autor. 
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Por este motivo, para consolidar o turismo como um dos elementos 

fundamentais do desenvolvimento socioeconômico brasileiro, baseado em uma 

política pública séria e de Estado, aderir a uma discussão no âmbito nacional mais 

globalizante e histórica sobre o assunto deveria ser um requisito para qualquer gestor 

público de turismo. 

O primeiro e ex-ministro do Turismo no Brasil, Walfrido dos Mares Guia, 

prefaciou o documento elaborado pelo MTur, em 2006, denominado de Estudos da 

Competitividade do Turismo Brasileiro: instituições e políticas públicas de turismo, da 

seguinte forma:  

 
 

O Ministério do Turismo contabiliza muitas vitórias conquistadas: a ampliação 
da oferta de roteiros turísticos de qualidade; aumento dos desembarques 
nacionais; incremento no número de estrangeiros visitando o País; aumento 
dos investimentos diretos; elevação na entrada de divisas e geração de renda 
e empregos para os brasileiros. No entanto, algumas reflexões se impõem 
sobre o futuro do turismo brasileiro. Um mundo cada vez mais dinâmico e 
competitivo e as transformações da economia mundial trazem novas e 
desafiadoras exigências para todos, sem exceção (MTUR, 2006, [s.p.]). 

 
 

Em 2015, na declaração referente à finalidade institucional do MTur, observa-

se o seguinte parecer: 

 
 

Desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável, com 
papel relevante na geração de empregos e divisas, proporcionando a 
inclusão social. O Ministério do Turismo inova na condução de políticas 
públicas com um modelo de gestão descentralizado, orientado pelo 
pensamento estratégico (MTUR, 2015c, [s.p.]). 

 
 

Isto posto, é possível comprovar que o entendimento sobre o turismo no Brasil, 

de domínio governamental federal, de fato, limita-se a um enfoque economicista 

notável, que entende o turismo como pura venda de mercadoria, tendo como 

argumento base a geração de emprego e renda como fator social preponderante, o 

que é raso e limitado visto a importância e características da multidimensionalidade 

do turismo. 

 

2.2  OS ÓRGÃOS FEDERAIS DE TURISMO  

 

Com a institucionalização do turismo no país alguns órgãos e entidades 

federais foram constituídos, com a finalidade de fomentar o turismo como meta de 
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uma política nacional. O MTur estabeleceu como principais pilares de atuação três 

instituições, que são: a Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo 

(SNPQT), ou a antiga Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do 

Turismo (SNPDTur); a Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo (SNET), ou a 

antiga Secretaria Nacional de Políticas do Turismo (SNPTur); e o Instituto Brasileiro 

de Turismo (EMBRATUR).  

Outros órgãos ou entidades também merecem ser enfatizados, como: o 

Conselho Nacional de Turismo (CNT); o Comitê Interministerial de Facilitação 

Turística (CIFAT) e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de 

Turismo (FORNATur).  

Cada entidade possui uma área de atuação, sendo o MTur o órgão central do 

Sistema Nacional do Turismo, responsável por coordenar os programas de 

desenvolvimento do turismo, em interação com os demais integrantes.  

A SNPQT atua na promoção e apoio à comercialização dos destinos e produtos 

turísticos brasileiros, sendo o “[...] responsável pelo apoio à formalização e pela 

qualificação de profissionais e de prestadores de serviços turísticos” (MTUR, 2016a, 

[s.p.]). Ademais, a SNPQT também atua no “incentivo ao turismo responsável e, 

também, na promoção e apoio à comercialização dos destinos e produtos turísticos 

brasileiros, em âmbito nacional” (MTUR, 2016a, [s.p.]).  

A atual secretária da pasta, Aparecida Maria Borges de Bezerra, afirma que 

espera “[...] atuar de maneira a integrar o MTur com o setor privado, assim como com 

os trabalhadores na estruturação, promoção e divulgação do Turismo Sustentável no 

país” (ibidem); segundo ela, “essa integração contribuirá com a economia gerando 

emprego, renda e dando oportunidade” (ibidem). Na figura 13, é possível observar as 

áreas de atuação da SNPQT.  

A SNET, no que lhe concerne, em conformidade com a figura 14, possui as 

seguintes atribuições: 

 
 

[...] é responsável pelo ordenamento e planejamento territorial turístico; apoio 
à implantação de infraestrutura turística; melhoria de ambiente jurídico para 
o ordenamento e desenvolvimento das regiões turísticas; atração de 
investimentos e articulações de linhas de créditos para o turismo (MTUR, 
2016b, [s.p.]). 
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Figura 13: Organograma da Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo. 

 

Fonte: MTur (2015b). 

 

Outras atribuições da SNET são: subsidiar também a formulação dos planos, 

programas e ações destinados ao desenvolvimento e ao fortalecimento do turismo 

nacional.  

A EMBRATUR, entidade vinculada (autarquia) ao MTur, por sua vez, a partir 

da criação do MTur, em 2003, perdeu diversas de suas atribuições. Com isso, todas 

as atividades referentes a essa autarquia especial do MTur foram direcionadas 

exclusivamente para a promoção internacional. 

O CNT, conforme especificado no website do MTur, é responsável pelo 

seguinte: 
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[...] é um órgão colegiado com a atribuição de assessorar o ministro de Estado 
do Turismo na formulação e na aplicação da Política Nacional de Turismo e 
dos planos, programas, Coordenação-Geral do Conselho Nacional de 
Turismo, projetos e atividades derivados. Sua formação é composta por 
representantes do governo federal e dos diversos segmentos do turismo. O 
Conselho é hoje integrado por 71 conselheiros de instituições públicas e 
entidades privadas do setor em âmbito nacional (MTUR, 2015b, [s.p.]). 

 

Figura 14: Organograma da Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo. 

 
Fonte: MTur (2015b). 

 

O decreto n° 6.705/08, que dispõe sobre o CNT, estabeleceu algumas 

competências, tais como: fiscalizar a aplicação da legislação da área; posicionar-se, 

quando solicitado, por meio de pareceres e recomendações; construir estratégias para 

o desenvolvimento do turismo interno e atração de turismo do exterior; dentre outras 

capacidades.  

No que concerne ao Conselho, cabe ao presidente da República nomear três 

conselheiros de notório saber em turismo para compor o CNT – “estes não possuem 

suplentes, dada a especificidade da indicação” (IPEA, 2016, [s.p.]). Entre os 71 

conselheiros titulares com seus respectivos substitutos, 23 são representantes do 
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poder público federal, outros 45 são representantes de entidades da sociedade civil 

organizada e três são personalidades distinguidas no setor (designadas pelo 

presidente da República). O ministro do Turismo é o presidente do CNT (ibidem). 

O CIFAT, que também é um órgão colegiado assim como o CNT, foi criado pela 

Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, ou a Lei Geral do Turismo, “[...] para 

compatibilizar o Plano Nacional de Turismo com as demais políticas públicas do 

governo federal” (MTUR, 2015b, [s.p.]). O CIFAT busca, dentre outros propósitos, 

incentivar a criação de linhas de crédito e financiamento pontuais para o setor de 

turismo, apoiar o desenvolvimento e a qualificação da mão-de-obra para o setor 

turístico, incentivar a redução de exigências para a admissão de turistas no país, além 

de inserir o turismo nos programas, projetos e ações de diferentes áreas do governo 

que estimulam a geração de emprego e renda. Por este motivo, o CIFAT pode operar 

em atividades administradas por órgãos que possuem relação direta ou indireta com 

o turismo (ibidem).  

O FORNATur, criado em 7 de novembro de 2000, é “[...] um colegiado formado 

pelos Secretários de Estado de Turismo ou Presidentes de Órgãos Estaduais de 

Turismo que se reúnem para deliberar sobre os temas relevantes do turismo nacional” 

(FORNATUR, 2012, [s.p.]). Ao incorporar as demandas estaduais, regionais e 

nacionais, e ao expressar o pensamento e a ação do executivo estadual na gestão do 

turismo, esse fórum constitui-se em um bloco de expressão técnica e política. Ele atua 

junto com o CNT, como órgão de assessoramento ao MTur, na elaboração e 

implantação do Plano Nacional do Turismo e na discussão dos principais programas 

e projetos do turismo brasileiro. É válido reforçar que o presidente do FORNATur tem 

assento no CNT (ibidem).  

 

2.3 LEI GERAL DO TURISMO  

 

Depois da criação do MTur, a Lei n° 11.771, de 17 de setembro de 2008 – a Lei 

Geral do Turismo, ou Política Nacional de Turismo –, pode ser considerada a 

referência mais importante para a consolidação do planejamento e das políticas 

públicas para o turismo no país, consequentemente, é a lei que define as atribuições 

do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico. 
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Alguns artigos da Lei Geral do Turismo merecem notabilidade pela propositura 

dos termos. Tendo como exemplo, pode-se citar o art. 5° desta lei que tem como 

proposta os seguintes objetivos: 

 
 

I – democratizar e propiciar o acesso ao turismo no País a todos os 
segmentos populacionais, contribuindo para a elevação do bem-estar geral; 
[...] IV – estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos e 
destinos turísticos brasileiros, com vistas em atrair turistas nacionais e 
estrangeiros, diversificando os fluxos entre as unidades da Federação e 
buscando beneficiar, especialmente, as regiões de menor nível de 
desenvolvimento econômico e social;  
[...] VII – criar e implantar empreendimentos destinados às atividades de 
expressão cultural, de animação turística, entretenimento e lazer e de outros 
atrativos com capacidade de retenção e prolongamento do tempo de 
permanência dos turistas nas localidades;  
[...] XIII – propiciar os recursos necessários para investimentos e 
aproveitamento do espaço turístico nacional de forma a permitir a ampliação, 
a diversificação, a modernização e a segurança dos equipamentos e serviços 
turísticos, adequando-os às preferências da demanda, e, também, às 
características ambientais e socioeconômicas regionais existentes;  
[...] XVIII – estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e 
segurança na prestação de serviços por parte dos operadores, 
empreendimentos e equipamentos turísticos (BRASIL, 2008, [s.p.]). 

 
 

Igualmente significativo, com fundamento nos artigos 8° e 9° da Política 

Nacional de Turismo, outros aspectos requerem avaliação e determinam a 

organização e retificação do Sistema Nacional de Turismo composto pelos seguintes 

órgãos e entidades: 

 
 

I – Ministério do Turismo;  
II – EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo;  
III – Conselho Nacional de Turismo;  
IV – Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo.  
§ 1° Poderão ainda integrar o Sistema:  
I – os fóruns e conselhos estaduais de turismo;  
II – os órgãos estaduais de turismo;  
III – as instâncias de governança macrorregionais, regionais e municipais.  
§ 2° O Ministério do Turismo, Órgão Central do Sistema Nacional do Turismo, 
no âmbito de sua atuação, coordenará os programas de desenvolvimento do 
turismo, em interação com os demais integrantes (BRASIL, 2008, [s.p.]). 

 
 

O artigo 9° aponta que o Sistema Nacional de Turismo tem como meta 

promover o desenvolvimento das atividades turísticas, de forma sustentável, pela 

coordenação e integração das iniciativas oficiais com as do setor produtivo, de modo 

a: 

 

 



73 
 

I – atingir as metas do PNT;  
II – estimular a integração dos diversos segmentos do setor, atuando em 
regime de cooperação com os órgãos públicos, entidades de classe e 
associações representativas voltadas à atividade turística;  
III – promover a regionalização do turismo, mediante o incentivo à criação de 
organismos autônomos e de leis facilitadoras do desenvolvimento do setor, 
descentralizando a sua gestão.  
[...] Parágrafo único. Os órgãos e entidades que compõem o Sistema 
Nacional de Turismo, observadas as respectivas áreas de competência, 
deverão orientar-se, ainda, no sentido de: I - definir os critérios que permitam 
caracterizar as atividades turísticas e dar homogeneidade à terminologia 
específica do setor;  
[...] IV – articular, perante os órgãos competentes, a promoção, o 
planejamento e a execução de obras de infraestrutura, tendo em vista o seu 
aproveitamento para finalidades turísticas;  
[...] VIII – implantar sinalização turística de caráter informativo, educativo e, 
quando necessário, restritivo, utilizando linguagem visual padronizada 
nacionalmente, observados os indicados de sinalização turística utilizados 
pelo Organização Mundial de Turismo (ibidem). 

 
 

Em relação a gestão dos recursos, como tópico central desse subcapítulo 

referente à Lei Geral do Turismo, o art. 19 explicita as seguintes cláusulas: 

 
 

[...] o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) tem por objeto o financiamento, o 
apoio ou a participação financeira em planos, projetos, ações e 
empreendimentos reconhecidos pelo Ministério do Turismo como de 
interesse turístico, os quais deverão estar abrangidos nos objetivos da 
Política Nacional de Turismo, bem como consoantes com as metas traçadas 
no PNT, explicitados nesta Lei (BRASIL, 2008, [s.p.]). 

 
 

 Para melhor compreender a origem dos recursos do Fungetur, o art. 20 elucida 

que esses fundos são provenientes de: 

 
 

I – recursos do orçamento geral da União;  
II – contribuições, doações, subvenções e auxílios de entidades de qualquer 
natureza, inclusive de organismos internacionais [...];  
IV – devolução de recursos de projetos não  iniciados ou interrompidos, com 
ou sem justa causa;  
V – reembolso das operações de crédito realizadas a título de financiamento 
reembolsável;  
VI – recebimento de dividendos ou da alienação das participações acionárias 
do próprio Fundo e da Embratur em empreendimentos turísticos;  
VII – resultado das aplicações em títulos públicos federais;  
VIII – quaisquer outros depósitos de pessoas físicas ou jurídicas realizados a 
seu crédito;  
IX – receitas eventuais e recursos de outras fontes que vierem a ser 
definidas;  
X – superávit financeiro de cada exercício (BRASIL, 2008, [s.p.]). 

 
 

Para o atual Coordenador Geral do Fungetur, Roberto Coelho Flausino, o fundo 

“[...] consiste em um mecanismo de crédito essencial ao fomento do turismo como 
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negócio e estratégia para o desenvolvimento social e econômico” (MTUR, 2016c, 

[s.p.]). Flausino declara que o Fungetur ficou incumbido de financiar boa parte da 

infraestrutura turística existente no país. Para facilitar esse financiamento, o MTur 

“estabeleceu uma parceria com a Caixa Econômica Federal (CAIXA) com o intuito de 

viabilizar créditos a custos compatíveis com a realidade do setor” (ibidem). 

Segundo informações encontradas no website da CAIXA (2016, [s.p.]), o 

Fungetur é uma linha de crédito “destinada a empresas de qualquer porte, com 

faturamento há mais de 36 meses consecutivos, que atuem no setor de turismo”. O 

financiamento é destinado à ampliação, modernização e reforma de empreendimentos 

turísticos, com uma taxa de juros relativamente baixa (6,9% ao ano para contratos 

com prazo de até 12 anos, e 7,9% ao ano para contratos com prazo acima de 12 

anos); alíquota zero (atualmente); valor mínimo de crédito consistindo em R$ 400 mil 

e o máximo de R$ 10 milhões por grupo econômico; pagamento feito por parcelas 

mensais e sucessivas calculadas pelo Sistema de Amortizações Constantes (SAC); e 

com o período de carência de no mínimo 90 dias e no máximo 60 meses, e o tempo 

limite para o financiamento de até 240 meses (incluído o prazo de carência). 

Portanto, fica inteligível deduzir o pretexto de tantas disputas (ideológicas, 

políticas e econômicas) em nome do turismo brasileiro, que possui um orçamento 

ministerial limitado mas repleto de alternativas para o jogo político nacional. Com as 

tentativas de propagar o turismo como um importante aliado ao progresso e ao 

desenvolvimento econômico, leis, decretos e as políticas públicas em geral, vem 

sendo incorporadas nesse sentido. 

 

2.3.1   Decretos 

 

O livro elaborado pela Câmara dos Deputados, Legislação Sobre Turismo: 

dispositivos constitucionais, ato internacional, leis e decretos relacionados ao turismo, 

traz o texto atualizado de normas que dispõem sobre turismo no Brasil. Conforme 

manifesta os colaboradores do livro, “[...] os textos legais compilados nesta edição são 

resultado do trabalho dos parlamentares, que representam a diversidade do povo 

brasileiro” (BRASIL, 2015d, p.9). Eles também apontam que: 

 
 

A indústria turística é uma das mais importantes em todo o mundo, tanto em 
termos econômicos como sociais; [...] Além disso, é uma atividade que 
encoraja a preservação ambiental e a sustentabilidade, o que se revela 
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especialmente interessante para o Brasil. Têm-se, assim, as razões pelas 
quais o desenvolvimento de um setor turístico pujante deve figurar no topo do 
rol das grandes prioridades nacionais (BRASIL, 2015d, p.11-12). 

 
 

Com o propósito de impulsionar a atividade turística no Brasil, um arcabouço 

jurídico vem sendo incorporado e atualizado para permitir os avanços desse setor – 

por meio de uma legislação sólida. No sistema jurídico brasileiro, os decretos, 

diferentemente dos decretos legislativos, são atos administrativos, individuais ou 

gerais, emanados pela autoridade dos chefes dos poderes executivos (Presidente da 

República, Governador e Prefeito). O decreto tem implicações de regulamentar ou de 

execução – remetido com base no art. 84, inciso IV, da CF, para rigoroso cumprimento 

da lei, isto é, o decreto detalha a lei; sem poder ir contra a lei ou além dela. Em 

contrapartida, o decreto legislativo é entendido como:  

 
 

[...] ato de caráter administrativo dos corpos legislativos – Senado Federal, 
Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa, Câmara Municipal – sobre 
assuntos de sua competência privativa e de efeitos externos (MEIRELLES; 
BURLE FILHO, 2015, p. 204). 

