
O PROCESSO DE 
ORÇAMENTO E COMO 

PARTICIPAR



O que é o orçamento?
O Orçamento é um documento financeiro, mas 
também é uma declaração de prioridades.

Refere-se a serviços do dia a dia prestados e 
investimentos de longo prazo em ativos de capital.
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O que você 
aprenderá na sessão 
informativa de hoje?
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CONTEXTO DO ORÇAMENTO
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O QUE É O “EXERCÍCIO” OU ANO FISCAL?

É o período financeiro de doze meses usado pela Prefeitura, que começa em 1º de julho e vai até 30 
de junho do ano seguinte. O exercício da Prefeitura é numerado de acordo com o ano em que 
termina.

1º DE 
JANEIRO

1º DE JULHO 1º DE 
JANEIRO

31 DE 
DEZEMBRO

30 DE 
JUNHO

ANO DE CALENDÁRIO ANO DE CALENDÁRIO

EXERCÍCIO
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OS DOIS ORÇAMENTOS PRIMÁRIOS DE BOSTON

ORÇAMENTO OPERACIONAL PLANO DE CAPITAL

Despesa
O que a Cidade espera gastar em
serviços do dia a dia e 
equipamentos para o ano

Um plano para vários anos sobre 
como fazer investimentos de longo 
prazo (por exemplo, novas escolas, 
parques e projetos habitacionais)

Receita

Receita recebida pela Prefeitura 
para financiar o orçamento 
operacional (de fontes como 
impostos sobre imóveis, subsídios 
estaduais, tarifas e autorizações)

A receita do orçamento operacional 
é usada para pagar obrigações 
municipais para financiar a maioria 
dos projetos de capital 
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ÁREAS DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DOS ORÇAMENTOS DE BOSTON

O orçamento operacional e o plano de 
capital da Prefeitura financiam…

ARTES E CULTURA

ECONOMIA

EDUCAÇÃO

ENERGIA, MEIO AMBIENTE
E PARQUES

EQUIDADE PARA TODOS

SAÚDE

HABITAÇÃO

SEGURANÇA PÚBLICA

TRANSPORTES
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Quais são algumas 
partes da 

infraestrutura ou 
serviços da cidade que 

vêm à mente? 

Em qual orçamento 
você acredita que eles 

se enquadram?
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ITENS DO ORÇAMENTO OPERACIONAL DE BOSTON

Segurança 
PúblicaCustos FixosEducação Pública

Departamentos 
da Cidade

Saúde PúblicaSaúde PúblicaSeguro Saúde

Receita LocalAuxílios do 
Estado

Imposto Predial 
e Territorial 

Não Recorrente

Orçamento Operacional do 
Exercício 2023

Receita do Exercício 2023



ORÇAMENTO DE CAPITAL DE BOSTON

Veja os projetos no plano de capital atual online em: 
boston.gov/departments/budget/fy23-capital-budget 

● A maioria dos projetos começa com uma fase 
de design e depois passa para a construção

● Projetos grandes e complexos levam mais 
tempo para serem concluídos e com 
frequência exigem uma fase de estudo 

● Identifique um problema ou preocupação

● A localização do problema é um ativo de 
propriedade da cidade? 
(Parque da cidade x Parque DCR)

● O financiamento para projetos 
recomendados depende do apoio da Câmara 
Municipal
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http://boston.gov/departments/budget/fy23-capital-budget


O que surpreende você 
nas diferentes 
proporções do 

orçamento? 

O que surpreende você 
nos fluxos de receita 

da cidade? 
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ALTERAÇÕES RECENTES DA CARTA
● Como resultado da aprovação da Medida de Votação 1 em 

novembro de 2021, o conselho municipal agora pode rejeitar, 
reduzir, aprovar ou alterar itens (ou seja, contas como pessoal, 
serviços contratados, equipamentos, etc.) no Orçamento da 
Cidade. 

● Alterar o orçamento significa que o Conselho pode reduzir 
determinados orçamentos de departamentos e aumentar outros, 
desde que permaneça dentro do orçamento total da cidade 
apresentado pelo Prefeito. 
○ Durante as audiências orçamentárias, agora você pode 

pedir aos conselheiros que aumentem ou diminuam os 
orçamentos dos departamentos para fins específicos.

