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Resumo 

 

A realidade social, econômica e política da década de 80, foi marcada por reivindicações e 

demandas populares, criando um novo contexto com base na redemocratização. Surge as 

políticas públicas, em especial o orçamento participativo, como forma de garantir que os 

recursos arrecadados fossem investidos no atendimento das necessidades públicas. O objetivo 

deste estudo é identificar o orçamento participativo, a fim de investigar na literatura sua 

importância para a gestão de custo democrática nos entes federativos, com base na 

participação popular. A metodologia destaca a pesquisa descritiva e explicativa de revisão 

bibliográfica, com questionário fechado de cunho quantitativo e qualitativo. Acredita-se que o 

orçamento participativo influencia a democracia, transparência e eficiência na esperança de 

diminuir a corrupção. 
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1 – Introdução 

 

A sociedade brasileira em 1980, estava diante de uma realidade marcada pelo    

autoritarismo, centralização de poderes e privação de liberdades ditadas pelo regime militar. 

A população em uma situação difícil, sofrendo com a opressão no âmbito civil e político, é 

afetada no âmbito social pela crise econômica que o país entrou naquele momento, 

provocando o aumento do desemprego, da pobreza, da inflação, levando a estagnação da 

economia.  

Diante desse cenário, a população reivindica melhorias a começar pela 

redemocratização, que repercutiu na redução da legitimidade das elites estatais e na 

organização popular, a qual reconhece a necessidade de elaboração e execução do orçamento 

participativo, compreendendo a gestão e o planejamento público.      

Segundo Sampaio (2016), o orçamento participativo visa a aproximação do governo 

com a população, proporcionando a participação direta de milhares de pessoas e em mais de 

cem municípios brasileiros nas decisões que definem as prioridades do uso dos recursos 

públicos, sendo este um mecanismo direto de participação popular. A população discute e 

decide acerca das políticas públicas e de que forma será feito o orçamento participativo, de 

modo que serão levantadas as necessidades prioritárias para cada localidade. Portanto, o 

governo em conjunto da população, decidem e definem onde serão aplicados os recursos.  

Tendo em vista, a situação econômica do Brasil nos últimos anos, o orçamento 

participativo pode ser uma solução no enfrentamento dos desafios que norteiam a gestão 

pública brasileira. Este trabalho tem como importância social a oferta de uma análise literária 

que saliente a discussão de estudiosos, fornecendo informação e sensibilização sobre os 

efeitos do orçamento participativo na aplicação de políticas públicas e na gestão pública de 

custos. 
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A problemática estudada refere-se ao orçamento participativo como um meio para 

minimizar ou evitar impactos sobre a gestão dos gastos públicos, favorecendo a receita 

governamental e priorizando a transparência dos investimentos na prestação dos serviços 

públicos no enfrentamento das desigualdades sociais.  

O objetivo geral deste trabalho é identificar o orçamento participativo, a fim de 

investigar na literatura sua importância para a gestão de custo democrática nos entes 

federativos, com base na participação popular. Tendo como objetivo específico avaliar por 

meio da aplicação de um questionário fechado, as vantagens e desvantagens do orçamento 

participativo na visão popular. 

A metodologia salienta a pesquisa de cunho quantitativo e qualitativo, com natureza 

explicativa e descritiva, de fonte primária para a revisão bibliográfica, com buscas em sites e 

livros, e fonte secundária na elaboração de questionário fechado em formulário on-line.  

Os capítulos a seguir deste trabalho apresentam, a definição e o contexto histórico, 

estrutural e funcional do orçamento público; síntese sobre os desafios e caracterização da 

implementação do orçamento participativo; uma breve discussão sobre a implementação e 

desenvolvimento do orçamento participativo nos entes federativos.  

 

2 – Referencial Teórico 

 

O governo detém do orçamento público, cabendo a ele revertê-lo em prestações de 

serviços públicos de modo a atender as necessidades da população, fomentando o 

desenvolvimento de políticas públicas a partir de uma gestão de custos qualitativa, sendo a 

prática do orçamento participativo uma das formas de se alcançar investimentos que 

demostrem a programação das despesas com eficiência e eficácia, de maneira a favorecer o 

padrão de vida da população, sendo considerado um instrumento de democracia 

redistributivo. Contudo, ainda a participação popular é tímida, sendo este um desafio para o 

avanço do orçamento participativo, inclusive quando se refere aos estados brasileiros, assim, a 

informação e sensibilização popular é essencial, cabendo ao poder público o desenvolvimento 

de uma ponte entre a população e o orçamento participativo em prol da inclusão social. 