 
 

Os decretos legislativos relacionados ao turismo, geralmente, são referentes à 

aprovação do texto de acordos de cooperação na área de turismo entre o Brasil e 

outros governos.  

Na figura 15, dispõem-se decretos  relacionados ao turismo anteriores a 

publicação da CF (88). 

 

Figura 15: Decretos relacionados ao turismo antes da CF de 1988. 

Decreto nº 63.067, de 31 de julho de 1968 Dispõe sobre os requisitos exigidos para 
aprovação dos projetos específicos relacionados 
com a concessão de estímulos do turismo e dá 
outras providências. 

Decreto nº 82.307, de 21 de setembro de 1978 Dispõe sobre concessão de vistos de entrada 
para estrangeiros com base em reciprocidade. 

Decreto nº 84.910, de 15 de julho de 1980 Regulamenta dispositivos da Lei nº 6.505, de 13 
de dezembro de 1977, referentes aos meios de 
hospedagem de turismo, restaurantes de turismo 
e acampamentos turísticos (campings). 

 

Decreto nº 86.176, de 6 de julho de 1981 Regulamenta a Lei nº 6.513, de 20 de dezembro 
de 1977, que dispõe sobre a criação de áreas 
especiais e de locais de interesse turístico e dá 
outras providências. 

Fonte: Brasil (2015d). 
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Entre os decretos precedentes à CF (88), o Decreto nº 86.176, de 6 de julho de 

1981, que dispõe sobre a criação de áreas especiais e de locais de interesse turístico, 

é o de maior destaque. Ao instituir áreas especiais e de locais de interesse turístico, 

bem como a proteção dos bens de valor cultural e natural existentes nas referidas 

áreas e locais, esse decreto demonstra sensibilidade e amplitude na significação do 

turismo.  

Tal assertiva pode ser explanada pela ideia de efetivar medidas para assegurar 

a preservação do equilíbrio ambiental e proteção ao patrimônio cultural e natural nelas 

existentes; de implantar, manter atualizado e divulgar os inventários das áreas 

especiais e locais de interesse turístico; de ter o cuidado ao inserir equipamentos de 

infraestrutura indispensáveis nas áreas e locais de interesse turístico; e de prevenir 

ou corrigir eventuais distorções do uso do solo, causadas pela realização presente ou 

iminente de obras públicas ou privadas, ou pelo parcelamento e ocupação do solo. Na 

figura 16, segue resumo de cada decreto relacionado ao turismo depois da 

promulgação da Constituição Cidadã.  

Dos decretos legislados depois da CF, o Decreto nº 7.381, de 2 de dezembro 

de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, é a determinação que mais 

requer consideração. Os arts. 1º, 2º, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, abordam o fomento 

de atividades turísticas com suporte financeiro do Fungetur. Para os fins deste 

decreto, observa-se: 

 
 

[...] art. 14. O Fungetur será gerido pelo Ministério do Turismo, e seus 
recursos serão aplicados, exclusivamente, no interesse do setor do turismo 
nacional, respeitando os percentuais de aplicação quanto aos micro e 
pequenos empresários, nos termos da lei. [...] art. 16. O Ministério do Turismo 
fica autorizado a propor a utilização de incentivos fiscais e creditícios 
existentes para compor o fluxo de recursos financeiros do Fungetur; art. 17. 
O Ministério do Turismo estabelecerá normas, critérios e prioridades para 
aplicação dos recursos do Fungetur, de acordo com as diretrizes e metas 
definidas no PNT (BRASIL, 2015d, p. 159-160). 

 
 

O art. 17, definido pelo Decreto nº 7.381, prescreve que o MTur estabelecerá 

normas, critérios e prioridades para aplicação dos recursos do Fungetur, de acordo 

com as diretrizes e metas definidas no Plano Nacional de Turismo (PNT) – que está 

“de acordo com as indicações do Governo Federal e alinhado ao Plano Plurianual 

2012-2015, ao definir as contribuições do setor para o desenvolvimento econômico, 

social e a erradicação da pobreza” (MTUR, 2013b, p. 20).  
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Figura 16: Decretos relacionados ao turismo depois da CF de 1988. 

Decreto nº 946, de 1º de outubro de 1993 Regulamenta a Lei nº 8.623, de 28 de janeiro de 

1993, que dispõe sobre a profissão de guia de 

turismo e dá outras providências. 

Decreto nº 1.983, de 14 de agosto de 1996 Institui, no âmbito do Departamento de Polícia 

Federal do Ministério da Justiça e da Diretoria-

Geral de Assuntos Consulares, Jurídicos e de 

Assistência a Brasileiros no Exterior do Ministério 

das Relações Exteriores, o Programa de 

Modernização, Agilização, Aprimoramento e 

Segurança da Fiscalização do Tráfego 

Internacional e do Passaporte Brasileiro 

(Promasp), e aprova o Regulamento de 

Documentos de Viagem. 

Decreto nº 4.406, de 3 de outubro de 2002 Estabelece diretrizes para a fiscalização em 

embarcações comerciais de turismo, seus 

passageiros e tripulantes. 

Decreto de 6 de novembro de 2008 Institui Grupo de Trabalho Interministerial para 

elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável 

da Região Turística do Meio-Norte (PDSRT do 

Meio-Norte). 

Decreto nº 6.916, de 29 de julho de 2009 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 

Funções Gratificadas da Embratur (Instituto 

Brasileiro de Turismo), e dá outras providências. 

Decreto nº 7.381, de 2 de dezembro de 2010 Regulamenta a Lei nº 11.771, de 17 de setembro 

de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Turismo, define as atribuições do governo federal 

no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 

setor turístico, e dá outras providências. 

Decreto nº 7.994, de 24 de abril de 2013 Aprova o Plano Nacional de Turismo 2013-2016. 

Decreto nº 8.102, de 6 de setembro de 2013 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 

Funções Gratificadas do Ministério do Turismo, e 

dá outras providências. 

Fonte: Brasil (2015d). 

 

O PNT 2013-2016, nesse sentido, demonstra como o MTur tem atuado para tentar 

definir com mais precisão a melhor opção para o desenvolver turístico. 
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2.4 AS TENTATIVAS DE DEFINIÇÃO DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS PARA OS 
INVESTIMENTOS FEDERAIS NO TURISMO 

 

Segundo Fratucci (2008), a partir de 1992, após a promulgação da Lei Federal 

8.181, em 28 de março de 1991 (que reformulou a Embratur), regulamentada pelo 

Decreto 448, de 14 de fevereiro de 1992, “todo o sistema turístico nacional foi 

reorganizado” (FRATUCCI, 2008, p. 147). Com a extinção do Conselho Nacional de 

Turismo em 1991 (reativado em 2003) e a transformação da Embratur no Instituto 

Brasileiro de Turismo – autarquia diretamente ligada à Secretaria do Desenvolvimento 

Regional da Presidência da República e a transferência da sua sede para a capital 

federal –, o governo federal lançou o Plano Nacional de Turismo (Plantur) de acordo 

com a proposição da CF (88), seguindo os mesmos processos de descentralização 

da gestão pública, e preconizou os seguintes princípios norteadores para esse plano: 

 
 

[...] a descentralização das infraestruturas turísticas até então concentradas 
nas Regiões Sul e Sudeste e, para tanto, indicava o Programa de Polos 
Turísticos Integrados em outras áreas do País, especialmente na região do 
Nordeste brasileiro. Com o impeachment do presidente Fernando Collor, o 
Plantur praticamente não saiu do papel (FRATUCCI, 2008 apud PIMENTEL; 
EMMENDOERFER; TOMAZZONI, 2014, p. 53). 

 
 

Fratucci (2008, p. 161) adiciona que no início da década de 90, advindo de um 

processo de reestruturação de parte do espaço turístico nacional, com a introdução 

da ideia de globalização, “o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(Prodetur-NE) foi estabelecido sem nenhuma articulação com o Plantur”. A 

peculiaridade do Prodetur-NE, apoiado em objetivos que repetiam o discurso 

neoliberal hegemônico, era fundada na fixação de empreendimentos turísticos oclusos 

e de grande porte e relativamente desconexos dos contextos regionais onde se 

inseriram (FRATUCCI, 2008). 

Nessa perspectiva de descentralização, à frente de um impasse para definir 

políticas públicas bem-sucedidas para o setor, diferentes tentativas de definição dos 

municípios prioritários para os investimentos federais no turismo advieram com os 

seguintes programas e planos: Relatório de Informações Turísticas (RINTUR), 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), Programa de 

Regionalização do Turismo (PRT) e a Categorização dos Municípios das Regiões 

Turísticas do Brasil. 
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2.4.1 RINTUR 

 

A EMBRATUR, durante o período em que foi responsável pelos processos de 

planejamento territorial do turismo determinava, a partir do RINTUR, e publicava, 

anualmente, uma Deliberação Normativa, incluindo a relação dos municípios 

identificados como:  

 
 

Municípios Turísticos (MT) – destinos consolidados de um turismo efetivo, 
capaz de gerar deslocamentos e estadas de fluxo permanente e; Municípios 
com Potencial Turístico (MPT) – destinos possuidores de recursos naturais e 
culturais expressivos, encontrando no turismo diretrizes para o 
desenvolvimento econômico do município (EMBRATUR, 2002, [s.p.]). 

 
 

Essa metodologia buscava formalizar um campo de análise e instauração de 

indicadores de importância da atividade turística, sendo que as categorias MT e MPT 

eram estabelecidas com base na avaliação do conjunto de fatores e variáveis 

abrangentes de características físico-geográficas, histórico-culturais e econômicas 

informadas pelos municípios por intermédio do RINTUR.   

Tal método – com base na Deliberação Normativa IBT/EMBRATUR nº 432, de 

28 de novembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União no dia 3 de dezembro 

de 2002, considerando que a atualização anual da relação de municípios, fora 

estabelecida no Parágrafo Único da Deliberação Normativa da EMBRATUR nº 363 de 

27 de junho de 1996, e que foram analisados todos os Roteiros de Informações 

Turísticas – Ano Base 2000-2001, recebidos pela EMBRATUR –; identificou naquela 

ocasião como municípios prioritários para o desenvolvimento do turismo no estado do 

Rio de Janeiro, os relacionados a seguir: 

 
 

MT: Angra dos Reis, Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra 
do Piraí, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Iguaba 
Grande, Itaboraí, Itatiaia, Magé, Mangaratiba, Maricá, Niterói, Nova Friburgo, 
Paracambi, Parati, Petrópolis, Piraí, Quissamã, Resende, Rio Bonito, Rio Das 
Ostras, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João da Barra, Saquarema, 
Teresópolis, Valença, Vassouras, Volta Redonda e; MPT: Aperibé, Barra 
Mansa, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeiras de Macacu, 
Cambuci, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Comendador 
Levy Gasparian, Cordeiro, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Italva, 
Itaperuna, Laje do Muriaé, Macaé, Mendes, Miguel Pereira, Natividade, 
Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Porto Real, Quatis, Rio Claro, Santa Maria 
Madalena, São Francisco de Itabapoana, São José de Ubá, São Pedro da 
Aldeia, Silva Jardim, Varre-Sai (EMBRATUR, 2002, [s.p.]). 
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Segundo o IBGE (2016b, [s.p.]), o estado do Rio de Janeiro possui 92 

municípios. Na Deliberação Normativa IBT/EMBRATUR nº 432, 65 municípios 

fluminenses foram considerados como MT (32) ou MPT (33). Dentre os municípios 

considerados turísticos, convém questionar o porquê de o município de São Gonçalo 

fazer parte do seleto grupo de municípios prioritários para o desenvolvimento do 

turismo. Embora apresente características físico-geográficas, histórico-culturais e 

econômicas, favoráveis para o desenvolvimento do turismo, São Gonçalo não 

disponibilizava (e, todavia, não dispõe) de uma infraestrutura turística básica para 

receber o turista. Logo, tais avaliações suplicam por uma explicação mais detalhada 

e as motivações que determinaram a escolha de São Gonçalo como um município 

turístico (em detrimento de outros com potencial turístico e ainda aqueles que não 

foram avaliados). 

 

2.4.2   PNMT 

 

Desenvolvido pela Embratur na década de 1990 e com o propósito de 

descentralizar a gestão do turismo nacional, assim como ensejado no RINTUR, foi 

criado o PNMT. O escopo geral do plano era o incentivo e o avanço do turismo 

sustentável nos municípios brasileiros (FRATUCCI, 2008); sendo, inclusive, o primeiro 

projeto com enfoque territorial na trajetória da Política Nacional de Turismo. Suas 

principais ações eram: 

 
 

A conscientização e sensibilização das comunidades sobre a importância do 
turismo; a descentralização das ações de gestão e do incentivo à cogestão 
local; o repasse de condições técnicas, operacionais e gerenciais para o 
planejamento e a gestão do turismo local; o estímulo ao fortalecimento das 
relações entre o Poder Público local e os segmentos da sociedade civil 
organizada; e a elevação dos níveis de qualidade, eficiência dos produtos e 
serviços turísticos locais (FRATUCCI, 2005a apud PIMENTEL; 
EMMENDOERFER; TOMAZZONI, 2014, p. 55). 

 
 

Porém, na opinião de Fratucci (2008, p. 167), “[...] um dos principais obstáculos 

para continuidade do processo de municipalização da gestão do turismo, relacionava-

se com a sua escala de atuação”. Fratucci também adiciona: 

 
 

O PNMT impunha a escala municipal para as suas ações, considerando que 
os limites político-administrativos dos municípios brasileiros seriam o recorte 
mais adequado para a definição e implantação das políticas de 
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desenvolvimento do setor. Tal decisão revelou-se, no decorrer do processo, 
equivocada na medida em que o turismo, tanto do ponto de vista do fenômeno 
socioespacial quanto da atividade econômica, não se restringe às fronteiras 
municipais. São poucos os municípios brasileiros com capacidade e 
autonomia de implantação de um processo de desenvolvimento turístico 
eminentemente local, desarticulado do seu entorno (FRATUCCI, 2008, p. 
167). 

 
 

Em função das imposições de suas ações, o PNMT serviu de prelúdio para o 

desenvolvimento do Programa de Regionalização do Turismo (PRT). 

 
 

[...] o próprio processo de implantação PNMT despertou nos gestores 
municipais a percepção de que precisavam trabalhar em conjunto com seus 
municípios vizinhos, se tinham intenção de estruturarem-se como destinos 
turísticos de destaque no cenário nacional e mundial. Assim, foram surgindo 
os primeiros movimentos direcionados para a construção de conselhos e 
consórcios regionais de turismo, como foram os casos dos municípios da 
Serra Gaúcha e da região das Agulhas Negras (Itatiaia, Resende, Porto Real 
e Quatis), dentro outros; movimentos absorvidos pelo governo seguinte, por 
meio do Programa de Regionalização do Turismo (ibidem). 

 
 

Com a evolução da municipalização para a regionalização do turismo, as 

tentativas de definição dos municípios prioritários para os investimentos federais no 

turismo sofreram algumas alterações e priorizações. 

 

2.4.3  PRT 

 

Apoiado na reflexão do realizar, na edificação das identidades e realidades de 

cada local, município, região e território nos seus contextos sociopolíticos e históricos, 

tendo como tema principal a abordagem territorial como orientação estratégica do 

MTur e, também, o conhecimento das necessidades e desejos da gestão 

descentralizada do turismo, “o PRT é considerado uma referência entre os programas 

elaborados pelo governo federal” (MTUR, 2013b, p. 13).  

Contudo, o ex-Ministro do Turismo, durante o período de 14 de setembro de 

2011 a 17 de março de 2014, Gastão Dias Vieira, enuncia: 

 
 

a dimensão e a diversidade do território brasileiro são de tal ordem que a 
estruturação e organização da oferta turística do País constituem um dos 
maiores desafios para a gestão e o desenvolvimento sustentável da atividade. 
A estruturação da oferta turística pode ser potencializada, se considerada em 
sua dimensão regional, em que diversos municípios se integram e se 
complementam na prestação de serviços aos turistas, agregando valor aos 
territórios. Tendo este princípio como referência, o Ministério do Turismo criou 
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e vem implementando o Programa de Regionalização do Turismo, pelo qual 
os municípios são incentivados a um trabalho conjunto de estruturação e 
promoção, em que cada peculiaridade local pode ser contemplada, 
valorizada e integrada num mercado mais abrangente (MTUR, 2013b, p. 3). 

 
 

Vieira acrescenta que o fato do Brasil ser um país múltiplo, complexo e diverso, 

“[...] compreender e aceitar essa multiplicidade é a única forma de conhecê-lo por 

inteiro: por suas dimensões, o país não admite um olhar geral, que não interage com 

as diferenças” (MTUR, 2013b, p. 11). O entendimento de confrontar as diversas ideias, 

necessidades e demandas da sociedade nos âmbitos regional, estadual e local, 

adotado pela Política de Regionalização do Turismo, são características progressistas 

(mas diferenciadas) de todas as demais tentativas antecedentes ao PRT. Nessa linha 

de raciocínio, Vinícius Lummertz, então Secretário Nacional de Políticas de Turismo, 

em 2013, e atual presidente da EMBRATUR, concorda que: 

 
 

A construção coletiva da revisão do processo da regionalização do turismo 
no País demonstra que programas e ações devem ser dinâmicos e flexíveis, 
capazes de prever mudanças, retrocessos, avanços e inovações, que 
possibilitem assimilar os momentos históricos e econômicos e, também, as 
diversidades e peculiaridades locais e territoriais (MTUR, 2013b, p. 13). 

 
 

Lummertz complementa que a Política de Regionalização do Turismo é um “[...] 

exemplo de transversalidade, em que se integram todas as unidades do MTur, bem 

como os setores e ações do governo” (MTUR, 2013b, p. 13).  