● A Medida de Votação 1 também exige a criação de um Escritório 
de Orçamento Participativo aberto a todos os residentes de 
Boston até 1º de julho de 2023 (início do exercício de 2024).

Segue o 
Transparente

Eficiente

Participativa

Responsiva

Orientada ao 
Consenso

Presta 
Contas

Inclusiva

Boa 
Governança

Estado de Direito



COMO INFLUENCIAR O ORÇAMENTO
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Verificação:
 Você está se envolvendo 

com o orçamento ou 
os serviços que ele oferece? 

Em qualquer momento do ano, 
a cidade está aberta a 

comentários sobre os serviços, 
que podem estar menos 

vinculados ao ciclo orçamentário.
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PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO ORÇAMENTO

A participação pública no 
orçamento ocorre durante o ano 
inteiro, em colaboração da 
Prefeitura com os eleitores. 

No entanto, intensifica-se no 
inverno, enquanto o Prefeito 
elabora o orçamento, e na 
primavera, enquanto o Conselho 
o revisa. 

Audiências públicas sobre 
orçamentos gerais, bem 
como orçamentos 
específicos de 
departamentos

PRIMAVERA

Os eleitores 
procuram a 
Prefeitura com ideias 
para o orçamento

INVERNO

Engajamento geral: reuniões 
públicas, festas de quarteirão, 
abertura de pequenas 
empresas, reuniões do 
Comitê Escolar, etc.

VERÃO-OUTONO

15



CRONOGRAMA PARA DESENVOLVER O ORÇAMENTO

1º DE JULHO
Primeiro dia do 
Exercício

INÍCIO DE JUNHO
A Câmara Municipal 
atua sobre o 
Orçamento 
Recomendado

1º DE JULHO
Primeiro dia do 
novo exercício

Meados de abril
O Prefeito apresenta o 
Orçamento 
Recomendado

MEADOS DE JUNHO
O Prefeito aprova ou 
devolve o orçamento 
à Câmara Municipal

INVERNO
O processo de 
orçamento começa

MAIO-JUNHO
A Câmara Municipal 
revisa o orçamento e 
realiza audiências
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Como falar com a Prefeitura a qualquer momento 
Conecte-se com seus representantes

Câmara Municipal
● Os 13 vereadores criam, aprovam e alteram as leis locais, e também aprovam o orçamento da 

Cidade todos os anos. A Câmara Municipal é o órgão legislativo e os vereadores são eleitos a cada 
dois anos. 

● Conheça o seu Vereador em  Boston.gov/City-Council

Contato de Bairro ou Comunidade
● Os bairros e muitas comunidades raciais e étnicas têm um contato para conectar você à 

Prefeitura e vice-versa. Eles existem para ajudar a fazer a sua voz ser ouvida! 
● Procure o seu contato no Escritório de Serviços de Vizinhança ligando para 617-635-3485 ou 

acesse Boston.gov/ONS

Conecte-se com 311
3-1-1 é um número de telefone simples que conecta você à equipe da Cidade de Boston que está 
pronta para ajudar com serviços não emergenciais da cidade e solicitações de informações.

● Baixe o aplicativo Boston 311
● Ligue para 311 dentro dos limites de Boston
● Acesse Boston.gov/311
● Marque-nos no Twitter: @BOS311
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http://boston.gov/City-Council
http://boston.gov/ONS
http://boston.gov/311


Participação da Cidade em novembro/dezembro

● Os departamentos elaboram e apresentam seus 
orçamentos no início de janeiro, com exceção 
das BPS.

● Entre em contato com os departamentos da 
cidade em novembro e dezembro para 
comunicar o que você gostaria de ver solicitado. 
Para BPS, o início do outono é melhor.

● Conecte-se com os departamentos por meio do 
ONS/311 ou procure as informações de contato 
do departamento no site de Internet. 

● Participe de eventos realizados por 
departamentos em áreas de políticas que lhe 
interessam e fale com autoridades da cidade 
antes, durante ou depois do evento, conforme 
apropriado.
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História de sucesso 
de participação no 

orçamento:

 

Os empreendedores do setor de cannabis 
compartilharam até que ponto o capital 

inicial cria disparidades na setor.