 

2.1. Orçamento Público 

 

De acordo com a pesquisa de Silveira et al. (2016), o orçamento público é uma 

ferramenta que estimula a estruturação governamental, onde seu emprego viabiliza a prática 

de políticas públicas na ótica política e econômica. Devido à crise financeira ocorrida na 

década de 1980, sucedeu grande pressão internacional em relação ao processo orçamentário 

brasileiro. Os governos começaram a optar por uma gestão mais eficaz e eficiente, priorizando 

uma reestruturação pública firmada no modelo gerencial. 

Segundo Negreiros et al. (2014), com a reforma gerencial aplicada por um movimento 

de caráter internacional, conhecido por Nova Gestão Pública, tem-se a concepção das 

agências reguladoras no país na última década do século XX, a fim da regulação e 

fiscalização dos serviços públicos concedidos à iniciativa privada. Configurou-se uma 

reflexão em cima das concepções administrativas empregadas na esfera pública e indagações 

se de fato deveriam dissocia-las dos conceitos aplicados no campo privado. A título de 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

3 

 

exemplo, a cultura dos dispêndios públicos, até então restrita à abrangência das metas 

orçamentárias, passou a ser observada pela qualidade do gasto, desse modo, a 

imprescindibilidade de informações de custos passou a ser mais pertinente a cada dia. 

Silveira et al. (2016) salienta que com a coleta das informações de custo foi 

implementada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e o Plano 

Plurianual, abrangendo o planejamento estratégico, enfatizando-o na Constituição Federal de 

1988. Em vista disso, observa-se que o planejamento e a execução orçamentária estão ligados 

às metas e finalidades delineadas no Plano Plurianual. Esse planejamento quando aplicado no 

setor público necessita ressaltar os fatores externos, observando as forças internas e a 

fragilidade, a fim da imposição de metas organizacionais, tomando decisões para atingi-las. 

Sendo assim, o orçamento público deve ser desenvolvido com base no planejamento 

estratégico no intuito do setor público conquistar seus objetivos.  

Para Santos (2012), o orçamento público possibilita a conversão do planejamento 

estratégico em programas de tarefas, o planejamento gerencial das atuações no andamento de 

seu cumprimento e a influência das ações de governo, tanto por meio da inspeção formal 

quanto da estimativa de execução. O orçamento público estabelece a programação das 

despesas por campo de desempenho governamental, avaliando o contexto dos planos setoriais 

com as exigências estratégicas do governo. A programação das despesas do orçamento para 

ser significativa para a sociedade depende da qualidade desses planos de médio e longo prazo. 

 

2.2. Orçamento Participativo 

 

Apresenta-se três elementos fundamentais para o planejamento participativo: a 

construção da consciência crítica e autocrítica na comunidade, em que é formado o 

conhecimento necessário dos problemas que acometem o grupo, assim, a comunidade elabora 

com seu conhecimento e em união com o saber técnico um parecer crítico em face da 

realidade; num cenário delineado e trivial, a comunidade salienta e prioriza os problemas, 

produz estratégias sólidas de seu enfrentamento e obtém diferentes opções e propostas de 

negociação; a coordenação e gestão da comunidade é a estratégia para as duas etapas prévias 

(DEMO, 1996; MISOCZKY & GUEDES, 2012). 

Silvestre et al. (2018) ressalta que os modos tradicionais de participação da população 

nas políticas públicas acontecem de duas maneiras: primeiramente, pelo eixo político 

partidário, por meio de eleição de representantes no poder executivo e legislativo; e o segundo 

eixo, sindical trabalhista, por meio de negociações organizacionais e protestos. Deve ser 

salientado também um terceiro eixo, o âmbito local, que tem como aparelho a estrutura 

comunitária, fazendo  com que os cidadãos desempenhem o direito e o poder de mudar a 

realidade local, a fim de alcançarem melhores condições de vida e não apenas trocar de 

comunidade ou cidade, deixando as dificuldades de lado, sem suas resoluções. 