O PRT – Roteiros do Brasil, criado em 2004, apresenta-se como uma política 

pública basilar do MTur, em âmbito territorial, a partir do PNT 2003-2007, que originou 

como macro programa estruturante a Estruturação e Diversificação da Oferta 

Turística. O escopo do Programa, centralizou sua realização de maneira regionalizada 

e descentralizada, com um enfoque no planejamento coordenado e participativo, com 

a finalidade de obter resultados socioeconômicos do território de modo positivo. 

(MTUR, 2013b). Em consonância com o propósito estabelecido pelo Programa, que 

foi “[...] responsável pela organização e estruturação da oferta turística do País, 

integrando destinos com vocações turísticas em comum e promovendo o intercâmbio 

das potencialidades para além de fronteiras geográficas” (BARBOSA, 2012, p. 23), 

um intercâmbio constituído por meio dessa “cooperação mútua entre municípios, 

estados e regiões, dotados de atrativos turísticos, formaram novos roteiros e destinos, 

integrados e sustentáveis” (ibidem).  
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Em decorrência da participação de diversos representantes dos órgãos e 

colegiados de turismo municipais e estaduais, além de representantes da iniciativa 

privada, das instituições de ensino e do terceiro setor, neste Programa 

especificamente, mediante a oficinas e reuniões setoriais e nacionais, foi fatível 

adquirir: 

 
 

[...] a compreensão de conceitos; a definição das estratégias de implantação 
nas 27 Unidades da Federação; o planejamento das ações; e, 
particularmente, a construção de critérios, a partir de um processo plural e 
democrático, para a definição do conjunto de municípios que constituíam a 
“região turística”, de forma a promover a sustentabilidade, a inclusão e a 
diversidade de cada uma das 219 regiões turísticas identificadas, à época, 
que agregavam no seu conjunto 3.319 municípios (MTUR, 2013b, p. 17). 

 
 

Por conseguinte, esse procedimento motivou a criação de uma ferramenta – o 

Mapa da Regionalização do Turismo – que tinha como intenção nortear iniciativas de 

programas e processos no domínio do MTur. Com isso, o MTur desenvolveu 

atividades para compor os destinos prioritários, com a incumbência de induzir o 

desenvolvimento nas regiões em que estão introduzidos. Para o PRT, os Destinos 

Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional são:  

 
 

[...] aqueles que dispõem de infraestrutura básica e turística e atrativos 
qualificados, que se caracterizam como núcleo receptor e/ou distribuidor de 
fluxos turísticos, capazes de atrair e/ou distribuir significativo número de 
turistas para o entorno e dinamizar a economia do território em que estão 
inseridos (BARBOSA, 2012, p. 23). 

 
 

Para embasar a escolha dos destinos despontantes, o MTur apreciou 

avaliações e valorações de múltiplas pesquisas e estudos que norteiam a ação 

ministerial, tais como:  

 
 

[...] o Plano de Marketing Turístico Internacional — Plano Aquarela, o Plano 
de Marketing Turístico Nacional — Plano Cores do Brasil, além de outros 
estudos e investigações sobre investimentos do governo federal e sobre 
potencialidades e necessidades desses destinos (BARBOSA, 2012, p. 23). 

 
 

Em outubro de 2006, no 1º Encontro Nacional do Programa de Regionalização 

do Turismo, ocorrido em Brasília, 65 destinos turísticos foram selecionados, incluídos 

em 62 regiões turísticas, em todas as Unidades da Federação (ibidem). Dos 65 

destinos indutores do desenvolvimento turístico regional, inseridos em 62 regiões 
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turísticas, 584 municípios outrossim foram beneficiados pela proximidade dos destinos 

indutores. Para avaliar o índice de competitividade dos 65 destinos indutores, a 

metodologia utilizada analisou variáveis que permitem a verificação das capacidades, 

direta e indiretamente relacionadas com o turismo, tal como apresentado na figura 17 

a seguir: 

 
Figura 17: Dimensões e variáveis analisadas. 

 
Fonte: FGV/MTur/Sebrae (2012). 



85 
 

No estado do Rio de Janeiro, entre os 65 destinos indutores do 

desenvolvimento turístico regional em todo o país, apenas cinco destinos foram 

escolhidos para constituir a regionalização turística fluminense, que são: Angra dos 

Reis, Parati (ambos se localizam na Região da Costa Verde), Armação dos Búzios 

(Região da Costa do Sol), Petrópolis (Região da Serra Verde Imperial) e Rio de 

Janeiro (Região Metropolitana). Na figura 18, segue também os outros destinos 

indutores pertencentes à Macrorregião Sudeste, no qual o estado do Rio de Janeiro 

está inserido.  

 

 Figura 18: Destinos indutores na Macrorregião Sudeste. 

 
 Fonte: Barbosa (2012, p. 56). 

 

Diante disso, a cada destino traçado como indutor regional de turismo, 

municípios adjacentes aos destinos indutores foram integrados com intuito de ampliar 

a oferta turística, gerar mais empregos e renda para além das fronteiras geopolíticas 

de cada um desses municípios, consolidando, assim, o processo de regionalização 

da atividade turística no Brasil (BARBOSA, 2012). 

Considerando o índice de competitividade do turismo nacional recomendado 

no PRT, relativos aos 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico regional, no 

estado Fluminense, os destinos indutores são acrescidos dos demais municípios:   
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Região da Costa Verde – Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba, Parati, Rio 
Claro; Região da Costa do Sol – Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do 
Cabo, Cabo Frio, Carapebus, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, 
Maricá, Quissamã, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema; Região 
da Serra Verde Imperial – Cachoeira de Macacu, Guapimirim, Nova Friburgo, 
Petrópolis, Teresópolis e; Região Metropolitana – Rio de Janeiro e Niterói 
(BARBOSA, 2012, p. 29, grifo nosso). 

 
 

Com a criação desse índice de competitividade do turismo nacional, o MTur 

“[...] passou a identificar e acompanhar os indicadores objetivos, a geração de um 

diagnóstico da realidade local, além de viabilizar a definição de ações e de políticas 

públicas no desenvolvimento da atividade turística” (BARBOSA, 2012, p. 19). 

Mesmo assim, em conformidade com a reflexão de Fratucci, o PRT falhou em 

vários pontos. As contestações são: 

 
 

Apesar de suas propostas serem direcionadas à criação de produtos 
turísticos regionais e sugerirem o envolvimento de praticamente todos os 
agentes sociais envolvidos com o turismo, o PRT não conseguiu, resultados 
efetivos como esperados, sinalizando que a falta de interação entre aqueles 
agentes ainda é significativa. Os produtos regionais devem ser resultados da 
organização dos agentes envolvidos; para tanto, torna-se necessário que 
essas interações evoluam para inter-relações dinâmicas e complementares, 
que irão compor a organização/sistema turístico de cada região envolvida. A 
dificuldade de articulação dessa organização regional dos agentes sociais 
envolvidos mostrou-se um dos pontos mais críticos para o sucesso da 
implantação efetiva das metas do PRT no país, o que exigiu da equipe do 
MTur uma revisão das suas metodologias e uma nova investida nas ações 
de articulações e de sensibilização dos agentes sociais das regiões 
classificadas como turísticas (FRATUCCI, 2008, p. 173). 

 
 

A inabilidade de abranger todas as propostas do PRT, devido a realidade de 

cada município e região turística, determinou que uma reformulação fosse efetivada. 

Assim sendo, instituído pela Portaria n° 105, de 16 de maio de 2013, emergiu a ideia 

de categorizar os municípios das regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro – 

“[...] que define o recorte territorial que deve ser trabalhado prioritariamente pelo 

Ministério, e um instrumento de ordenamento que auxilia tanto o Governo Federal, 

quanto os Estados no desenvolvimento das políticas públicas para o turismo” (MTUR, 

2016e, [s.p.]).  

 

2.4.4  Categorização 

 

Com o objetivo de aplicar o conhecimento adquirido nos últimos 13 anos de 

institucionalização do turismo no país, em uma tentativa de melhorar a gestão do 
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turismo, o MTur criou uma nova metodologia, no que se refere à categorização dos 

municípios das regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro. A nova categorização, 

tem como escopo apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e a promoção do 

turismo no país.  

O art. 5º, incisos I, III e V, da Portaria MTur n° 105, de 16 de maio de 2013, 

determina que as estratégias de implementação do Programa de Regionalização do 

Turismo são: 

 
 

I – mapeamento – processo de identificação de regiões e municípios turísticos 
brasileiros, em parceria com as Unidades da Federação, tendo como base 
critérios previamente estabelecidos;  
[...] III – categorização – com a finalidade de subsidiar a tomada de decisões 
estratégicas da gestão pública e orientar a elaboração e implementação de 
políticas específicas para cada categoria de municípios, de modo a atender 
suas especificidades, a partir do desempenho da economia do turismo;  
[...] V – fomento – o apoio ao desenvolvimento das regiões e municípios 
turísticos dar-se-á, no âmbito do Programa, preferencialmente, por meio de 
chamadas públicas de projeto, orientadas nos Eixos de Atuação do Programa 
de Regionalização do Turismo e em critérios específicos de cada área, que 
deverão considerar a categorização definida [...] (MTUR, 2013c, [s.p.], grifo 
nosso). 

 
 

Por meio da Portaria MTur nº 313, de 03 de dezembro de 2013, que define o 

Mapa do Turismo Brasileiro, em seu art. 2º, incisos I, II e III, na definição de cada 

Região Turística integrante do Mapa do Turismo Brasileiro, deverão ser observados 

os seguintes critérios: 

 
 

I – os municípios devem possuir características similares e/ou 
complementares e aspectos que os identifiquem enquanto região, ou seja, 
que tenham uma identidade histórica, cultural, econômica e/ou geográfica em 
comum;  
II – os municípios devem ser limítrofes e/ou próximos uns aos outros;  
III – a Região Turística deve apresentar comprovação de ciência do Fórum 
ou do Conselho Estadual de Turismo acerca de sua composição (MTUR, 
2013d, [s.p.]). 

 
 

 Além disso, segundo o art. 3º da mesma Portaria (MTUR nº 313/13), para 

integrar uma Região Turística do Mapa do Turismo Brasileiro, cada município deverá 

atender aos seguintes critérios: 

I – possuir órgão responsável pela pasta de turismo (Secretaria, Fundação, 
Coordenadoria, Departamento, Diretoria, Setor ou Gerência);  
II – comprovar a existência de dotação para o turismo na lei orçamentária 
anual vigente;  
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III – apresentar Termo de Compromisso assinado por Prefeito Municipal ou 
dirigente responsável pela pasta de turismo, [...] aderindo de forma 
espontânea e formal ao Programa de Regionalização do Turismo e à Região 
Turística (MTUR, 2013d, [s.p.]). 

 
 

A Categorização, instituída por meio da Portaria nº 144, de 27 de agosto de 

2015, é um instrumento para identificação do desempenho da economia do turismo 

dos municípios inseridos nas regiões turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro (MTUR, 

2015e). 

Com a intenção de determinar especificidades para a categorização, “[...] por 

intermédio da realização de um exame quantitativo a partir de dados secundários 

disponíveis ao MTur, adotou-se o uso da análise de cluster (ou de agrupamento)” 

(MTUR, 2016f, p. 16). As variáveis dessa apreciação foram selecionadas de acordo 

com os seguintes critérios: 

 
 

Vínculo – relação direta com a atividade turística; Disponibilidade – dados 
acessíveis ao MTur; Comparabilidade – dados que possibilitem a 
comparação objetiva entre os municípios do universo a ser estudado; 
Abrangência – dados disponíveis para o universo de estudo; Atualização – 
possibilidade de atualização periódica dos dados (MTUR, 2016f, p. 17).  

 
 

Desse modo, ao cumprir as demandas obtidas na análise de cluster, decretada 

no Art. 3º da Portaria nº 144, de 27 de agosto de 2015, os municípios das regiões 

turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro foram agrupados em cinco diferentes 

categorias, definidos como A, B, C, D e E. 

Como o Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento de orientação para a 

atuação do MTur no desenvolvimento de políticas públicas (MTUR, 2016d), o mapa é 

atualizado periodicamente. Na versão de 2013, o mapa contabilizou 3.345 municípios, 

divididos em 303 regiões turísticas, conforme delineado na figura 19 (MTUR, 2016f, 

p. 11). É importante sublinhar que as regiões turísticas representadas na figura 19        

“[...] foram atualizadas no segundo semestre de 2013 pelos Órgãos Oficiais de 

Turismo dos Estados e do DF, com base em orientações previamente definidas pelo 

Ministério do Turismo” (MTUR, 2016f, p. 12).  

  



89 
 

Figura 19: Mapa do Turismo Brasileiro 2013. 

 
Fonte: MTUR, 2016f, p. 12. 

 

Diferentemente do mapa atualizado em 2013, o atual mapa possui 291 regiões 

turísticas que contemplam 2.175 municípios, em conformidade com a figura 20, que 

ilustra o Mapa do Turismo Brasileiro em 2016. O motivo desse decréscimo, tanto das 

regiões turísticas quanto dos municípios mapeados, se deu por três principais motivos:  

 
 

[...] não cumprimento dos critérios estabelecidos na Portaria MTur 
nº205/2015; o não envio dos documentos comprobatórios ao MTur; e 
entendimento do próprio município que sua atividade econômica é outra e 
que atualmente não possui vocação turística ou possiblidade de cooperação 
com municípios turísticos (com base em reflexões a partir dos resultados da 
Categorização). (MTUR, 2016e).  

 
 

Entretanto, no estado do Rio de Janeiro, as regiões turísticas aumentaram de 

quatro para doze (depois da primeira observação de regionalização incorporada pelos 
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65 destinos indutores). Atualmente, as regiões turísticas do estado Fluminense são: 

Águas do Noroeste, Agulhas Negras, Baixada Fluminense, Caminhos Coloniais, 

Caminhos da Mata, Caminhos da Serra, Costa Doce, Costa do Sol, Costa Verde, 

Metropolitana, Serra Verde Imperial e Vale do Café (MTUR, 2016i). 

 

Figura 20: Mapa do Turismo Brasileiro 2016: Regiões turísticas.  

 
Fonte: BRASIL, MTur. Disponível em <www.mapa.turismo.gov.br>. 

 

Além de designar a quantidade de regiões turísticas e o número de municípios 

considerados aptos para o turismo, o Mapa do Turismo Brasileiro também agrupa os 

municípios em categorias, fixados como A, B, C, D e E.  

Assim, “[...] a categorização permite orientar a elaboração e implementação de 

políticas específicas para cada categoria de municípios, respeitando suas 

peculiaridades, assim como otimizar a distribuição de recursos públicos” (MTUR, 

2016g, [s.p.]).  
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Esse sistema de mapeamento e categorização, a propósito, recebeu um elogio 

do Tribunal de Contas da União (TCU), que expressou sua aprovação à ferramenta e 

“[...] reconheceu o Mapa do Turismo Brasileiro e a categorização dos municípios das 

regiões turísticas brasileiras como boas práticas na administração pública” (ibidem). 

Para o TCU, as iniciativas do MTur colaboram (ou deveria contribuir) para orientar a 

aplicação dos recursos públicos, conforme as prioridades do turismo brasileiro 

(ibidem). 

 

 Figura 21: Mapa do Turismo Brasileiro 2016: Categorias A, B, C, D e E. 

 
 Fonte: BRASIL, MTur. Disponível em <www.mapa.turismo.gov.br>. 

 

Ao visualizar a figura 21, é possível perceber que, todavia, somente 51 

municípios são considerados destinos da categoria A, isto é, 2,34% que representam 

os municípios com maior fluxo turístico e maior número de empregos e 

estabelecimentos no setor de hospedagem (MTUR, 2016h). 
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Os municípios categorizados como B, correspondem a 7,13% dos municípios 

avaliados. Em outras palavras, juntos, os grupos A e B, representados por 206 

municípios, “[...] respondem por 68% do fluxo doméstico brasileiro e 97% do 

internacional” (MTUR, 2016f, p. 20). 

Mediante a essa constatação, é possível afirmar que o turismo brasileiro 

(inclusive, a atividade turística) é afetado diretamente pelas “[...] históricas 

desigualdades regionais produzidas ao longo do processo de desenvolvimento 

brasileiro, tanto em termos de condições de vida quanto de crescimento econômico” 

(IBGE, 2015, p. 89). 

Este comportamento reflete, em larga medida, às características intrínsecas da 

América Latina (em escalas local, estadual, regional, nacional e continental) – região 

onde a desigualdade na distribuição dos recursos e no exercício dos direitos são 

evidenciáveis por uma injustiça social estarrecedora. “Embora não seja a região mais 

pobre do mundo, se destaca por ser a mais iníqua, o que representa um obstáculo 

para o bem-estar atual e o desenvolvimento futuro de suas sociedades e economias” 

(ONU, 2014, p. 18).  

 

2.5  OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO MTUR, ENTRE 2010 – 2016 

 

O Estado brasileiro, na gestão do dinheiro público, obteve um orçamento que 

ultrapassou três trilhões de reais em 2016, consoante ao exposto na figura 22. Parte 

dessa verba é alocada para suprir as necessidades básicas da população, enquanto 

outra fração é direcionada para o pagamento de dívidas (quase metade do orçamento, 

conforme apresentado no capítulo anterior).  

 
Figura 22: Orçamento da União entre 2010-2016. 

 
Fonte: Brasil (2016d). Elaboração do autor. 
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Essa lógica se reflete em todos os níveis governamentais, mais ou menos 

análogo, no quesito alocação dos recursos públicos. Com base na LOA, que facilita o 

entendimento das receitas que o governo almeja angariar e define as despesas a 

serem efetuadas com tais recursos, e na LAI, que garante ao cidadão ou qualquer 

interessado o acesso à informação pública, controlar as ações da Administração 

Pública se tornou mais viável. Assim sendo, para os interessados na temática, 

consultar documentos e informações referentes ao orçamento do MTur (ou qualquer 

órgão público) é tão possível quanto recomendável. A figura 23 demonstra os recursos 

orçamentários do MTur, segundo a LOA, entre os anos de 2010 e 2016, a seguir. 

