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Transparência nas Contas Públicas: O Portal de Orçamentos do Senado 

Federal 

 

Em cerimônia na Presidência do Senado 
Federal, nesta última terça-feira (02/10), 
senadores e autoridades participaram do 
lançamento do novo Portal do Orçamento, 
que coloca à disposição do cidadão, na 
página do Senado na Internet 
(www.senado.gov.br/portal/page/portal/orc
amento_senado), informações detalhadas 
sobre as receitas e despesas do Governo 
Federal, inclusive os repasses da União 
para estados e municípios. 
 
Durante a solenidade a Consultoria de 
Orçamentos, Fiscalização e Controle do 
Senado, apresentou aos presentes as 
funcionalidades e conteúdos do Portal. 
Além de parlamentares da Câmara e 
Senado, participaram da cerimônia o 
Ministro Jorge Hage, da Controladoria 
Geral da União (CGU), o secretário da 
Receita Federal, Jorge Rachid e, 
representando o ministro Guido Mantega, 
o secretário do Ministério da Fazenda, 
Nelson Machado. 
 
Para o Presidente da Casa, Senador 
Renan Calheiros, estamos "facilitando o 
controle social dos gastos públicos". Em 
seu discurso, Renan afirmou que o Portal 
é um espaço de caráter didático e 
interativo e que a nova ferramenta 
proporcionará controle social qualificado, 
fortalecendo o papel da cidadania na 
cobrança de resultados junto aos gestores 
públicos. 
 
 
 
 
 

 
 
Também em discurso, o atual presidente da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização (CMO), Senador 
José Maranhão (PMDB-PB), um dos grandes 
incentivadores do projeto, comemorou o 
lançamento do Portal que será um 
"importante instrumento de apoio à gestão  
das políticas públicas" em todo o país, na 
medida em que eleva a transparência dos 
gastos públicos e aumenta o controle social.  
 
A Secretaria de Coordenação Técnica e 
Relações Institucionais do Senado ficou 
incumbida de firmar convênios com entidades 
públicas e instituições da sociedade civil 
organizada que desejarem maior 
aprodundamento na utilização do Portal. 
Nesse caso, o Instituto Legislativo Brasileiro 
(ILB), órgão de capacitação e formação do 
Senado, definirá as estratégias de 
treinamento adequadas. 
 
O Portal  do Orçamento é um “produto” do 
Senado Federal que tende a agregar valor 
político às práticas democráticas, na exata 
proporção do uso dessa ferramenta, que 
permitirá o acompanhamento “on line” da 
origem e destino dos gastos federais, bem 
como sua comparação com as preferências 
coletivas ou individuais. E é justamente 
dessa comparação que poderemos 
aperfeiçoar a elaboração e execução das leis 
orçamentárias, reforçando os conceitos de 
planejamento público e de responsabilidade 
fiscal.  
  