O orçamento público elaborado com base no planejamento participativo explicita 

valores essenciais que norteiam o seu entendimento, a equidade, a democracia, a solidariedade 

e eficiência, fatores que podem assegurar uma significativa qualidade no padrão de vida da 

população, em especial para os cidadãos de baixa condições financeiras, sendo aceito na 

atualidade como um instrumento de democracia redistributivo. Entretanto, a experiência com 

o orçamento participativo não é garantia de democratização da gestão pública de custo, mas 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

4 

 

pode favorecer o aprimoramento das ações de inclusão social no sentido das finanças 

públicas, a partir de sua implementação nos estados brasileiros (MASCHIO et al., 2017; 

SILVESTRE et al., 2018). 

De acordo com os estudos de Gugliano (2017), as experiências sobre a execução do 

orçamento participativo, geralmente, destacam a comunidade local, assim, essa 

implementação torna um limitante quanto ao reconhecimento do que vem acontecendo na 

sociedade no tocante a mobilização popular e, consequentemente, o atendimento das 

necessidades públicas nas esferas nacional e regional. Nesse sentido, em diversas situações, 

essas experiências representam a insuficiência de detalhamento no que se refere as 

características dos orçamentos participativos no âmbito estadual, revelando uma concentração 

expressiva de domínio regional onde se situam as cidades. Sendo assim, a pequena análise de 

dados sobre as experiências estaduais tem como determinante o reduzido número de estudos 

que se comprometem na compreensão dos orçamentos participativos nesse campo. 

Silvestre et al. (2018) salienta que o desafio da adesão ao orçamento participativo é a 

sensibilização dos cidadãos de modo que a participação resulte em uma atuação colaborativa 

para o planejamento e implemento de políticas públicas condizentes as necessidades da 

comunidade local e até a nível estadual. Sendo que, cabe ao poder público o fomento e a 

sensibilização da participação e aceitação dos cidadãos, estes devem se interessar pela 

mobilização, solucionando as dificuldades. Desse modo, não adianta animar as discussões 

sobre empoderamento das pessoas se, estas, não almejam participar do poder. A participação 

na gestão pública dos estados é um fato a ser conquistado, aperfeiçoado e de conservação do 

bem-estar comum das cidades e comunidades. É a forma democrática de desempenhar, 

praticar e assegurar que o poder local trabalhe em benefício da sociedade. 

Segundo Fedozzi & Martins (2015), ainda que as distinções no sentido de esfera 

institucional, domínio efetivo e participação de representantes, alguns critérios são seguidos 

para a caracterização simples de uma execução de orçamento participativo: discussão pública 

de avaliação orçamentária e/ou econômica; o orçamento participativo dedica-se a escassez de 

recursos; a mobilização social no mecanismo acontece a nível da cidade; o domínio de bairro 

demonstra-se insuficiente; o mecanismo apresenta períodos frequentes em instâncias, normas 

e exigências de participação e de decisão de necessidades orçamentárias; um encontro ou um 

referendo sobre assuntos financeiros não são considerados orçamento participativo; o 

mecanismo abrange certa forma de discussão pública, na esfera de encontros determinados ou 

fóruns; não é orçamento participativo o acesso a sociedade aos debates dos setores 

administrativos ou políticos; a prestação de contas sobre a tomada de decisões é primordial. 

 

2.3 Gestão de Custo Democrática nos Entes Federativos 

 

No Rio Grande do Sul, em 1989, a cidade de Porto Alegre foi a pioneira na 

implementação do orçamento participativo, sendo aderido pelas prefeituras do país entre 1989 

e 2004, e em cidades do exterior. Foi constatado a influência da população na implementação 

das decisões sobre os recursos a serem investidos junto ao Conselho do Orçamento 

Participativo para monitoração da implementação das obras realizadas. A elaboração do 

orçamento pode-se apontar diferenças quanto a implementação e efetivação, mesmo sendo 

desenvolvido com a participação popular (MASCHIO et al., 2017).  
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Nos estudos de Silvestre et al. (2018), a realização do orçamento participativo no 

município de Campinas, no estado de São Paulo, destacou-se a mobilização social, sendo a 

representação da sociedade um estado básico. Para Santos (2012), não se tem um caminho 

singular para estabelecer o orçamento participativo, desse modo, cada localidade desenvolve o 

seu modo de emprega-lo.  