 

Figura 23: Lei Orçamentária Anual – MTur. 

 
Fonte: Brasil (2016d). Elaboração do autor. 

 

O MTur, espelhado por um modelo empresarial na maneira de planejar, 

organizar, executar e mensurar as estratégias ministeriais, ao gerir suas receitas e 

despesas, planifica a distribuição dos recursos orçamentários, em projetos, conforme 

exposto na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Investimentos do MTur em projetos entre 2010-2016. 

 

Fonte: Brasil (2016d). Elaboração do autor. 
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O projeto de maior destaque, intitulado Apoio a Projetos de Infraestrutura 

Turística, entre os anos de 2010 a 2016, recebeu praticamente o dobro dos recursos 

dos demais oito projetos agregados, quer dizer, aproximadamente 22% do orçamento 

(planejado)19 total.  

O incentivo aos projetos turísticos aumentou, com a instituição da Portaria         

nº 182, de 28 de julho de 2016, conforme previsto no art. 19, em que a transferência 

voluntária de recursos do MTur visa a atender as seguintes Ações do Programa 

Turismo: 

 
 

I – Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística;  
II – Apoio à Gestão Descentralizada do Turismo;  
[...] IV – Promoção e Apoio à Comercialização do Turismo [...];  
V – Fomento à Iniciativa Privada;  
VI – Cadastramento, Fiscalização e Qualificação dos Serviços e do 
Profissional do Turismo [...] (MTUR, 2016k, [s.p.]). 

 
 

Alguns fatores que elucidam essa primazia do MTur pelo projeto de 

infraestrutura turística em prejuízo dos outros projetos são: abrangência regional e 

genérica do projeto de infraestrutura turística, quando comparado com os outros 

projetos; facilidade de inclusão nas propostas de emendas parlamentares, que muitas 

vezes funciona como moeda de troca entre Executivo e Legislativo para aprovação de 

projetos, além de fidelizar o parlamentar/cliente para promover benevolências em sua 

base eleitoral; necessidade de colaboração entre o poder público e o setor privado, 

para estruturar e fomentar a atividade turística; e fiscalização precária da destinação 

dos recursos aplicados, visto a grande extensão territorial do país e a falta de um 

corpo técnico fiscalizador que compreenda todos os municípios contemplados pelas 

verbas.  

Para Fratucci (2008, p. 114), “[...] as políticas públicas brasileiras optam pela 

utilização da regionalização funcional como estratégia para cuidar da dimensão 

espacial do setor (turístico)”. Aquele autor afirma o seguinte: 

 
 

Isto tem gerado muitos equívocos na distribuição dos recursos orçamentários 
e nos momentos de priorização das intervenções que culminam no 
desperdício daqueles recursos ou na implantação de infraestruturas e mesmo 
de empreendimentos privados, em trechos do espaço pouco propícios para a 
atividade turística (ibidem). 

 

                                            
19 Orçamento Planejado (autorizado) – Inclui a previsão da despesa fixada pela Lei Orçamentária mais 
as alterações promovidas no decorrer do ano (BRASIL, 2016d). 
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Dessa maneira, enquanto boa parte do orçamento do MTur for destinado para 

executar obras de infraestrutura em locais pouco propícios para a atividade turística, 

para atingir metas ministeriais, em detrimento do interesse público, o turismo como 

política de Estado pode não atingir a sua finalidade. Tal assertiva pode ser abalizada 

nos primórdios do pensamento de regionalização turística do país, quando os 65 

destinos indutores foram selecionados, e que atualmente o número de destinos 

indutores reduziu – na qual, atualmente, apenas 51 são considerados municípios 

turísticos da categoria A (vide figura 21).  

Para finalizar, fundamentada na inexpressividade dos ganhos quantitativo e 

qualitativo dos destinos turísticos brasileiros não consolidados, é possível assegurar 

que as desigualdades regionais continuam a existir e que as ações políticas regionais 

do turismo não apresentam grandes transformações até o momento. É importante 

destacar que as potencialidades do turismo são inerentes à integração dos fatores 

econômicos e os não-econômicos de maior proeminência (sociais, culturais e 

naturais); sendo que o principal fim do planejamento deve ser o seguinte: “assegurar 

que o produto atenda às necessidades sociais das comunidades (receptoras) e esteja 

em concordância com o potencial turístico da região” (NOGUEIRA, 1987, p. 40). 
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3 AS EMENDAS PARLAMENTARES E O TURISMO     

 

O presente capítulo apresenta um panorama sobre a utilização do instrumento 

constitucional das emendas parlamentares para o desenvolvimento turístico nos 

municípios brasileiros, em especial no município de São Gonçalo, além de exibir o 

arcabouço jurídico que orienta o repasse de recursos orçamentários da União para 

esses municípios. Na sessão seguinte, expõe-se a metodologia usada para o 

planejamento e execução da pesquisa. Para finalizar, apresenta-se os dados da 

pesquisa e, em sequência, a análise crítica dos resultados que norteiam esse trabalho.  

Como “[...] o orçamento público é objeto de interesse social, por retratar o que 

será realizado pelo Estado em favor de toda coletividade” (SILVA, 2006, p. 187 apud 

SOUSA, 2008, p. 9), o Poder Executivo é obrigado a encaminhar o projeto de LOA, 

até o dia 31 de agosto de cada ano, ao Congresso Nacional, que, por sua vez, é 

incumbido de debater e votar o orçamento por uma comissão mista de deputados e 

senadores, até o dia 22 de dezembro de cada ano. É a partir desse momento que se 

tem início da “fase de execução do orçamento, quando o governo passa a liberar as 

verbas conforme a necessidade e o planejamento realizado” (BRASIL, 2016b, p. 11). 

 Dado que todos os deputados e senadores têm direito de participar do 

orçamento, é durante a tramitação na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização (CMO) “[...] que os parlamentares têm a oportunidade de, em 

nome dos cidadãos brasileiros, aprimorar a proposta elaborada pelo Poder Executivo, 

visando uma melhor alocação dos recursos públicos” (BRASIL, 2016b, p. 9). 

Com o objetivo de atender às demandas das bases eleitorais que representam, 

os parlamentares, as bancadas e comissões, procuram identificar as localidades onde 

almejam ver concretizados os projetos e serviços. Essas modificações são acionadas 

por instrumento de emendas parlamentares, cujo período de apresentação é de 1° a 

20 de outubro a cada ano.  

De acordo com Pontual (2016, [s.p.]), “[...] as emendas podem acrescentar, 

suprimir ou modificar determinados itens (rubricas) do projeto de lei orçamentária 

enviado pelo Executivo”. O fato é que “[...] a apresentação de emenda decorre da 

participação do parlamentar no processo legislativo, sendo intrínseca às prerrogativas 

inerentes a sua atuação” (AMANTÉA; TORRES, 2014). Em outras palavras, “é por 

meio delas que Vereadores, Deputados Estaduais e Deputados Federais podem 

influenciar no que o dinheiro público será gasto” (PARAISO, 2016, [s.p.]). 
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No entanto, para propor emendas ao orçamento, há uma série de requisitos e 

normas a serem atendidas previstas na CF e em diversas leis, sendo as mais 

importantes a LRF e a LDO (ibidem). Tais normas visam assegurar, por exemplo, que:  

 
 

[...] o limite de gastos com pessoal seja respeitado; a criação de despesas de 
duração continuada tenha uma fonte segura de receitas; não haja despesa 
sem receita correspondente; o orçamento seja equilibrado; as despesas 
sejam compatíveis com a LDO e PPA; e não haja desvio de recursos para 
interesses privados (BRASIL, 2016b, p. 9). 

 
 

A emenda parlamentar – versada na CF de 1988, no art. 165, que estabelece 

as diretrizes orçamentárias, por meio do PPA, da LDO e da LOA, e “entendida como 

‘providência acessória’ às modalidades de atos normativos elencados no art. 59 da 

Carta Magna” (AMANTÉA; TORRES, 2014) –, é o instrumento que os legisladores 

brasileiros têm à sua disposição para participar do planejamento e direcionar os 

recursos do orçamento público anual.  

Segundo Requião (2013, [s.p.]), “[...] as emendas devem ser compatíveis com 

o PPA, que organiza a atuação governamental em programas temáticos e de gestão, 

manutenção e serviços do Estado”. Ele adiciona que:  

 
 

As emendas individuais ou emendas parlamentares são, em sua definição, 
acréscimos ou inclusões de dotação com recursos oriundos da anulação de 
dotação da Reserva de Recursos, as quais têm que ser compatíveis com o 
Plano Plurianual do quadriênio que estão inseridas e com as demais 
disposições aprovadas anualmente pela Comissão Mista de Orçamento do 
Congresso Nacional (REQUIÃO, 2013, [s.p.]). 

 
 

No Brasil, existem quatro tipos de emendas adicionadas ao orçamento: 

individual, de bancada, de comissão e da relatoria.  

 
 

As emendas individuais são de autoria de cada senador ou deputado. As de 
bancada são emendas coletivas, de autoria das bancadas estaduais ou 
regionais. Emendas apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do 
Senado são também coletivas, bem como as propostas pelas Mesas 
Diretoras das duas Casas (PONTUAL, 2016, [s.p.]). 

 
 

A Resolução CN n°1/2006, do Congresso Nacional, indica que “cada 

parlamentar pode apresentar até 25 emendas individuais, no valor total definido pelo 

parecer preliminar do relator” (PONTUAL, 2016, [s.p.]). Porém, algumas regras 
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específicas devem ser respeitadas no momento da apresentação de tais emendas, 

como:  

 
 

[...] identificar entidade beneficiária que receberá os recursos, com endereço 
e nome dos responsáveis pela sua direção, bem como as metas que essa 
entidade deverá cumprir, demonstrando sua compatibilidade com o valor da 
verba fixada na emenda (ibidem).  

 
 

Os requisitos a serem observados pelo parlamentar que propuser as emendas 

individuais, encontram previsão nos artigos 49 e 50 da Resolução CN n°1/2006: 

 
 

Art. 49. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária terão como 
montante 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente 
líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, distribuído 
pela quantidade de parlamentares no exercício do mandato.  
Parágrafo único. Cada parlamentar poderá apresentar até 25 (vinte e cinco) 
emendas ao projeto de lei orçamentária anual.  
Art. 50. As emendas individuais deverão:  
I – atender às disposições contidas na lei de diretrizes orçamentárias e 
na legislação aplicável;  
II – no caso de projetos, resultar, em seu conjunto, em dotação suficiente para 
conclusão da obra ou da etapa do cronograma de execução a que se refere 
(BRASIL, 2006, [s.p.], grifo nosso). 

 
 

O art. 26, cujos relatórios ficarão a cargo dos respectivos Relatores Setoriais, 

subdivide o projeto de LOA nas seguintes áreas temáticas: 

 
 

I – Transporte;  
II – Saúde;  
III – Educação e Cultura;  
IV – Integração Nacional;  
V – Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Agrário;  
VI – Desenvolvimento Urbano;  
VII – Turismo;  
VIII – Ciência e Tecnologia e Comunicações;  
IX – Minas e Energia;  
X – Esporte;  
XI – Meio Ambiente;  
XII – Fazenda e Planejamento;  
XIII – Indústria, Comércio e Micro e Pequenas Empresas;  
XIV – Trabalho, Previdência e Assistência Social;  
XV – Defesa e Justiça;  
XVI – Presidência, Poder Legislativo, Poder Judiciário, MPU, DPU e Relações 
Exteriores (BRASIL, 2006, [s.p.]). 

 
 

Vale ressaltar que uma nova redação foi dada – por meio da Resolução nº 3, 

de 2015/CN, ao atualizar inúmeros artigos, incisos e parágrafos –, à Resolução CN 

n°1/2006.  
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A incorporação (ou não) das emendas ao texto final do Orçamento, aprovado 

pelo Congresso, é consentido pelos parlamentares pertencentes à CMO – formada 

por 11 senadores e 31 deputados (PONTUAL, 2016, [s.p.]). Depois da aprovação na 

CMO e em sessão plenária conjugada do Congresso, o Orçamento é despachado 

novamente ao Executivo, em um trâmite cíclico anual, para ser sancionado pelo 

presidente da República, transformando-se, portanto, na LOA (ibidem). 

É válido enfatizar que, até 2013, quem controlava o fluxo de liberação das 

emendas era o Poder Executivo, que fornecia recursos para emendas quando 

enfrentava dificuldades para aprovar suas propostas no Congresso (IG, 2013). Na 

figura 24, que demonstra a evolução das emendas individuais em valores globais, 

desde 1997 a 2013, pode-se verificar como o dispositivo das emendas parlamentares 

se transformou em um jogo descentralizador do poder político e dos interesses 

econômicos individualizados.  

 

 Figura 24: Evolução das emendas individuais, entre 1997-2013. 

 
 Fonte: BRASIL, 2012b. 

 

Contudo, depois de promulgada a Emenda Constitucional n° 86, proveniente 

da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 358/2013, originária PEC 353/2013, de 

autoria do ex-senador Antônio Carlos Magalhães (PMDB/BA), esse mecanismo 

governamental (de controle político) do Poder Executivo Federal foi alterado. 

Com o advento do orçamento impositivo, que tornou obrigatória a execução 

orçamentária e financeira das emendas individuais (salvo nos casos dos 
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impedimentos de ordem técnica, previsto no art. 52, parágrafo 2°),  a partir da Lei        

nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, ou a LDO 2014, a execução obrigatória 

precisa corresponder a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício 

anterior, sendo que metade deste percentual necessita ser destinada a serviços 

públicos de saúde (vide art. 52 da LDO 2014). (MP, 2013). Convém mencionar que “a 

execução das programações impositivas deve se dar de forma igualitária e impessoal, 

independentemente da autoria” (BRASIL, 2016b, p. 10). 

Entretanto, na realidade, não se analisa a relação custo-benefício dessas 

emendas parlamentares (impositivas) ao orçamento de um modo geral, visto que 

muitas emendas individuais são elaboradas à título de: autopromoção política, que 

garante uma vantagem competitiva em relação a porvindouras campanhas eleitorais; 

benefícios a uma parcela do setor privado, como forma de pagar a dívida advinda de 

financiamento político por pessoas jurídicas; auxílio à coalizão partidária do 

parlamentar, em prejuízo de amparar uma necessidade casual da oposição; 

apropriação individualizada do dinheiro público; e, por fim, a indução ao clientelismo 

como instrumento de cooptação de votos, favores políticos e recebimento de propinas. 

 

 

Mesmo se desconsiderarmos as motivações escusas que às vezes 

condicionam a apresentação de emendas individuais, há problemas 

relacionados com a alocação e a eficiência dos gastos públicos decorrentes 

desse processo. Essas emendas (muitas vezes) não refletem prioridades 

estabelecidas por uma política nacional coordenada para enfrentar um 

determinado problema no País, mas sim os interesses de indivíduos que 

buscam solucionar problemas locais (e porque não pessoais). Assim, 

predomina a visão parcial de como enfrentar o problema, em detrimento de 

uma análise integrada que reflita informações sobre todo o território nacional. 

Como resultado desse jogo de interesses, no qual os parlamentares 

assumem o papel de "vereadores federais" e fragmentam a ação do governo 

federal, localidades que apresentam uma carência maior do que outras 

podem acabar sem receber a atenção que mereciam do setor público federal, 

e localidades beneficiadas por emendas podem não representar uma 

prioridade desde o ponto de vista nacional (AMANTÉA; LOPES DE TORRES, 

2014, [s.p.]). 

 

 

Para o orçamento de 2016, cada parlamentar teve o direito de propor até R$ 

15,3 milhões em emendas individuais. Com isso, as emendas individuais dos 513 

deputados e 81 senadores ao orçamento de 2016 somam R$ 9,1 bilhões. Se levarmos 

em consideração que os parlamentares são leigos em turismo, elucida-se o perigo e 

erros nos usos das verbas.  
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As emendas coletivas, que não possuem um limite de recursos, e que não são 

de execução impositiva, somam R$ 77,9 bilhões (BRASIL, 2015e). A figura 25 

demonstra a porcentagem de cada uma dessas emendas. 

 

Figura 25: Porcentagem das emendas individuais e coletivas em 2016.  

 
Fonte: PARAISO, 2016. 

 

Como o Poder Executivo, atualmente, é obrigado por lei a repassar os recursos 

que os parlamentares destinam nas suas emendas individuais, o poder de barganha 

do Legislativo dilatou e, com isso, o abastecimento das verbas para os redutos 

eleitorais desses congressistas se solidifica gradativamente.  

 
 

Realmente, o mecanismo de emendas, na forma atualmente proposta, 
prejudica o planejamento global das despesas em relação à fração do 
orçamento por elas afetadas, uma vez que a alocação de recursos 
"emendada" reflete uma opção do parlamentar, não necessariamente 
coerente com as políticas públicas programadas para aquela localidade ou 
região. Ademais, há o risco de que a indicação, especialmente em relação às 
entidades privadas, fundamentar-se em interesses ilegítimos, o que pode 
facilitar desvios dos recursos federais envolvidos (AMANTÉA; TORRES, 
2014, [s.p.]). 

 
 

No entanto, para o MTur, que privilegia as políticas públicas de turismo com a 

finalidade de estruturar o Brasil para a atividade turística, as emendas parlamentares 

não são encaradas como problema, mas como solução. O auxílio das emendas 

parlamentares para o orçamento do MTur e, consequentemente, a possibilidade de 

execução dos programas e projetos é um lenitivo para a gestão do MTur.  
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Sem embargo, em consequência do histórico institucional recente e com 

inúmeras ocorrências de corrupção, provindas de emendas parlamentares, é 

imprescindível saber onde e como essas verbas são aplicadas. 

