
Recomendação: Implementação de um Orçamento de Base Zero

Preâmbulo:
Portugal vive uma dramática crise económica e social e a Câmara 
Municipal de Faro apresenta uma situação financeira dramática. 
As escolhas coletivas devem orientar-se para a intensificação 
das regras de transparência.

A presente proposta de responde a essa exigência crescente de 
transparência e verificabilidade da despesa pública, assim o 
orçamento preparado durante o ano de 2011 deve obedecer a um 
conjunto de regras que procuram a melhor adequação da autarquia 
às suas funções e a poupança razoável, eliminando desperdícios, 
programas redundantes ou nichos de ineficiência, e identificando 
e corrigindo ao mesmo tempo as deficiências, a falta de recursos 
e as incapacidades de aplicação dos programas essenciais. Essas 
normas, que têm sido identificadas sob o título de Orçamento de 
Base Zero (OBZ), baseiam-se na obrigação de cada serviço da 
autarquia definir e justificar a sua proposta de orçamento em 
função de atividades previstas para o ano seguinte, e não no 
orçamento do ano anterior ou corrente.
Deste modo, evita-se o vício de um orçamento incremental, que 
tem sido a forma de preparar a distribuição da despesa, e que 
favorece a ineficiência: nenhum serviço corta no desperdício 
porque os serviços mais ineficientes negoceiam a sua dotação 
orçamental seguinte a partir da maximização do gasto no ano 
anterior. Deste modo, há em muitos serviços uma corrida à 
despesa inútil no final de cada ano, para evitar que o orçamento 
seguinte seja mais baixo. Ora, este despesismo, muitas vezes 
evidente, representa má gestão e ataca profundamente a 
credibilidade da autarquia como utilizador dos recursos 
públicos.
Ao dar aos munícipes a garantia de que são adotados 
procedimentos mais exigentes para prestar os serviços públicos, 
que são a contrapartida dos impostos, de forma mais eficiente e 
adequada às prioridades democraticamente definidas, com a maior 
poupança possível, esta proposta de recomendação responde à 
crise orçamental do lado da despesa.
Se a autarquia não proceder a essa poupança com métodos 
verificáveis, transparentes e eficientes, a política virá a ser 
dominada por argumentos para a inevitabilidade da redução da 
ação social da autarquia e de desinvestimento nas políticas 
públicas. 
Os serviços públicos assegurados pela autarquia são um elemento 
determinante da vida social, porque respondem ao princípio da 
devolução aos cidadãos. Sem serviços públicos, então os impostos 



estariam a ser confiscados por um Estado inútil para os 
cidadãos. Por todos estes motivos, o controlo da despesa é 
essencial.

As experiências anteriores de Orçamento de Base Zero
O OBZ foi proposto a partir de 1966, como parte de um sistema de 
orçamentação utilizado predominantemente nos Estados Unidos, o 
Planning-Programing-Budgeting System, que procurava planear a 
melhor utilização de recursos como parte do próprio processo 
orçamental. Desde então, foi já utilizado em vários estados, a 
nível federal e também em várias autarquias.
No procedimento mais comum, o programa de preparação do 
orçamento determinava que todas as atividades e custos dos 
serviços de Estado fossem orçamentados a partir do seu valor 
efetivo e não por referência ao gasto do ano corrente ou 
anterior. Previa-se então a identificação da unidade de decisão, 
que deveria apresentar diversas alternativas de orçamento, 
tipicamente quatro: uma que estabelecesse um mínimo para a 
viabilidade da unidade, outra que definisse o nível de 
manutenção da atividade corrente, outro que orçamentasse o custo 
de serviços majorados, e ainda algum orçamento intermédio entre 
estes. Assim sendo, todas as atividades e programa poderiam ser 
reavaliados com escolhas políticas claras, perante a restrição 
orçamental e as obrigações definidas pelos parlamentos.
Em Portugal, a Assembleia da República aprovou recentemente um 
projeto-lei que determina que o orçamento elaborado durante o 
exercício de 2011 seja Orçamento de Base Zero. 

Assegurar as funções sociais do poder local
A gestão da coisa pública deve garantir o mais elevado nível de 
poupança e de eficiência, e esse combate definirá a nossa 
modernidade. A elaboração de orçamentos rigorosos por programas, 
atividades e serviços, fundamenta a escolha das prioridades e a 
correção das insuficiências e exigirá por isso uma autarquia 
mais eficiente na resposta aos défices da democracia.
Para que as funções do Estado Social sejam cumpridas, há duas 
condições fundamentais: o combate ao desperdício e portanto a 
garantia de despesa justificada, e a adequação dos serviços às 
necessidades. Esta proposta de recomendação responde a estas 
duas condições e coloca os decisores políticos perante as 
escolhas necessárias.

Evitar uma orçamentação que promova o desperdício
O processo de preparação do orçamento com base na despesa 
anterior é promotor do desperdício, por duas razões  evidentes. 
Em primeiro lugar, em momentos de restrição orçamental 



acentuada, o corte generalizado afeta e prejudica em particular 
o funcionamento dos serviços eficientes, que passam a ter 
dotações inadequadas à sua ação mínima. Em contrapartida, os 
serviços ineficientes não são conduzidos a corrigir as suas 
insuficiências. Em segundo lugar, em períodos de expansão da 
despesa orçamental, a ineficiência é estimulada. Por estas duas 
razões, a preparação rotineira do orçamento, que reflete as 
relações de força e estrutura de poder dentro da administração 
pública e na sociedade, mantém e promove o desperdício. A 
Orçamentação de Base Zero, em contrapartida, mobilizando os 
recursos humanos e as capacidades das organizações e sendo 
conduzida de acordo com procedimentos transparentes e 
verificáveis e somente nessa condição, responde à exigência 
fundamental de reavaliação dos serviços e da sua atividade em 
função das suas funções e responsabilidades.
Não se trata portanto de um processo cujo objetivo seja 
simplesmente reduzir a despesa da autarquia. Os seus objetivos 
são mais ambiciosos e mais amplos: pretende garantir a 
eficiência, a clareza de objetivos, o controlo social sobre a 
atividade da autarquia, aumentar os recursos onde eles forem 
insuficientes e evitar o desperdício onde ele existir.

A Assembleia Municipal de Faro recomenda à Câmara Municipal:

1 – Que o orçamento preparado no exercício de 2011 seja, de base 
zero quebrando o vício de um orçamento incremental, que tem sido 
a forma de preparar a distribuição da despesa. Nesta elaboração, 
os procedimentos devem assegurar um processo simples, com 
critérios articulados e claros, com regras de avaliação e 
verificação, que permitam a decisão em tempo útil.

2 – Que, assim, o orçamento da Câmara Municipal de Faro para 
2012 responda aos critério de Orçamento de Base Zero.

3 – Constituem exceção à aplicação do OBZ: as dotações 
correspondentes a despesas obrigatórias; as despesas de 
investimento cofinanciadas por fundos comunitários; as verbas 
atribuídas a mecanismos de orçamento participativo. A informação 
sobre estas dotações e despesas deve ser disponibilizada na 
proposta de orçamento.

4 – Que sejam adotados os devidos mecanismos na autarquia para 
facilitar que a prática de Orçamento de Base Zero seja de 
implementação cíclica ao longo do tempo.

Faro, 28 de Fevereiro de 2011