Segundo Maschio et al. (2017), em Santa Catarina, no município de Chapecó, foi 

observado um empenho mais ativo do Executivo municipal, gerando uma confusão com os 

vereadores. No município de Blumenau, a dedicação foi somente formal, com pouco 

atendimento das questões apontadas pelos cidadãos. No município de Biguaçu, após a ruptura 

da coalizão de governo, o procedimento aderido, antes parecido à de Porto Alegre, 

caracterizou-se pela intensa influência do governo, com reduzida participação popular. 

Destaca ainda, que a participação popular em determinados setores públicos é tímida e se 

sintetiza a um reduzido número de localidades brasileiras. A eficácia e a eficiência do 

orçamento participativo têm necessidade diretamente do nível de dedicação por parte do 

gestor público, especialmente do prefeito e dos secretários, em relação aos municípios. 

 

3 – Metodologia 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica entre o 

período de 1996 a 2018, baseada em estudos científicos encontrados em sites e livros no 

âmbito de orçamento público, orçamento participativo e gestão pública.  

Esse estudo remete a natureza descritiva e explicativa de fonte primária. Para a busca 

dos dados, realizou-se uma pesquisa qualitativa e quantitativa, por meio de questionário. 

Tabulou-se os dados coletados, desenvolvendo um banco de dados e estruturando-os em 

planilhas, os quais foram expostos e explicados em forma de texto e transcritos, por meio de 

tabelas e gráficos a partir da ferramenta Excel. 

  O estudo ocorreu por meio do preenchimento de questionário on-line, gerado pelo 

Formulário do Google, a amostra foi composta por usuários da internet. Os critérios para a 

escolha do público alvo foram pessoas aleatórias, residentes em cidades diversas, que 

demostram noções de informática, possui rede social, sabem preencher formulário com 

questões objetivas. Esse público representa a participação de pessoas de cultura, vivência, 

interesses, etnia e condições financeiras diversas. Esses fatores podem influenciar 

positivamente na coleta dos dados quanto à diversificação e a pertinência das vantagens e 

desvantagem na realidade da participação popular.   

  O questionário é do tipo fechado, apresenta um conjunto de 10 questões de múltipla 

escolha. As perguntas foram dispostas com uma linguagem de fácil entendimento. Perguntas 

apontando os aspectos que na percepção popular favorecem as vantagens e desvantagens da 

adesão ao orçamento participativo quanto ao procedimento realizado, as exigências a serem 

cumpridas pelos cidadãos quanto as normas, os representantes, o diálogo e tomada de 

decisões na discussão sobre os custos na gestão pública.    

O questionário on-line foi aplicado por meio do Formulário do Google no período de 

09 a 11 de novembro de 2018. Participaram desse estudo 86 pessoas de idades entre 22 a 64 

anos, sendo 48 do sexo feminino e 38 do sexo masculino. As vantagens do questionário on-

line é a variação das respostas, visto que pessoas de idades, sexos, regiões e culturas distintas 
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possam responder as mesmas questões. E as desvantagens do questionário on-line é a espera 

pelas respostas no tempo estipulado e a veracidade das respostas. 

Os dados obtidos por meio do questionário foram tabulados e otimizados, criando um 

banco de dados por meio de planilhas no programa Microsoft Excel 2016, MSO 

(16.0.7927.1020) para Windows 10, utilizando-se da estatística descritiva em forma de 

porcentagem. Foi incluído o levantamento bibliográfico com o desígnio de criticar os dados 

avaliados. 

 Um fator que limita esta pesquisa é que os participantes podem não ter tido 

informações e instruções prévias a respeito da execução das respostas referente ao 

questionário. O tamanho da amostra também é outro fator limitante que por ser um número 

pequeno, os resultados se restringem apenas a população em questão. 

 

4 – Resultados e Discussão 

 

 A pesquisa revelou-se uma amostragem de 86 participantes, sendo 55,8% (48) do sexo 

feminino e 44,2% (38) do sexo masculino. A faixa etária varia de 22 a 64 anos. De acordo 

com a figura 1, quando perguntado a respeito do que é orçamento público, 90,7% assinalou-se 

que sabe o que é e 9,3% disse que não sabe, assim, é visto que a maioria dos participantes tem 

esse conhecimento. 