Para muitos políticos e oportunistas do mercado e terceiro setor (ONGs), as 

emendas passaram a ser empregadas como instrumento de desvio de dinheiro 

público e jazem no cerne de diversos escândalos de corrupção no país. Nesse ínterim, 

para a infortúnio do turismo brasileiro, alguns casos de desvios de verbas são 

emblemáticos, como as do deputado João Magalhães (PMDB/MG) e do próprio MTur.  

No episódio envolvendo o deputado João Magalhães (PMDB/MG), alvo de 

operação da Polícia Federal (PF) e acusado pela Procuradoria-Geral da União (PGU), 

ele foi “[...] acusado de liderar um esquema de cobrança de propina entre 10% e 12% 

de prefeituras mineiras para fazer o repasse de verbas da União”. (UOL, 2013, [s.p.]). 

Na ocorrência implicando o MTur, igualmente alvo de operação da PF por desvios de 

verbas de convênios com ONGs, “[...] os contratos, segundo as investigações, teriam 

origem em duas emendas da deputada Fátima Pelaes (PMDB/ AP), que ficava com 

parte do dinheiro – mas que por motivos óbvios negou as acusações” (IG, 2011, [s.p.]). 

Em 2010, em função de uma série de irregularidades nos convênios, apontadas 

por uma força-tarefa do Ministério Público, da PF e da CGU, a realização de eventos 

festivos e turísticos com recursos oriundos de emendas parlamentares foi indicado 

como bastante vulnerável e fértil em problemas. (UOL, 2010). De acordo com o órgão 

de controle do governo federal, os problemas mais comuns encontrados foram:  

 
 

[...] a utilização de institutos fantasmas; o superfaturamento de eventos; a 
apresentação de prestações de contas genéricas; a substituição do artista 
contratado por outro de cachê menor; a cobrança de ingresso para show já 
financiado pelo convênio; a dispensa de licitação para montagem das 
estruturas de palco, e o conluio entre empresas e institutos controlados pela 
mesma pessoa (ibidem). 

 
 

O Código Penal (CP), em seus artigos 31620, 31721 e 33322, elucida quais as 

penalidades em casos de crimes de concussão (art. 316) e corrupção passiva (art. 

                                            
20 Art. 316 – Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes 
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa 
(BRASIL, 1940). 
21 Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem: Pena - reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa (ibidem). 
22 Art. 333 – Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a 
praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 8 (oito) anos, e multa (ibidem). 
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317) e ativa (art. 333); mas, ao contrário do que se possa imaginar, apesar dos 

numerosos escândalos de corrupção englobando o MTur e as prerrogativas das 

emendas parlamentares em um passado recente, após o lançamento do orçamento 

impositivo, o número das emendas individuais para o turismo prospera 

paulatinamente.  

Incorporada na Cartilha Parlamentar: Ministério do Turismo 2016/2017, o atual 

Ministro de Estado do Turismo, Marx Beltrão (que ocupou o cargo em 5 de outubro de 

2016), declara que o país possui mais de 2 mil municípios turísticos, “[...] com alta 

capacidade de receber visitantes nacionais e internacionais e, principalmente, que têm 

sua economia movimentada pela atividade turística”, de acordo com o Mapa do 

Turismo Brasileiro (MTUR, 2016j, p. 6). Paradoxalmente, essa afirmação convidativa 

não condiz com as respostas 9 e 10 do próprio Mapa do Turismo Brasileiro 2016: 

perguntas e respostas, que contesta o seguinte: “[...] nem todos os 2.175 municípios 

constantes no Mapa do Turismo Brasileiro são turísticos” (MTUR, 2016e, p. 2) e “[...] 

existem municípios que não recebem turistas, mas que podem apoiar ou se beneficiar 

da atividade turística” (ibidem). 

Por mais que a categorização não seja o único instrumento utilizado pelo MTur 

para definir a implementação de políticas públicas, declarar que o Brasil possui mais 

de 2 mil municípios com alta capacidade de receber visitantes nacionais e 

internacionais com uma economia movimentada pela atividade turística é, no mínimo, 

um pronunciamento exagerado ou provido de desconhecimento da realidade do 

turismo nacional. 

Beltrão (MTUR, 2016j, p. 6) acrescenta que “[...] para estruturar esses destinos, 

o MTur conta, principalmente, com a parceria do Congresso Nacional por meio da 

destinação de emendas parlamentares para o Turismo”.   

Segundo ele, “[...] esses recursos apoiam a estruturação de destinos e produtos 

turísticos e a geração de emprego, renda e divisas” (ibidem), delineando a seguinte 

proposta na cartilha parlamentar que explica o trâmite e as ações que podem contar 

com recursos da emenda:  

 
 

A melhoria do turismo nacional e a ampliação da entrada de turistas 
internacionais no Brasil depende do sucesso dessa integração. As 
oportunidades de investimento nos estados e municípios são amplas e 
diversificadas e podem ser feitas em obras estruturantes, eventos e 
promoção de destinos – preferencialmente àqueles presentes no Mapa do 
Turismo Brasileiro. [...] Esta cartilha, desenvolvida pelo Ministério do Turismo, 
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tem o objetivo de ajudá-los na formulação das emendas. Com uma 
linguagem direta, fácil e acessível, a publicação apresenta as ações da Pasta 
e orientações sobre a possibilidade de alocação das emendas (MTUR, 2016j, 
p.6-7, grifo nosso). 

 
 

Alicerçado nas ações orçamentárias disponíveis para emendas parlamentares, 

o governo incita os parlamentares a submeterem propostas para apoio de projetos de 

infraestrutura turística, com valores mínimos para a celebração dos convênios do 

MTur de R$ 250 mil para obras e serviços de engenharia e R$ 100 mil para os demais 

projetos, conforme previsto no Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007, art. 2°,    

inciso I (MTUR, 2016l). 

Por isso, não é nenhuma surpresa observar que em 18 de outubro de 2016, o 

deputado Herculano Passos, líder da Comissão de Turismo da Câmara dos 

Deputados, aprovou a triagem das emendas parlamentares para o setor de Turismo 

a serem conduzidas à Comissão de Orçamento para análise; o valor total das 

emendas monta a R$ 1,7 bilhão e a previsão é de que parte destas verbas possam vir 

a ser aprovadas (MÍDIATURIS, 2016).  

Portanto, é nesse sentido que as emendas parlamentares e o turismo dialogam 

há alguns anos, como um mecanismo de troca de favores políticos e pertencente a 

discursos lineares e interesses restritos, no que tange as políticas públicas de turismo. 

O problema não se resume no investimento e fomento ao turismo propriamente dito, 

mas na maneira como ele é conduzido. Por este motivo, ao sugerir emendas 

parlamentares convites sem dimensionar a capacidade do turismo como gerador de 

riquezas econômicas e não-econômicas aos congressistas, o resultado final dessas 

convocações para investirem no turismo pode não ser o esperado pelos Planos e 

Programas turísticos. 

 

3.1 AS EMENDAS E OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS    

 

A fim de estabelecer o repasse de recursos da União para os municípios dos 

redutos eleitorais dos congressistas, a partir das emendas, os parlamentares, as 

bancadas e comissões, utilizam como instrumento jurídico para formalização os 

Contratos de Repasse – “[...] instrumento administrativo em que a transferência dos 

recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro 
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público federal, atuando como mandatário da União” (MTUR, 2015g, [s.p.]). Segundo 

o MTur,  

 
 

[...] todas as operações são realizadas conforme Decreto 6.170, de 25 de 
julho de 2007, que trata das normas relativas às transferências de recursos 
da União mediante convênios e contratos de repasse e a Portaria 
Interministerial 507, de 24 de novembro de 2011. Os contratos de repasse 
firmados com os proponentes são operacionalizados pela Caixa Econômica 
Federal, mandatária do Ministério do Turismo (MTUR, 2015g, [s.p.]). 

 
 

Os projetos com solicitação de apoio de infraestrutura turística e de apoio a 

eventos, ambos devem ser encaminhados ao MTur por meio do Sistema de Gestão 

de Convênios e Contrato de Repasses do Governo Federal (SICONV). 

O projeto de apoio de infraestrutura turística pode ser pleiteado pelos 

proponentes ao MTur. Poderão ser objeto de aporte de recursos: 

 
 

Construção, revitalização e reforma de infraestrutura urbana para adequação 
de espaços de interesse turístico (saneamento básico, sistemas de drenagem 
urbana, paisagismo, sinalização turística e praças; parques urbanos, 
pavimentação, execução de calçadas, passeios, iluminação pública e 
ciclovias/ciclo faixas, se os projetos estiverem associados a parques, praças, 
orlas e outros atrativos turísticos, sendo necessária a apresentação de mapa 
(croqui) que evidencie a associação àqueles atrativos); construção e 
recuperação de infraestrutura de estradas e rodovias de interesse turístico; 
construção, revitalização e reforma de terminais rodoviários intermunicipais e 
interestaduais, de aeroportos, de ferrovias e estações férreas de interesse 
turístico; construção, revitalização e reforma de obras de arte especiais de 
interesse turístico; construção, revitalização e reforma de infraestrutura de 
orlas e terminais fluviais, lacustres ou marítimos de interesse turísticos; 
construção, revitalização e reforma de edificações de uso público ou coletivo 
destinadas a atividades indutoras de turismo, como centros de cultura, 
museus, teatros, casas de memória, centros de convenções, feiras, centros 
de eventos, centros de apoio ao turista e centros de comercialização de 
produtos associados ao turismo; construção e reforma de mirantes; 
construção, revitalização e reforma de centros de qualificação de mão-de-
obra para os setores de gastronomia, hotelaria e turismo; construção, 
revitalização e reforma de parques naturais e de exposições; construção e 
reforma de portais; implantação e reforma de sinalização turística e 
interpretativa; construção, revitalização e reforma de centros de 
comercialização de produtos associados ao turismo; aquisição de 
equipamentos necessários à funcionalidade dos objetos apoiados (MTUR, 
2016j, p. 13-14, grifo nosso). 

 
 

O principal objetivo do programa de infraestrutura turística visa o 

desenvolvimento do turismo nos municípios brasileiros, principalmente a partir da 

estruturação da infraestrutura, de forma que possibilite a ampliação das atividades 
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turísticas e a melhoria da qualidade do produto para o turista, bem como a consecução 

dos objetivos previstos no Plano Nacional de Turismo (SICONV, 2016b). 

Para o projeto de apoio a eventos, é possível receber aporte de recursos aos 

seguintes objetos: “cachês de artistas e/ou bandas; e divulgação do evento em rádio, 

televisão, jornal e revista” (MTUR, 2016j, p. 30). No entanto, para isso, o MTur divulgou 

a seguinte nota: 

 
 

[...] o apoio do MTur para eventos geradores de fluxo está restrito ao 
pagamento de cachês artísticos e à divulgação do evento na mídia, conforme 
a Portaria MTur no 182, de 28 de julho de 2016. O recurso será destinado a 
eventos obrigatoriamente gratuitos, com caráter tradicional e conhecimento 
popular notório. O investimento máximo do MTur é de R$ 200 mil por artista 
ou banda, sendo que até 30% do valor total do repasse pode ser destinado à 
divulgação do evento em canais de televisão, rádios, jornais e revistas 
(MTUR, 2016j, p. 30-31). 

 
 

É importante evidenciar que todas as ações supracitadas devem ser realizadas 

em áreas públicas ou particulares em regime de Servidão Pública, devidamente 

comprovadas de interesse turístico (MTUR, 2015g). 

No Portal de Convênios, “são apresentados todos os programas de 

transferências voluntárias de todos os órgãos federais com programas propensos de 

convênios e contratos de repasse” (TCU, 2014, p. 22). As dotações orçamentárias 

destinadas aos convênios e aos contratos de repasse são reservadas no Orçamento 

Geral da União (OGU) e, normalmente, “[...] um convênio envolve quatro fases: 

proposição; celebração/formalização; execução; e prestação de contas” (TCU, 2014, 

p. 14-15). 

Destarte, o processo de contratação e execução de intervenções inscritas nos 

Programas e Ações do MTur conta com alguns participantes fundamentais, que são: 

o MTur (gestor), a CAIXA (prestadora de serviços/agente operador) e as 

administrações públicas estadual ou do Distrito Federal e municipal (proponentes). 

O gestor, ou o MTur, em consonância com a Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, 

que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, em 

seu art. 27, inciso XX, alínea “d”, é responsável por realizar a gestão, o planejamento, 

a coordenação, a supervisão e a avaliação dos planos e programas de incentivo ao 

turismo.  

A prestadora de serviços/agente operador, ou a CAIXA, conforme determinado 

no Contrato de Prestação de Serviços n 23/2006, é incumbida da operacionalização 
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dos Programas e Ações de responsabilidade do MTur. Em síntese, as competências 

da CAIXA são:  

 
 

analisar a documentação apresentada pelos proponentes; celebrar os 
contratos de repasse, zelar para que os requisitos para contratação 
estabelecidos pelo gestor sejam fiéis e integralmente observados; 
acompanhar e atestar a execução físico-financeira dos objetos contratuais, 
analisar as prestações de contas e adotar medidas cabíveis; instaurar a 
Tomada de Contas Especial, na forma da lei, e manter o gestor informado 
sobre o andamento das operações contratadas, por meio de 
encaminhamento periódico de informações gerenciais e do atendimento às 
solicitações extraordinárias de informação a respeito de tais operações 
(MTUR, 2015g, [s.p.]). 

 
 

Como agente financeiro de vários programas dos ministérios, compete à CAIXA 

celebrar contratos de repasses e fiscalizar a execução dos projetos. Todas as obras 

provenientes de contrato de repasse constam no banco de dados denominado 

Obrasnet23, “no qual podem ser obtidas informações sobre a execução físico-

financeira e fotos dos empreendimentos” (TCU, 2014, p. 23). 

O proponente (contratado), em outras palavras, a administração pública 

estadual ou do DF e municipal, é responsável pela preparação da proposta de 

intervenção de acordo com as exigências de infraestrutura urbana, a partir do 

conhecimento da realidade socioeconômica local (MP, 2011), no SICONV para 

análise e aprovação pelo MTur e posterior preparação do Plano de Trabalho para 

análise e aprovação pela CAIXA. Para isso, o proponente deve ser cadastrado no 

SICONV, conforme disposto no art. 16 da Portaria Interministerial nº 507/2011. O 

proponente também deve administrar e fiscalizar a execução dos trabalhos 

necessários à realização do objeto contratado, examinando critérios de qualidade 

técnica, prazos, custos previstos contratualmente. Nesse ínterim, é essencial observar 

os princípios itens do regime jurídico administrativo, conforme art.37 da CF, Decreto 

6.170/2007, e Portaria 127/2008 (MTUR, 2015g). 

Para pleitear os recursos, o processo de credenciamento e cadastramento de 

propostas ocorre no Portal de Convênios24.  

O programa de infraestrutura turística, que visa o desenvolvimento do turismo 

nos municípios brasileiros, de acordo com a proposta de regionalização do turismo no 

país, por meio de contrato de repasse, é um dos programas turísticos disponibilizados 

                                            
23 Acessível por meio do website <www.obrasnet.gov.br> ou <www.caixa.gov.br>. 
24 Acessível por meio do website <http://portal.convenios.gov.br/>. 
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no SICONV, com os seguintes programas: a) 540002013001 – Apoio a Projetos de 

Infraestrutura Turística – Programação; b) 540002013002 – Apoio a Projetos de 

Infraestrutura Turística – Emendas; c) 540002013005 – Elaboração de Projetos de 

Infraestrutura Turística – Programação.  

Todos os programas são distribuídos conforme a origem dos recursos ou do 

instrumento jurídico ao qual têm conexão. Nessa perspectiva, é importante reforçar 

que: 

 
 

[...] os programas que estão relacionados às emendas são aqueles que visam 
atender projetos por meio de emendas parlamentares individuais e de 
bancada, devendo o convenente, obrigatoriamente, anexar à sua proposta o 
ofício do parlamentar ou do representante/coordenador da respectiva 
bancada. Já os programas que serão apoiados com recursos de 
programação referem-se àqueles cujos projetos serão financiados com 
recursos da programação do Ministério do Turismo (MTUR, 2015g, [s.p.]). 

 
 

Se o recurso da proposta é oriundo de emenda, outras informações precisam 

ser consideradas, tais quais: 

 
 

[...] anexar o ofício do parlamentar à proposta em questão, bem como indicar 
o número da emenda na justificativa; e descontar 2,5% do valor do repasse 
do valor indicado para pagamento da taxa de prestação de serviço da CAIXA 
(ibidem). 

 
 

Em suma, após preencher todos os campos solicitados, o proponente deve 

enviar a proposta para análise – vale ressaltar que são analisadas somente as 

propostas em conformidade com o art. 2º, inciso I do Decreto 6.170/2007 –; depois de 

aprovada a proposta, o proponente deve ainda seguir as seguintes etapas: 

 
 

[...] o proponente deverá preencher e enviar o Plano de Trabalho para análise 
por parte da Caixa Econômica Federal. Posteriormente à aprovação do Plano 
de Trabalho, o recurso poderá ser empenhado. Para a formalização do 
contrato de repasse, o proponente deverá entrar em contato com a Caixa 
Econômica Federal para informar-se na respectiva Superintendência 
Regional de Vinculação sobre os próximos passos a serem executados 
(ibidem). 

 
 

Com base nesse processo – de compreender o instrumento das emendas 

parlamentares e a disposição jurídica do setor turístico federal que trata do repasse 

de recursos orçamentários da União para os municípios, além dos procedimentos 

necessários para ter uma proposta aprovada –, os parlamentares, as bancadas e as 
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comissões, que dispõem das emendas e, por conseguinte, verbas para participarem 

na execução do orçamento, apresentam anualmente propostas com a finalidade de 

uma melhor alocação dos recursos públicos. 