A Prefeitura ouviu essas reclamações e o 
Escritório de Oportunidades Econômicas 
e Inclusão continua buscando formas de 
aumentar os valores das doações para 

esses empreendedores.
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Meados de abril marca uma 
mudança no desenvolvimento do 
orçamento, da administração 
(Prefeito, Escritório de Orçamento) 
para a Câmara Municipal. O Prefeito 
entrega o orçamento e, em seguida, 
a Câmara Municipal revisa e cria 
mudanças. 

Foto à direita: O Café da Manhã 
Anual do Orçamento, onde chefes de 
gabinete, vereadores, o prefeito e o 
escritório de orçamento se reúnem 
para discutir o orçamento 
recomendado
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Engajamento da Cidade em abril/maio  

● Durante esse período, a Câmara 
Municipal está analisando o 
orçamento recomendado pelo 
Prefeito e convocando a equipe da 
Cidade para testemunhar e fornecer 
informações adicionais.

● Entre em contato com a Prefeitura 
em abril e maio para dizer à Câmara 
Municipal o que você gostaria de ver 
no orçamento.

● Envie ou inscreva-se para prestar 
depoimento em audiências de 
orçamento público.

O Comitê de Formas e Meios realiza audiências 
orçamentárias. O presidente (foto) lidera a 
reunião. A imagem acima é de uma audiência em 
25 de abril de 2022
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Como participar de audiências orçamentárias
boston.gov/budget-testify

Opções:
● Envie um e-mail diretamente para 

ccc.wm@boston.gov

● Envie uma gravação de vídeo pelo menos dois dias 
úteis antes da audiência
● Envie através do link na página de Internet 

vinculada acima

● Participar pessoalmente de uma audiência 
● Vá à sala Iannella, Quinto Andar, Prefeitura de 

Boston. Inscreva-se na folha perto da entrada da 
sala até 15 minutos antes do início da reunião.

● Participar virtualmente de uma audiência
● Inscreva-se através do link online no link acima.

O pódio de testemunho público está localizado 
atrás de uma fileira de cadeiras no canto de trás 
da sala. Na foto acima, Henry Santana, Diretor de 
Organização Cívica, presta depoimento em uma 
audiência de orçamento em 5 de junho de 2022. O 
pedestal e o microfone estão logo atrás dele.
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http://boston.gov/budget-testify


História de sucesso 
de participação no 

orçamento:

 Os donos de restaurantes se uniram e 
expressaram a necessidade de apoio 

durante a pandemia. Participaram da Mesa 
Redonda de Restaurantes em 2021.

Como resultado, o Escritório de 
Oportunidades Econômicas e Inclusão criou 

o Restaurant Relief Fund.
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https://www.boston.gov/departments/small-business-development/restaurant-revitalization-fund


Atualização sobre o orçamento participativo (OP)

● Novas emendas à carta exigem a criação 
de um Escritório de Orçamento 
Participativo aberto a todos os residentes 
de Boston até 2024.

● A Prefeitura está trabalhando para 
implementar uma estrutura de OP, um 
processo equitativo e vinculativo aberto a 
todos os residentes de Boston até o 
exercício de 2024 (1º de julho de 2023).

● Fique atento para mais atualizações e 
sinta-se à vontade para entrar em contato 
com o escritório de orçamento para 
atualizações de status.
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Atividade
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Cenários de 
Engajamento
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Um eleitor tem ideias sobre como 
a Prefeitura pode redesenhar um 
cruzamento de trânsito melhorar a 
segurança. 

Isso soa mais como um projeto de 
capital ou um investimento 
operacional? 

Com qual departamento o eleitor deve 
entrar em contato e como?

 Cenário 1
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Um eleitor deseja que um programa 
com foco em profissionais 
imigrantes de uma parte do mundo 
se expanda para apoiar imigrantes 
de outra parte. 

Estamos em fevereiro, depois que o 
departamento enviou sua 
solicitação de orçamento. 

Como esse eleitor deve se engajar?

 Cenário 2
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Um eleitor quer dar feedback à 
cidade sobre como melhorar a 
acessibilidade linguística.

Essa pessoa precisa estar atenta ao 
ciclo de desenvolvimento do 
orçamento? E como pode 
participar?

 Cenário 3
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Obrigado.
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