 

 
 Fonte:  Elaborado pelo autor 
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Tabela 1: Respostas dos Participantes da Pesquisa 
Perguntas referentes ao questionário Sim Não 

Você sabe o que é Orçamento Público? 78 8 

Você acredita ser importante participar do Orçamento Público? 80 6 

Você sabe de onde vem o dinheiro para o Orçamento Participativo? 44 42 

Você sabe como é desenvolvido o Orçamento Participativo? 16 70 

Há discussões de Orçamento Participativo em sua cidade? 22 64 

Você participa ou conhece alguém que participa do Orçamento 

Participativo? 

10 76 

Você acredita que o Orçamento Participativo aumenta a transparência da 

administração pública e a eficiência dos gastos públicos? 

76 10 

Para você o diálogo entre o poder público e os cidadãos aumenta a 

democracia? 

80 6 

Com a participação direta dos cidadãos no Orçamento Público a corrupção 

diminui? 

70 16 

Você tem acesso as informações do Orçamento Participativo? 6 80 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em consonância com os achados deste estudo, tem-se o estudo realizado no município 
de Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul, no período de 2013 a 2014, com 

base na entrevista com representantes da comunidade, buscando avaliar o entendimento dos 

participantes sobre orçamento participativo e compreensão sobre instrumentos orçamentários, 

notou-se que os participantes não demonstram conhecimento técnico, contudo sabem 

empiricamente a definição e a função do orçamento público e do orçamento participativo. 

Sendo assim, os entrevistados mencionaram que o orçamento público é destinado ao 

município e o participativo é destinado para o atendimento das necessidades determinadas da 

população. Esse estudo constatou que na percepção dos representantes da comunidade, o 

orçamento público é uma receita destinada para a manutenção do patrimônio público, assim, a 

prefeitura financia obras como, reparo de ruas; iluminação pública; o plantio de árvores, 

conforme os espaços apropriados para o seu desenvolvimento; na saúde, compreendendo 

investimento em médicos e hospitais; na segurança; no trânsito, inserindo semáforos; e já o 

orçamento participativo é construído por meio da adesão popular fazendo valer a tomada de 

decisão do povo em prol da realização de obras, estas que são escolhidas pela comunidade 

local de acordo com a necessidade que demanda aquela região (ROSA; GOULART; 

TROIAN, 2018). 

Quando questionados sobre a importância da participação popular no orçamento 

público, 93% acredita ser importante participar e 7% disse que não. Foi verificado no estudo 

sobre a percepção dos participantes no processo do orçamento participativo em relação à 

implementação das demandas da população no município de Santana do Livramento, no Rio 

Grande do Sul, que os participantes, compreendendo gestores, delegados e comunidade, 

consideram que o orçamento participativo é relevante para a sociedade, visto que ele é uma 

estratégia que pode assegurar o atendimento das necessidades públicas (ROSA; GOULART; 

TROIAN, 2018). 
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De acordo com Silvestre et al. (2018), o direito da participação popular está 

assegurado na Constituição, contudo sem caráter obrigatório. A obrigação de participar retrata 

o desempenho pleno da cidadania, indo além da democracia. Enquanto, para Sampaio (2016), 

a participação nas decisões é um processo essencial para o avanço da democracia. Sendo a 

comunidade, o local recomendado para a participação popular, pois os cidadãos estão mais 

envolvidos e próximos das decisões. 

Assim, entende-se que o orçamento participativo age fortalecendo o poder local, 

resgatando a democracia social, possibilitando a participação popular ativa como cidadão, a 

descentralização do poder, o fortalecimento dos estados e municípios, de modo a desenvolver 

canais de participação popular com base no poder local (ROSA; GOULART; TROIAN, 

2018). 

Quando perguntado aos participantes sobre a origem monetária do orçamento 

participativo, a metade 48,8% disse que não sabe de onde vem, já a outra metade 51,2% disse 

que sabe que vem dos arrecadação publica de impostos. Para Sampaio (2016), a Constituição 

Federal de 1988, aponta os municípios como entes autônomos, assim como, a União e os 

estados, além de ter colocado uma nova repartição tributária, que contribuiu para os 

municípios conquistarem uma receita mais expressiva. Assim, os municípios como os outros 

entes federativos, têm autonomia própria e capacidade de comandar e administrar as 

comunidades locais. 