Posto que o desenvolvimento do turismo nos municípios brasileiros depende 

das prerrogativas supracitadas, o autor desse trabalho propõe como objeto empírico 

as emendas parlamentares direcionadas para projetos vinculados ao setor turístico o 

município de São Gonçalo (RJ). 

 

3.2 AS EMENDAS E O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO (RJ)  

 

São Gonçalo é um município da Região Metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro, na Região Sudeste do Brasil, como se pode observar na figura 26. De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2016, a população 

estimada de São Gonçalo é de 1.044.058 (um milhão, quarenta e quatro mil e 

cinquenta e oito) habitantes, sendo, atualmente, o segundo município mais populoso 

do estado (atrás apenas da capital) e o 16º mais populoso do país (incluindo as 

capitais). (IBGE, 2016a). Para ilustrar um comparativo populacional, São Gonçalo 

possui uma população maior que o estado do Acre (816.687 habitantes); de Roraima 

(514.229 habitantes); e do Amapá (782.295 habitantes). (IBGE, 2016c).  

 

Figura 26: Mapa do município de São Gonçalo (RJ).  

 
Fonte: Google Maps (2016). <www.google.com.br/maps/place/São+Gonçalo,+RJ>. 
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Outra informação importante a respeito de São Gonçalo, principalmente em 

relação à política, se resume no eleitorado do município. Atualmente, São Gonçalo 

possui o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, com 683.899 

mil eleitores; abrangendo mais de 5% de todo o eleitorado fluminense, conforme 

apresentado na figura 27. 

 

Figura 27: Estatísticas do eleitorado fluminense. 

UF Abrangência Quantidade % 

RJ Rio de Janeiro 4.883.008 39,451 

RJ São Gonçalo 683.899 5,525 

RJ Duque de Caxias 625.820 5,056 

RJ Nova Iguaçu 582.136 4,703 

RJ Niterói 370.344 2,992 

RJ São João de Meriti 367.746 2,971 

RJ Campos dos Goytacazes 358.218 2,894 

RJ Belford Roxo 327.688 2,647 

RJ Petrópolis 243.499 1,967 

RJ Volta Redonda 222.403 1,797 

Fonte: TSE (2016). Elaboração do autor. 

 

Diante da quantidade expressiva de eleitores, São Gonçalo pode ser 

considerada uma das mecas dos políticos brasileiros. A cada quatro anos, à parte das 

eleições municipais, o município é frequentado por candidatos à deputados estadual 

e federal, governador, senadores e, inclusive, presidente.  

Em 2010, ao concorrer pelo cargo de senador da República, Marcelo Crivella 

percorreu o centro comercial de Alcântara, em São Gonçalo, pedindo apoio ao povo 

(CRIVELLA, 2010). Durante a campanha para governador, em 2014, o atual 

governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Pezão, participou de uma 

carreata em São Gonçalo ao lado do atual senador Romário (EXAME, 2014). Também 

em 2014, Lula e aliados fizeram campanha para Dilma, em São Gonçalo (IG, 2014a). 

No entanto, as promessas de campanha para o eleitorado gonçalense, tanto 

na esfera municipal quanto nas estadual e federal, parece não surtir um efeito tão 

positivo quanto as propostas distribuídas pelos candidatos durante as campanhas em 

território gonçalense. 
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Caso os juramentos eleitorais fossem cumpridos por completo, visando o bem-

estar dos munícipes gonçalenses e não somente os votos advindos desse eleitorado, 

o município não apresentaria dados tão negativos em diversos quesitos, 

principalmente, os relacionados à segurança, educação, saúde e desenvolvimento 

social.  

Nesse sentido, não é à toa que São Gonçalo têm a menor taxa policial por 

habitante no estado, em que cada Policial Militar (PM) é responsável por garantir a 

segurança de 4.260 (quatro mil, duzentos e sessenta) pessoas (EXTRA, 2015) – 

índice completamente desproporcional quando comparado com a média nacional, que 

conta com um PM para cada 471 habitantes (G1, 2015c); apresenta um baixo nível 

de escolaridade, no qual 66,8% da população possui, no máximo, o ensino 

fundamental  (IBGE, 2010); dispõe de um sistema de saúde em condições precárias, 

segundo o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro – Cremerj (G1, 2015a); 

e uma incidência de pobreza de 39,86% (IBGE, 2003). 

Entretanto, apesar dos indicadores sociodemográficos insatisfatórios que o 

município conserva, devido à ausência de políticas públicas zelosas e à falta de visão 

e interesse dos gestores públicos, São Gonçalo, ainda assim, é um município que 

demonstra características físico-geográficas, histórico-culturais e econômicas, 

favoráveis para o seu desenvolvimento, sobretudo, para o crescimento turístico que 

pode ser um potencializador socioeconômico para o local.  

Convém notar que uma das peculiaridades mais interessantes sobre São 

Gonçalo é a questão da religiosidade; que, a propósito, é um dos segmentos turísticos 

que mais cresce no Brasil (CNTUR, 2016). Além de ser o berço da Umbanda, 

considerada por muitos historiadores como a única religião genuinamente brasileira, 

por reunir elementos da cultura indígena, africana e europeia (NUNES, 2008); e de 

produzir, anualmente, o maior tapete de sal da América Latina, para a celebração 

católica de Corpus Christi (G1, 2015b); São Gonçalo também tem o segundo maior 

percentual de evangélicos no país, em torno de 25%, de acordo com a última aferição 

do IBGE, realizada em 2010 (P6, 2015). Mesmo assim, em alusão a oportunidade 

turística latente – de promover um turismo religioso ecumênico, inclusive, para 

fecundar e propagar a tolerância religiosa, o bom convívio entre munícipes e possíveis 

turistas, e o próprio desenvolvimento social, cultural e econômico do município –, essa 

possibilidade é negligenciada pelo poder público municipal; pois, até o momento, 

outros investimentos turísticos foram priorizados pelo município.  
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De qualquer maneira, São Gonçalo, que possui um patrimônio histórico-cultural 

digno de ser respeitado e apreciado, tem como principais atrações turísticas, apesar 

da deterioração de boa parte dessa infraestrutura turística, os seguintes locais: Centro 

de Memória da Imigração da Ilha das Flores; Capela de Nossa Senhora da Luz – 

construída no século 17; Fazenda Engenho Novo – uma das pousadas preferidas da 

Família Imperial, no Segundo Reinado25; Fazenda do Colubandê – construída em 

1620; Fazenda Itaitindiba – construída em 1687; Fazenda Santa Edwiges; APA de 

Guapimirim; Gruta Azul; Alto do Gaia; quadra da escola de samba Porto da Pedra; 

Ilha de Jurubaíba; Ilha do Pontal; dentre outros atrativos (PMSG, 2016a, grifo nosso). 

A figura 28 ilustra alguns desses pontos turísticos. 

 

 Figura 28: Atrações turísticas de São Gonçalo (RJ). 

 
 Fonte: PMSG (2016a). 

 

Nesse ínterim, no âmbito das políticas públicas, por apresentar um potencial 

turístico que pode ser regionalizado pela privilegiada localização (na Região 

Metropolitana do Rio), perto dos grandes centros emissores e receptores do turismo, 

                                            
25 As ruínas da Fazenda Engenho Novo remetem a uma viagem no tempo, que nos transporta aos 
meados do século XVIII, estendendo-se ao século XIX, - período em que foi grande produtora de cana-
de-açúcar, possuindo inclusive um engenho de cachaça e açúcar. Seu primeiro proprietário ilustre, 
Belarmino Ricardo Siqueira, Barão de São Gonçalo, era amigo pessoal de D. Pedro II, que se 
hospedava na Fazenda por ocasião de suas visitas à Freguesia de São Gonçalo (T-CULT, 2009). 
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São Gonçalo faz parte dos municípios brasileiros contemplados pelos aportes 

financeiros oriundos do MTur.  

O total conveniado entre o MTur e São Gonçalo, nos últimos 13 anos, soma a 

quantia de R$ 1.826.954,00 (um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e 

cinquenta e quatro reais).  

Independentemente do valor adquirido, é importante lembrar que os 

rendimentos, na maior parte, procedem da cobrança de tributos: impostos, taxas e 

contribuições do povo brasileiro. Em outras palavras, o dinheiro disponibilizado é 

público e, por lei, deve seguir um planejamento eficiente, de integridade, com a 

finalidade de cumprir os fundamentos e os objetivos da proposta inicial do repasse da 

verba.  

Para certificar se os repasses de recursos orçamentários da União para os 

municípios têm sido implementados em conformidade com o previsto na legislação, 

dispositivos jurídicos e tecnológicos são providenciados pelo próprio governo federal 

que ficam à disposição de qualquer pessoa. Um desses instrumentos, de imensa 

utilidade pública, é o Portal da Transparência, criado pela CGU em 2004, e otimizado 

após a regulamentação da LAI em 2011. 

 Ao visitar o portal, é possível identificar oito repasses do MTur para o município 

de São Gonçalo (figura 29). Dos oito repasses, apenas o convênio número 748152 é 

proveniente de emenda – instrumento constitucional analisado neste trabalho com a 

finalidade de avaliar os impactos sob a ótica da aplicação dessa ferramenta.  

 

Figura 29: Convênios entre o MTur e o município de São Gonçalo (RJ). 

 
Fonte: Brasil (2016f). 
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Nessa proposta de incrementar o fomento do acesso à informação, o MTur 

também criou um website para verificação de repasses do próprio MTur para os 

municípios. Nele, assim como no Portal da Transparência, qualquer pessoa 

interessada em obter essas informações pode acessá-lo. Vide anexo A.  

O convênio número 748152, proveniente de uma emenda parlamentar e 

alinhado ao Programa de Apoio a Projetos e Infraestrutura Turística – Emendas, tem 

como principal objetivo o desenvolvimento do turismo em São Gonçalo. Por intermédio 

do contrato de repasse (anexos A e H), foi estabelecido a seguinte proposta: “[...] a 

viabilização de adaptação de praça em logradouro público como espaço de lazer e 

turismo e pórtico turístico” (SICONV, 2016a, [s.p.]) – com o intuito de ampliar as 

atividades turísticas e melhorar a qualidade do produto para o turista, bem como atingir 

os desígnios previstos no Plano Nacional de Turismo. 

Por fim, em consonância com a gestão dos recursos orçamentários do MTur 

para o desenvolvimento da atividade turística, norteado pela Carta Magna e suas 

diretivas, incluindo a tríade basilar das leis orçamentárias – PPA, LDO e LOA, a Lei 

Geral do Turismo e os decretos relativos ao turismo, além da compreensão evolutiva 

das tentativas de definir os municípios prioritários para os investimentos federais no 

turismo (priorizando a regionalização), a emenda parlamentar direcionada para 

projetos do setor turístico obrigatoriamente deve findar com a utilidade de servidão 

pública e o desenvolvimento socioeconômico da população, conforme previsto no art. 

180 da Constituição de 1988.  

 

3.2.1  Construção do pórtico turístico em São Gonçalo       

 

A ideia de construir um pórtico para o município de São Gonçalo, a partir da 

emenda parlamentar nº 25100023 (vide anexos B e C) de autoria do Deputado Federal 

Otávio Leite (PSDB/RJ), funcional programática nº 23695116610V00033, foi centrada 

na carência do município de São Gonçalo de proporcionar aos seus cidadãos áreas 

de lazer.  

Nota-se que o município de São Gonçalo, apesar de apresentar um potencial 

turístico com base em seu patrimônio histórico-cultural e na localização privilegiada, 

perto dos grandes centros emissores e receptores do turismo, todavia, ainda não 

dispõe de uma infraestrutura turística básica para receber o turista.  
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Ao elencar propostas de emendas parlamentares que vislumbram o 

desenvolvimento turístico brasileiro, principalmente em relação às obras relacionadas 

à infraestrutura turística, faz-se necessário que o parlamentar conheça as prioridades 

e necessidades turísticas dos municípios indicados para receberem essas emendas. 

Caso contrário, tais emendas vinculadas ao turismo podem se transformar em um 

verdadeiro desacato à sociedade e do dinheiro público, como veremos a seguir na 

apresentação dos resultados desta pesquisa.  

Na justificativa do repasse para a construção do pórtico, do convênio número 

748152, foi apresentada a seguinte motivação:   

 
 

Localizada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, com mais 
de 1.000.000 (um milhão) de habitantes, São Gonçalo é a 2ª cidade do Estado 
do Rio de Janeiro e 14ª maior cidade do País em número de moradores. 
Embora possua várias opções turísticas interessantes como as Ruínas da 
Fazenda do Engenho Novo (onde foi realizado um dos últimos bailes do 
Império), a Capela Nossa Senhora da Luz (construída em 1621), a Fazenda 
do Colubandê (também da época do Império) e Igreja Matriz de São Gonçalo 
do Amarante (construída por Gonçalo Gonçalves a pedido dos Jesuítas em 
1627), as trilhas de Santa Izabel com suas grutas e cachoeiras em áreas de 
preservação das matas nativas, o Maciço de Itaúna (também chamado Morro 
do Vulcão, muito explorado para esportes de voo livre por possuir a melhor 
térmica do Brasil) e as Ilhas da Baía de Guanabara, outrossim o município é 
carente em áreas de lazer, e as praças são ainda um dos meios disponíveis 
para o espaço de lazer e turismo. A adaptação da praça Localizada na Rua 
Abílio José de Matos em entroncamento com a Rua Monte Verde e a Avenida 
Governador Macedo Soares é de extrema importância, pois o local 
representa uma das entradas principais do município, próximo ao Shopping 
Center local. Recurso proveniente da emenda parlamentar nº 25100023 de 
autoria do Deputado Federal Otávio Leite, funcional programática nº 
23695116610V00033. Serão unificadas duas praças, atualmente divididas 
por via rodoviária, que representará um espaço único, e trará melhorias ao 
acesso turístico no município de São Gonçalo. Será construído um 
monumento em concreto armado composto de plataformas, painel ondulado 
e cilindros, iluminado através de refletores embutidos no solo, cuja 
projeção tornará melhor a sua visibilidade. A rotatória sobre a qual será 
construído receberá tratamento paisagístico através do plantio de arbustos 
e gramas, em área cercada de tentos e calçada com piso intertravado e meio-
fio. Será realizado o recapeamento das vias do entorno da rotatória, com 
revestimento em concreto betuminoso e sinalização horizontal executada 
mecanicamente com tinta à base de resinas naturais (SICONV, 2016a, [s.p.], 
grifo nosso). 

 
 

O proponente, nesse caso o município de São Gonçalo, responsável pela 

preparação da proposta de intervenção de acordo com as exigências de infraestrutura  
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urbana – sob a administração da ex-prefeita Aparecida Panisset26 (PDT/RJ), 

juntamente com o Secretário de Cultura e Turismo Carlos Ney (PSDB/RJ) –, após a 

aprovação do projeto pela CAIXA, oficializou e declarou no website da prefeitura que 

o seguinte:  

 
 

O portal feito de concreto terá uma iluminação com feixes de luz, 
paisagismo, informações turísticas e informações sobre serviços 
oferecidos pelo município [...]; será a marca de entrada para a cidade [...] 
(PMSG, 2011a, [s.p.], grifo nosso). 

 
 

No website da Juventude do Partido da Social Democracia Brasileira (JPSDB) 

de São Gonçalo, com a mesma prédica da Prefeitura Municipal de São Gonçalo 

(PMSG) – de que o pórtico terá uma iluminação com feixes de luz, paisagismo, 

informações turísticas e sobre serviços oferecidos pelo município –, é possível 

testemunhar declarações como: “[...] Pórtico, novos voos do tucano para beneficiar o 

turismo gonçalense; [...] É o PSDB deixando mais uma bela marquinha no nosso 

município” (JPSDB, 2011, [s.p.]). 

Baseado nessas informações e intenções, foi desenvolvida uma pesquisa 

bibliográfica e documental para avaliar se, de fato, todas as propostas justificadas para 

a construção do pórtico turístico de São Gonçalo foram elaboradas conforme a 

jurisprudência vigente e verificar se os desígnios previstos no Plano Nacional de 

Turismo, dentre outras indicações do MTur, foram atingidos.  

   

3.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Com base no contexto histórico da gestão dos recursos orçamentários, 

principalmente no Brasil a partir de 1988; as etapas que fundamentaram o 

constitucionalismo e a transição adotada pelo Brasil durante esse período; os planos 

orçamentários; a institucionalização e definição do turismo na esfera federal; as 

tentativas de definição dos municípios prioritários para investimentos federais no 

                                            
26 A ex-prefeita de São Gonçalo nos anos de 2005 a 2012, Aparecida Panisset, foi acusada de inúmeras 
fraudes fiscais. Dentre as acusações, uma é por fraude na compra de merenda escolar. Segundo a 
Delegacia Fazendária (Delfaz) da Polícia Civil, a ex-prefeita é acusada de autorizar a compra de 
alimentos, entre 2008 e 2010, sem licitação. De acordo com a investigação, o total gasto com a compra 
irregular no período ultrapassou R$ 5,3 milhões. (EXTRA, 2016b). Além disso, a ex-prefeita também foi 
condenada pela 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio por improbidade administrativa e dano 
ao erário. Com isso, Aparecida Panisset teve os seus direitos políticos suspensos por oito anos (IG, 
2014b). 
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turismo; e por fim, a instrumentalização das emendas parlamentares e suas relações 

para o desenvolvimento do turismo nos municípios brasileiros; o autor procura analisar 

a evolução histórica e legislativa da institucionalização do turismo no Brasil, e como 

as políticas públicas estão sendo adotadas para a execução do desenvolvimento 

turístico no país atualmente. 

Nesse contexto, é importante compreender que vários olhares podem ser 

disseminados diante dos objetos dessa pesquisa, ao permitir que um tema seja 

analisado sob outras perspectivas ou enfoque, inclusive, produzindo novas 

conclusões.  

Mediante este método, viabiliza-se agrupar em uma única base de dados todas 

as informações coletadas capazes de fornecer uma análise mais consistente da 

realidade para o tema proposto.  

Primeiramente, o autor, ao estabelecer uma pesquisa para buscar 

compreender como as políticas públicas são dirigidas para o setor turístico na 

atualidade, deparou-se com uma constatação: o sistema político brasileiro é 

historicamente inconsistente e repleto de vícios cíclicos. Por este motivo, ao apreciar 

os dados da pesquisa bibliográfica e documental, foi possível perceber que muitas 

situações adversas causadas pela política atual têm uma essência histórico-cultural, 

de conflitos de interesses entre governo e governados.  

Como a pesquisa baseia-se nos impactos das emendas parlamentares para o 

desenvolvimento turísticos brasileiro, em especial no município de São Gonçalo (RJ) 

é imperioso descobrir como esse processo transcorre. Para tanto, estabeleceu-se 

uma proposta para entender como a construção do pórtico turístico de São Gonçalo, 

advindo de uma emenda parlamentar, em alusão ao apoio de projetos de 

infraestrutura turística do MTur, procedeu-se. Ao ponderar a significação das emendas 

para o turismo, o autor apresenta o que foi feito com o repasse sobrevindo desse 

instrumento constitucional, quem o apresentou, como deu-se o processo desse 

mecanismo, quando ocorreu e por que a emenda foi realizada. 

Destarte, verifica-se que a emenda parlamentar individual dirigida para 

melhorar a infraestrutura turística do município de São Gonçalo, atendendo a 

construção do pórtico turístico de São Gonçalo, diante dos fatos e incautos 

processuais, aparentemente, não impactou positivamente o desenvolver turístico do 

município como antecipado pelo propósito desse instrumento. 
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Nota-se, portanto, que apesar da emenda parlamentar se apresentar como uma 

alternativa do legislativo para a execução do orçamento, com o intento de 

descentralizar os poderes e de dialogar com uma propositura mais democrática de 

governo, esse instrumento constitucional ainda é incapaz de garantir a eficiência dos 

gastos públicos.  

Ao avaliar todo o processo, no domínio do setor turístico, desde a elaboração 

da emenda parlamentar, seguida do parecer do proponente e aceitação do MTur para 

atender o pedido dos parlamentares e seus respectivos proponentes, até a execução 

do projeto escolhido, pode-se considerar que a liberdade de escolha dos 594 

congressistas, as bancadas e comissões, produz inúmeras variáveis e, 

consequentemente, desequilíbrios na aplicação dos recursos provindos das emendas.  

O fato do MTur delinear parâmetros para o desenvolvimento do turismo 

nacional, por meio dos programas e das políticas nacionais de turismo, não significa 

que essas proposições ocorram conforme o pretendido. Na verdade, de acordo com 

a pesquisa realizada para identificar o funcionamento de apenas um dos instrumentos 

(emendas) que intencionam nessa proposta, foi possível averiguar que, apesar das 

normativas serem minunciosamente definidas, as falhas na execução desse 

mecanismo são tão constatáveis quanto corriqueiras.  

Isto posto, para explanar o que foi feito com o repasse sobrevindo da emenda, 

é indispensável compreender o que de fato é um pórtico (turístico). Segundo Houaiss 

e Villar (2003, p. 413), pórtico é um “[...] portal à entrada de um palácio, um templo; 

acesso a algo difícil e grandioso”. No mesmo sentido, em arquitetura, um pórtico é                       

“o local coberto à entrada de um edifício, de um templo ou de um palácio. Pode se 

estender ao longo de uma colunata, com uma estrutura cobrindo uma passarela 

elevada por colunas ou fechada por paredes”. (PINHAL, 2009, [s.p.]). 

Como exemplo, a cidade de Bologna, na Itália, é conhecida como “a cidade das 

torres e dos pórticos, [...] que se alongam por 38 quilômetros e que narram a história 

e arquitetura da cidade com o passar dos tempos” (ALVES, 2016, [s.p.]). 

Historicamente, a permanência e utilização dos pórticos de Bolonha se prolonga por 

mais de 1000 anos. (ibidem). Na figura 30 consta o Pórtico San Luca, entrada para o 

Santuário da Madonna de Luca, na Colina de La Guardia. (UNESCO, 2006).  
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Figura 30: Pórtico San Luca, em Bologna, na Itália. 

 
Fonte: ITALIANWAYS (2014). 

 

No Brasil, a construção de pórticos também é comum. Na maioria dos casos, o 

pórtico serve como uma espécie de adorno e porta de entrada para inúmeras cidades 

brasileiras. Em Gramado, município localizado na Região da Serra Gaúcha, no estado 

do Rio Grande do Sul, existem dois pórticos – um localizado na entrada da cidade via 

Nova Petrópolis e o outro na entrada via Taquara (como se pode observar na figura 

31).  

 

  Figura 31: Pórtico: Entrada Via Taquara, Gramado (RS). 

 
  Fonte: PMG (2016). 
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Os pórticos supracitados são considerados atrativos turísticos vitais das 

cidades de Bologna e Gramado respectivamente. Portanto, o programa de 

infraestrutura turística deveria ter como base os exemplos de sucesso já consolidados.  

Nesse sentido, a emenda parlamentar tem ajudado várias cidades brasileiras 

na construção de pórticos e, por conseguinte, o desenvolvimento do setor turístico na 

região pleiteada.  

Como exemplo, em Ibirubá, município do estado do Rio Grande do Sul, foi 

construído um Pórtico de Entrada à cidade – ilustrado na figura 32. Os recursos, 

oriundos do Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística do MTur – assim 

como o pórtico turístico de São Gonçalo (RJ) –, foram recebidos devido a indicação 

de Convênio 773567/2012, do ex-deputado federal Vilson Covatti (PP/RS). 

Segundo o atual prefeito de Ibirubá, Carlos Jandrey (PP/RS), a construção do 

pórtico não comprometeu (os cofres) do município. O projeto total foi orçado em R$ 

254.998,97 (duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e 

noventa e sete centavos). Do valor da obra, R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e 

três mil, setecentos e cinquenta reais) foram repassados através da emenda 

parlamentar e R$ 11.248,97 (onze mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e 

sete centavos) foram custeados pelos cofres municipais (PMI, 2016). O prefeito ainda 

enfatizou o seguinte: “[...] precisamos compartilhar esta alegria com cada cidadão 

ibirubense, quando podemos oferecer, a todos que visitam o nosso Município ou que 

passam pela ERS 223, uma imagem arrojada e de vanguarda” (PMI, 2016, [s.p.]). 

 

Figura 32: Pórtico de Entrada à cidade de Ibirubá (RS). 

 
Fonte: PMI (2016). 
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Contudo, em São Gonçalo, a realidade da apresentação de uma emenda 

parlamentar vinculada ao turismo é muito diferente. Ao acessar o Portal Convênios – 

SICONV, por meio do Portal da Transparência, é possível visualizar desde a planta 

do projeto do pórtico turístico de São Gonçalo (figura 33), a partir da emenda 

parlamentar nº 25100023 de autoria do Deputado Federal Otávio Leite (PSDB/RJ) – 

quem apresentou a emenda –, até os recibos dos repasses da CAIXA para a 

construção do monumento.  

 

Figura 33: Projeto Básico: Planta (Mapa/Croqui Localização). 

 
Fonte: SICONV, 2016a. 
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O projeto do pórtico gonçalense ficou orçado em R$ 318 mil reais – isto é,         

R$ 63 mil reais mais caro que o pórtico do município de Ibirubá (RS) –, sendo                 

R$ 292.500,00 (duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) o valor do repasse 

provindo da emenda parlamentar e mais R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos 

reais) como valor da contrapartida, em outras palavras, o dinheiro de responsabilidade 

do proponente – conforme apresentado no anexo D.  

Ao perpassar pela burocratização necessária para iniciar a construção do 

monumento (como deu-se o processo da emenda), a CAIXA, como prestadora de 

serviço/agente operador, repassou as verbas para a iniciação e execução do projeto.  

No sistema criado pelo MTur, para verificação de repasses do próprio MTur 

para os municípios, de acordo com a figura 34, consta a seguinte informação em 

relação ao andamento da obra do pórtico: 

 

 Figura 34: Contrato de repasse, Pórtico Turístico de São Gonçalo (RJ). 

 
 Fonte: MTUR, 2016m. 

 

O resultado desse repasse, oriundo da União (MTur) para o município de São 

Gonçalo, até o momento, pode ser apreciado conforme exposto na figura 35. Vale 

rememorar que a significação de pórtico, em termos arquitetônicos, constitui em um 

local coberto à entrada de edifício, de um templo ou de um palácio – ou até mesmo 



123 
 

acesso a algo difícil e grandioso. Ao considerar a definição de pórtico e a finalidade 

do instrumento das emendas parlamentares encaminhadas para projetos associados 

ao setor turístico, mais precisamente o projeto de infraestrutura turística, pode-se 

deduzir que a liberação de verbas públicas, por princípio, deveria ocorrer de maneira 

integrada com os propósitos do órgão interessado pela obra de estruturação, além 

dos desígnios do Poderes Executivos Federal, Estadual e, principalmente Municipal. 

Porém, os fatos não condizem com as narrativas e propostas iniciais – por esse 

ângulo, basta observar o pórtico turístico de São Gonçalo para fazer essa 

constatação. 

 

  Figura 35: Pórtico turístico de São Gonçalo (RJ). 

 
  Fonte: Fotos do autor, 2016. 

 

Iniciado em 2010 (quando sucedeu todo o trâmite do pedido à aceitação da 

emenda parlamentar para o município de São Gonçalo), a referência (mês/ano) para 

a concretização do pórtico estava prevista para maio de 2016 (MTUR, 2016m). 

Contudo, após a Prefeitura Municipal de São Gonçalo enviar três ofícios para a CAIXA 

com pedidos de prorrogação – Ofício n° 078/GAB/15; Ofício n° 154/SEMIURB/2015; 

e Ofício n° 038/SEMIURBCPARJ/2016 –, a data limite para prestação de contas foi 

diferida para 30 de julho de 2017 (SICONV, 2016a). Conquanto, juridicamente, a obra 

encontra-se em dia. 
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Em vista do produto apresentado até o momento ao munícipe gonçalense, 

como monumento e marca de entrada do município, o processo para a construção do 

pórtico turístico de São Gonçalo pode ser avaliado como um verdadeiro equívoco, 

tanto do ponto de vista estético, utilitário e propositado, quanto em conformidade com 

o previsto na legislação.  

A justificativa apresentada pela prefeitura gonçalense ao MTur previa um portal 

feito de concreto com uma iluminação com feixes de luz, paisagismo, informações 

turísticas e informações sobre serviços oferecidos pelo município. Na verdade, apenas 

a armação de concreto foi (parcialmente) realizada, mostrada na figura 35, posto que 

as outras obrigações foram simplesmente ignoradas.  

É importante ressaltar que das duas emendas parlamentares que resultaram 

na construção dos pórticos, referidos anteriormente, em Ibirubá (RS) – pelo PP, e em 

São Gonçalo (RJ) – pelo PSDB, apesar das disparidades na execução, ambas 

apresentam uma simetria de coalizão partidarista.  

Um caso análogo, para exemplificar como a utilização das emendas 

parlamentares podem exibir vestígios da apropriação individualizada, ou partidarista, 

do dinheiro público a partir do uso indevido de informação privilegiada, é manifestada 

na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por 

Ações. No art. 155, parágrafo 4°, da Lei n° 6.404/1976, que expressa o dever de 

lealdade do administrador, “[...] é vedada a utilização de informação relevante ainda 

não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de 

auferir vantagem, para si ou para outrem [...]” (BRASIL, 1976, [s.p.]).  

Por esse aspecto, é possível conceber uma ideia de como partidos políticos 

coligados exercem suas próprias políticas públicas, fundadas em informações de 

conhecimento interno para promoverem a troca de favores entre si, em prejuízo de 

amparar uma necessidade casual da oposição ou de uma política de Estado 

preestabelecida – no âmbito do turismo, especificamente, seguir o planejamento 

conforme determinado no Plano Nacional de Turismo, e não os interesses partidários 

ou individuais dos parlamentares. 

Além disso, com base na justificativa da construção do pórtico turístico de São 

Gonçalo (por que a emenda foi usada), na jurisprudência vigente e na apresentação 

do equipamento turístico que se encontra em total desarmonia com o interesse 

público, pode-se constatar que ocorreu lesão ao erário, em outras palavras, uma 
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conduta considerada ilegal de acordo com a lei de improbidade administrativa, ou Lei 

n° 8.429, de 2 de junho de 1992.  

Fundamentada no art. 37 da Lei Maior, em consonância com o art. 4° da Lei de 

Improbidade Administrativa, “[...] a administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do DF e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (BRASIL, 1988, 

[s.p.]). Nesse sentido, é importante observar que o princípio da moralidade tem a 

junção de legalidade com finalidade, em que o administrador deve trabalhar com 

bases éticas na administração, e que o fim é sempre o bem comum. O princípio da 

eficiência se traduz na boa gestão do administrador, ao buscar as melhores saídas, 

sob a legalidade da lei, bem como mais efetiva. Com esse princípio, o administrador 

adquire a resposta do interesse público e o Estado possui maior eficiência na 

elaboração de suas ações (FURTADO; SILVA, 2016). 

Nada obstante, a realização do pórtico turístico, por ora, também destoa dos 

princípios do interesse público/finalidade e da motivação. O princípio do interesse 

público/finalidade, regulamentado pela Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, foi criado 

para garantir uma organização e cumprir os interesses gerais da sociedade com o 

bem-estar da coletividade, além de preconizar que é dever do administrador público 

buscar os resultados mais práticos e eficazes (FURTADO; SILVA, 2016). O princípio 

da motivação que fundamenta todas as decisões que devem ser tomadas pelo agente 

público, devendo existir uma explicação, um fundamento de base e direito, pois, pela 

motivação, é possível aferir a verdadeira intenção do agente (ibidem). 

A Lei n° 6.404/1976 ainda expõe, em seus artigos 5°, 10 e 11, as seguintes 

normativas:  

 
 

Art. 5°. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, do agente ou de terceiros, dar-se-á o integral 
ressarcimento do dano;  
[...] Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
a) inciso V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou 
serviço por preço superior ao de mercado [...],  
b) inciso X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem 
como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;  
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente:  
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a) inciso II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício 
[...],  
b) inciso IX – deixar de cumprir a exigência de requisitos de 
acessibilidade previstos na legislação [...] (BRASIL, 1992, [s.p.], grifo 
nosso). 

 
 

A dilapidação dos bens, nessa situação o estrago e abandono do pórtico antes 

mesmo da sua conclusão, e a incapacidade de atender os requisitos de acessibilidade 

previstos na Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (vide anexo E), novamente, 

comprova que o processo de construção do pórtico turístico de São Gonçalo não 

ocorreu em conformidade com a justificativa inicial, com o previsto na legislação 

vigente e com o resultado alcançado até o momento.  

Outro aspecto que chama atenção é referente a empresa que prestou o serviço 

para construir o pórtico em São Gonçalo, a Stone Marine Construções e Montagem 

Ltda, localizada em Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro.  

Geralmente, como indício da possibilidade de problemas em licitações, é 

empregado um mecanismo que “[...] consiste em realizar compras junto a empresas 

de outras localidades, tornando mais difícil aos integrantes da comunidade avaliar sua 

reputação e idoneidade” (TREVISAN; CHIZZOTTI, et al., 2013, p. 41).  

Ademais, a empresa também possui constância em outros contratos do 

município, o que pode ser entendido como um caso típico de Licitações Dirigidas. Os 

outros contratos são: contrato PMSG nº 063/2011, para a construção do Mirante de 

Observação Turística do Morro da Matriz, no valor de R$868.589,02 (oitocentos e 

sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dois centavos). (PMSG, 2011b, 

p. 2); e o contrato EDURSAN nº 001/2012, para a construção da Praça dos Esportes 

e da Cultura Colubandê, no valor total (alterado pelo quarto termo aditivo27) de             

R$ 5.178.408,41 (Cinco milhões, cento e setenta e oito mil, quatrocentos e oito reais 

e quarenta e um centavos). (PMSG, 2015, p. 7). 

Além disso, é imprescindível frisar que diversas alterações foram efetuadas no 

contrato inicial do pórtico – contrato PMSG 062/2011 (vide anexo F), contrariando os 

regulamentos estabelecidos nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, que pressupõe as seguintes normas:  

 
 

                                            
27 Termo Aditivo ou Termo de Aditamento é um instrumento utilizado no meio jurídico, para um novo 
contrato, onde constam as modificações feitas a um contrato anterior (SIGNIFICADOS, 2016, sp.). 
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Art. 77.  A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com 
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 
Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato:  
I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos;  
II – o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
e prazos;  
III – a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 
prazos estipulados [...] (BRASIL, 1993, [s.p.]). 

 
 

Nota-se que o diferimento da obra em múltiplas ocasiões presume que alguma 

irregularidade tenha sucedido durante esse processo. Assim sendo, mesmo ao 

realizar um pedido protelatório para efetivar a edificação do pórtico, até o momento, 

nada indica que o novo prazo estabelecido para a conclusão do empreendimento, em 

30 de julho de 2017, será finalizado.  

De acordo com o Plano Nacional de Turismo (2013-2016), durante o período 

de janeiro de 2003 a dezembro de 2012, “[...] o MTur aplicou, em apoio a atividades, 

ações e projetos do setor, o valor correspondente a R$ 13,8 bilhões, incluindo recursos 

de programação e emendas parlamentares” (MTUR, 2013a, p. 44). Além disso, o 

MTur também prevê, como uma das principais metas desse Plano, a realização dos 

investimentos em infraestrutura turística. Nesse ínterim, ao observar o caso do pórtico 

turístico de São Gonçalo, que recebeu recursos do MTur oriundo de emendas 

parlamentares, e apurar todos os lapsos ocorridos nessa sequência programática das 

emendas até o produto final, pode-se corroborar que as lacunas entre a teorização e 

a execução das propostas e projetos direcionados para o turismo brasileiro são 

constantes.  

Por essa razão, para todos os atores sociais inseridos na atividade turística nos 

municípios brasileiros, é imprescindível consultar, analisar, entender e utilizar as 

ferramentas disponibilizadas após a institucionalização e o reconhecimento do turismo 

na política nacional, tais quais: a Constituição, para balizar o objetivo máximo do 

turismo na sociedade brasileira; a tríade orçamentária, o PPA, a LDO e a LOA, para 

observar quais os desígnios orçamentários dos governos federal, estadual e municipal  

ante o turismo; a LRF, para evitar o redirecionamento do orçamento do setor turístico 

a outros propósitos não estabelecidos nas leis orçamentárias; a LAI, para acessar 

diversas fontes referentes ao turismo; as leis e os programas que regem o turismo no 

país, como a Lei Geral do Turismo, o Plano Nacional de Turismo e os diversos 

programas federal, estadual e municipal que fomentam o turismo; e outros 
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mecanismos que ajudam a fortalecer o desenvolvimento do turismo, como é o caso 

da aplicação das emendas endereçadas ao setor turístico.  

Para concluir, baseando-se no instrumento das emendas para o 

desenvolvimento do turismo no Brasil, as conclusões em relação aos resultados têm 

um alcance limitado devido a insuficiência de estudos relacionados ao tema em 

questão. Embora o governo federal, atualmente, estimule o uso das emendas 

parlamentares para promover o turismo nacional, pode-se alegar que incentivar as 

emendas sem acompanhar os resultados previstos em sua totalidade é uma 

deficiência que precisa ser consertada. Afinal, desperdiçar o dinheiro público por uma 

incapacidade de gestão dos recursos e não pela insuficiência dele, certamente, é algo 

corrigível e necessário.   

 

3.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

  

Em primeiro lugar, ao analisar as informações coletadas e expostas na seção 

antecedente, o autor considera possuir os requisitos necessários para avaliar o 

problema proposto por este trabalho. Ademais, ao apresentar a análise dos resultados 

desta pesquisa, o autor reitera que todas as críticas devem ser ponderadas e 

fundamentadas a partir de uma perspectiva temporal e espacial das ações humanas, 

dos conceitos teóricos dissertados, das proposições analíticas demonstradas, o 

próprio objeto de pesquisa e, concomitantemente, pela observação direta do autor.  

Partindo do princípio, no primeiro capítulo, a abordagem teórica e conceitual 

acerca da evolução histórica da gestão dos recursos orçamentários, principalmente 

no Brasil, propôs que ao realizar uma estimativa das receitas para atender despesas 

em um tempo específico, conforme as necessidades e prioridades de quem controla 

o orçamento, é um objetivo comum do aparato governamental.  

Com a implementação do constitucionalismo em vários países do mundo e, por 

conseguinte, no Brasil, a partir de 1824, foi exigido redefinições nas estratégias de 

controle do Estado. O Brasil, por sua vez, que passou por momentos conturbados 

desde a primeira Constituição de 1824 até a última (atual) de 1988 – conforme 

retratado na seção 1.1 do primeiro capítulo que versa sobre a Constituição –, 

apresenta algumas características muito consistentes em sua historicidade, que são: 

a exclusão social como parte intrínseca e histórica do Brasil; a repressão a qualquer 

tentativa de universalização dos direitos aos menos favorecidos, articulada por 
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estratégias oligárquicas e clientelistas; as desigualdades regionais; e a perpetuação 

do Estado de direito para poucos. Ao identificar esse traço profundo da nossa 

formação como sociedade, de disputas entre classes e da imposição do poder político 

e econômico sobre grande parte da coletividade, é fundamental reconhecer a 

importância da Constituinte de 1988.  

A datar o início da Constituição Cidadã, em 1988, que apesar de apresentar 

algumas falhas, conseguiu promover vários avanços para a sociedade brasileira, 

conforme explicitado nas seções 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 do primeiro capítulo, em que 

diversos instrumentos foram regulamentados para controlar o orçamento público – o 

PPA, a LDO, a LOA, a LRF e a LAI.  

No entanto, coibir o mau uso do dinheiro público, por intermédio desses 

instrumentos supracitados, ao introduzir um novo arcabouço jurídico-institucional no 

país, a partir de 1988, não é tarefa meramente normativa. Na verdade, embora a CF 

determine um planejamento, realizado pelas leis orçamentárias, para que o dinheiro 

coletado seja bem aplicado e com a finalidade de beneficiar a população, nunca é 

demais relembrar que o Brasil vivencia ciclos e abalos à estrutura constitucional com 

uma certa constância, em média, a cada 27 anos. Em função disso, mesmo obtendo 

instrumentos que deveriam canalizar o orçamento público para um fim proveitoso e 

para todos, a dificuldade de instituir políticas públicas sérias e de longo prazo se 

depara com as vicissitudes da historicidade processual do sistema político brasileiro.  

No segundo capítulo, que aborda a institucionalização do turismo no Brasil, 

inclusive, apreciado pela CF de 1988 como fator de desenvolvimento socioeconômico, 

pode-se observar diversas tentativas governamentais para estabelecer o turismo 

como política de Estado prioritária. A criação de um órgão máximo para tratar dos 

assuntos do setor turístico, o MTur, originou o Sistema Nacional de Turismo que, 

dentre várias atribuições, deve articular, perante os órgãos competentes, a promoção, 

o planejamento e a execução de obras de infraestrutura, tendo em vista o seu 

aproveitamento para finalidades turísticas. Nada obstante, leis e programas compõem 

essa institucionalização.  

Com origem no Plantur, o programa mais bem-conceituado de turismo na 

atualidade é o PNT, que funciona como o PPA para o orçamento. Esse plano 

determina as diretrizes de médio prazo para o turismo no Brasil e as metas a serem 

atingidas. Em consonância com a idealização do PNT, diversas formas para definir os 

municípios prioritários para os investimentos federais no turismo foram constituídas, 
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como: o RINTUR, o PNMT, o PRT e a Categorização. Atualmente, a ideia de 

regionalização do turismo é a que prepondera nas ações do governo, sendo o 

resultado de um acúmulo de conhecimento somado as experiências postas em 

prática. Com a institucionalização do turismo na esfera pública, o principal fim do 

planejamento turístico deve ser assegurar que o produto atenda às necessidades 

sociais das comunidades (receptoras), que esteja em concordância com o potencial 

turístico da região e que os investimentos federais no turismo brasileiro não sejam 

desperdiçados.  

Porém, a partir de 1988, diante da reprodução de um discurso linear e anti-

histórico da reflexão turística que discute o fenômeno de modo genérico, embasando-

se em uma abordagem economicista do turismo, abstrai-se o que é ligado e, 

consequentemente, a multidimensionalidade do fenômeno turístico passa receber um 

valor unidimensional. Em virtude disso, a fenemonologia socioespacial, cultural, 

ambiental e política do turismo, em muitos casos, são menosprezadas e não 

correspondidas no planejamento turístico nacional.  

Ademais, devido a essa linha de raciocínio predominante que exclui outros 

fatores de suma relevância para o pensar turístico, pode-se verificar que parte dos 

recursos orçamentários do turismo têm sido destinados para executar obras de 

infraestrutura em locais pouco propícios para a atividade turística, ou em locais que 

ainda não dispõem de infraestrutura turística básica, como é o caso do pórtico turístico 

de São Gonçalo, que demonstra o resultado dessa visão parcelar. Isto posto, não 

basta atingir metas ministeriais, é preciso planejar e executar as demandas turísticas 

em prol do interesse público e, como consequência, esses benefícios também são 

absorvidos e experimentados pelos turistas.  

Em continuidade, antes de adentrar na análise do terceiro e último capítulo que 

finda esse estudo, foi possível observar que as desigualdades regionais continuam a 

existir e que, até o momento, essas ações focadas na regionalização do turismo não 

foram capazes de proporcionar grandes transformações para os destinos priorizados, 

e muito menos para aqueles destinos parcialmente excluídos dos módulos de 

priorização estabelecidos pelo MTur.   

Para recuperar o argumento inicial, que trata do instrumento constitucional das 

emendas parlamentares para o desenvolvimento do turismo nos municípios 

brasileiros, mediante aos recursos orçamentários da União transferidos para projetos 

onerados ao setor turístico, pode-se asseverar que as peculiaridades histórico-
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culturais da sociedade brasileira, se reflete nas políticas públicas em todas as esferas. 

Nesse sentido, entendida como providência acessória às modalidades de atos 

normativos definidos no art. 59 da CF, constituindo-se em um instrumento que os 

legisladores brasileiros têm à sua disposição para participar do planejamento e 

direcionar os recursos do orçamento público anual, a emenda cumpre um importante 

papel na gestão dos recursos orçamentários, na continuidade das entidades 

governamentais e na consolidação dos planos de governo e de Estado.  

Contudo, devido ao caráter descentralizador e individualizado das emendas, 

determinados impasses emergem nesse decurso. Tal assertiva pode ser apreciada 

por diversos motivos, dentre eles, o que mais se destaca remete à indução ao 

clientelismo como instrumento de cooptação de votos, favores políticos e recebimento 

de propinas, conforme elucidado neste trabalho.  

Os casos de corrupção envolvendo as emendas e o turismo, independemente 

da disposição pragmática do instrumento legislativo da emenda, somado a 

impunidade desses episódios, revelam que tais irregularidades apresentam uma 

vocação clientelista. Não por acaso, a construção do pórtico turístico do município de 

São Gonçalo desenrolou-se em conjunto entre o ex-secretário de Cultura e Turismo 

de São Gonçalo, Carlos Ney (PSDB/RJ), sob a administração da ex-prefeita Aparecida 

Panisset (PDT/RJ), em 2010, e o Deputado Federal Otávio Leite (PSDB/RJ). Em 

outras palavras, um auxílio parlamentar em favor da coalizão partidária pertencente. 

Essa prática, muito comum na política brasileira, não corresponde com as intenções 

enunciadas nos planos e propostas elaboradas pelo MTur, visto que o ministério 

procura viabilizar ações que devem ser realizadas em áreas de servidão pública, 

devidamente comprovadas de interesse turístico, e pautadas, essencialmente, pela 

democratização e proposição do acesso ao turismo no país a todos os segmentos 

populacionais, contribuindo para a elevação do bem-estar geral. 

Concluindo, após a implementação da presente pesquisa, na qual, buscamos 

articular as informações pesquisadas com a fundamentação teórica abalizada em 

autores, por meio de uma avaliação das instabilidades processuais do sistema político 

brasileiro e, principalmente, pela complexidade e falta de elementos relevantes sobre 

o tema, os resultados indicam que o MTur, em suas competências, todavia não 

alcançou a padronização dos processos de elaboração e efetivação de políticas 

públicas de turismo. Somado a isso, ao recomendar as emendas como uma 

alternativa para a estruturação do turismo no Brasil, notou-se que essa ferramenta 
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adicional para o setor turístico ainda não foi capaz de assegurar o atingimento das 

metas do PNT, a integração dos diversos segmentos do setor e nem a regionalização 

do turismo conforme almejado. Portanto, por não apresentar uma solução consistente 

que possibilite a aplicação das emendas parlamentares para projetos de 

desenvolvimento turístico nos municípios brasileiros, em especial o município de São 

Gonçalo (RJ), pode-se deduzir que, por ora, os impactos relativos ao problema deste 

estudo apontam para uma perspectiva negativa que reflete parcialmente a 

desequilíbrios orçamentários quanto à implementação dessas medidas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se propôs, como objetivo geral, avaliar o arcabouço jurídico que 

orienta o repasse de recursos orçamentários da União para os municípios, por 

intermédio do instrumento das emendas parlamentares dirigidas para projetos do 

setor turístico, tendo como objeto de pesquisa o município de São Gonçalo, desde a 

institucionalização do turismo no âmbito nacional, em 2003, até o ano de 2016.  

Nesse sentido, os objetivos indicados para a elaboração desta pesquisa foram 

alcançados, visto que foi possível estabelecer um parâmetro entre as propostas 

apresentadas e os resultados obtidos. Para que o trabalho não se limitasse à teoria, 

buscou-se examinar e entender, dentro de uma sequência lógica, a estrutura histórica 

(espaço-temporal) e conceitual do turismo, alinhado aos desdobramentos 

programáticos necessários para a construção de políticas nacionais de turismo e, 

outrossim, a aplicação de um instrumento específico que pudesse determinar 

quaisquer padrões para o desenvolvimento do turismo nos municípios brasileiros.  

Dessa maneira, pôde-se chegar a algumas conclusões: constatou-se a 

ausência de critérios preestabelecidos pelo órgão responsável, o MTur, para avaliar 

os benefícios das emendas para o turismo; o uso indevido da máquina pública para 

promover um turismo clientelista e partidarista em prejuízo ao turismo integrado e 

regionalizado, como preconizado pelo PNT; a inconsistência metodológica nas 

realizações dos projetos de apoio à infraestrutura turística; e a complacência com os 

gastos dos recursos disponíveis, somado a displicência do MTur para avaliar o custo-

benefício dos investimentos concretizados.   

Sem embargo, tendo em vista o caráter universalista do fenômeno turismo, da 

vocação includente e norteada para o futuro, que busca promover o desenvolvimento 

e melhorar a qualidade de vida nas localidades, comprova-se fundamental estabelecer 

um planejamento de turismo a longo prazo, sem preferências partidárias e visando o 

interesse público como ponto culminante do desenvolver turístico. Nessa perspectiva, 

o autor recomenda que o turismo seja encarado pelos agentes que determinam as 

políticas públicas de turismo como disseminador de benefícios sociais, ambientais, 

culturais, políticos e, consequentemente, econômico.  

Destarte, para difundir as boas práticas do turismo sustentado e sustentável, 

isto é, que se mantenha por muito tempo e sem períodos de estagnação ou 

retrocesso, propõe-se que, por meio desta pesquisa realizada, inserida num oceano 
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de possibilidades, faça-se a utilização dos resultados já alcançados para semear 

novos conhecimentos a cerca dessa temática, posto a interferência direta que o 

instrumento constitucional das emendas parlamentares têm sobre o turismo brasileiro.  

Para finalizar, no intuito de buscar mais respostas, algumas interrogações 

podem ser consideradas para dar continuidade a este estudo. Esses questionamentos 

são: 

 Como o MTur tem avaliado, ou pretende avaliar, o uso das emendas 

parlamentares para o desenvolvimento turístico nos municípios e 

regiões brasileiras? 

 Quais são (ou serão) os métodos utilizados para a realização dessa 

avaliação? 

 De que modo o MTur deve inibir o mau uso do dinheiro público em 

projetos irrelevantes em localidades pouco propícias para a atividade 

turística? 

 Visto que o dinheiro provém do orçamento do turismo, existe alguma 

previsão de punição administrativa dos agentes envolvidos em dano ao 

erário em projetos turísticos? 

 Qual a possibilidade de criar um observatório que padronize e 

disponibilize informações referentes a todos os repasses oriundos do 

turismo para projetos e ações com finalidades turísticas?  

 

Vale lembrar o seguinte: o dinheiro público não pertence ao Estado, nem aos 

políticos e muito menos aos empresários, na verdade, é propriedade de toda 

sociedade que contribui para o funcionamento do aparato governamental em benefício 

de toda a população. Por isso, constitui-se como imprescindível o controle social sobre 

o dinheiro público. Nesse aspecto, o turismo pode ser uma referência de fiscalização 

para observar como os recursos públicos são aplicados, visto que a atividade turística 

depende de inúmeros fatores sociodemográficos para o seu funcionamento. Portanto, 

gerir as receitas e despesas da sociedade, não é um papel somente dos políticos, é o 

dever de todos os cidadãos. 
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ANEXO A –  Contrato de repasse do MTur para estados e municípios    
brasileiros. 

 
  Fonte: MTur (2016m). 

 

ANEXO B – Emenda parlamentar nº 25100023. 

 
 Fonte: Brasil (2009). 
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ANEXO C – Ofício do Deputado Federal Otávio Leite ao MTur. 

 

Fonte: SICONV (2016a). 
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ANEXO D – Declaração de previsão orçamentária de contrapartida. 

 
 Fonte: SICONV (2016a). 
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 ANEXO E – O pórtico e a falta de acessibilidade. 

 
 Fonte: Fotos do autor (2016). 
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ANEXO F – Alterações no contrato do pórtico turístico de São 
Gonçalo (RJ). 

 
Fonte: PMSG (2016b, p. 3-4). 
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ANEXO G – Obras do pórtico turístico de São Gonçalo (RJ).

 

         Fonte: RIZOMA (2013). 

 

 

 

   Fonte: RIZOMA (2013). 
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 Fonte: RIZOMA (2013). 

 

 

 Fonte: RIZOMA (2013). 
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ANEXO H – Contrato de repasse n° 0338608-88/2010/Ministério do Turismo/CAIXA 

     

Fonte: SICONV (2016a). 
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Fonte: SICONV (2016a). 
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ANEXO I – Engenheiro responsável pelo projeto do pórtico turístico de 

São Gonçalo (RJ) 

 

Fonte: SICONV (2016a). 
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Fonte: SICONV (2016a). 
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ANEXO J – Declaração de capacidade técnica para construção do pórtico 

 

Fonte: SICONV (2016a). 
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ANEXO K – Declaração do Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

de São Gonçalo (RJ) 

 

Fonte: SICONV (2016a). 

 

 