O Conhecimento sobre o desenvolvimento do orçamento participativo se mostrou ser 

de domínio de apenas 18,6% dos participantes, com uma maioria de 81,4%, não sabendo 

como é desenvolvido. Quando perguntado se há debates de orçamento público em seu 

município, a maioria 74,4% disse que não e somente 25,6% responderam que sim, há 

discussões.  

O orçamento participativo demonstra ser um método positivo para o desenvolvimento 

de comunidades inclusivas, onde os mais vulneráveis conseguem proteção contra o ciclo de 

exclusão. Ao cooperar com os valores da boa governança pública, o orçamento participativo 

está mostrando ser um instrumento de obtenção da democratização das diferentes localidades 

brasileiras. Uma outra vantagem é que o orçamento participativo assegura que os entes 

federativos apresentem contas aos cidadãos, colaborando, assim, para a atualização da 

administração pública (UN-HABITAT, 2009). 

De acordo com Gugliano (2017), em termos sociais, um identificador significativo 

para determinar as condições das cidades com orçamentos participativos no momento é o 

Índice de Desenvolvimento Socioeconômico. Desenvolvido pela Fundação de Economia e 

Estatística do Rio Grande do Sul com o intuito de avaliar o desenvolvimento social em nível 

municipal, é formado por doze itens distribuídos em quatro grupos temáticos: educação; 

renda; saneamento e domicílios e saúde. 

 A maioria 88,4% disse que não participa e nem conhece alguém que participa do 

orçamento participativo e a minoria 11,6% sim. No Rio Grande do Sul, o estudo realizado no 

município de Santana do Livramento, demonstrou que as necessidades sociais não estão 

sendo atendidas de acordo com a previsão do orçamento participativo, sendo a ausência de 

experiência o motivo, visto que é uma recente metodologia, que exige um lento 

aperfeiçoamento, a fim dos objetivos serem alcançados com eficácia. Foi constatado a 

necessidade de um projeto de lei que está sendo formado com o intuito de dar continuidade ao 
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orçamento participativo, de modo a conquistar o andamento dele, contudo, o projeto de lei 

não resolve a situação da descontinuidade do mecanismo participativo (ROSA; GOULART; 

TROIAN, 2018). 

 

 
  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Conforme a figura 2, a maioria 88,4% acredita que o orçamento participativo aumenta 

a transparência da administração pública e a eficiência dos gastos públicos e 11,6% disse que 

não. O orçamento participativo pode: propiciar mais transparência dos gastos públicos e 

incentivar a participação das pessoas na escolha de decisão sobre os investimentos públicos; 

originar o desenvolvimento da receita pública; redirecionar o recurso público para a 

infraestrutura básica em comunidades vulneráveis; fortalecer as redes sociais e auxiliar na 

mediação das diferenças entre os gestores eleitos e os membros da sociedade civil (UN-

HABIT, 2009).  

Segundo Maschio et al. (2017), a participação popular como forma de transparência no 

método de construção dos instrumentos legais voltados ao orçamento público, consta no texto 

da Lei Complementar n°.101/2000, designada de Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo artigo 

48 demonstra que a transparência na gestão financeira dos entes públicos, será garantida 

também, diante ao estímulo à participação popular e à prática de audiências públicas, durante 

os procedimentos de preparação e debates das propostas, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos. 
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 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com a figura 3, quando perguntado se o diálogo entre Estado e população 

aumenta a democracia, a maioria dos participantes da pesquisa 93% disse que sim e somente 

7% disse que não. Consoante ao estudo de Sampaio (2016), o município e os outros membros 

políticos, quais sejam, estados e União, tem autonomia administrativa e financeira. O que 

possibilita que em seu campo de ação que é a esfera local, a população, por encontrarem mais 

perto dos governantes, possam apoiar uma gestão democrática e participativa com mais 

eficácia, a fim de discutir sobre a destinação de políticas públicas, cobrando efetivamente uma 

gestão de qualidade dos servidores públicos, baseada na transparência e diálogo. 

Salienta-se conquistas como: o Sistema Único de Saúde; a Reforma Urbana, que 

desenvolveu a partir da aprovação do Estatuto das Cidades; políticas de direitos da criança e 

do adolescente, como o Estatuto da Criança e do Adolescente; de assistência social, por meio 

da implementação da Lei Orgânica da Assistência Social. Todas essas conquistas são modelos 

de programas e leis que surgiram a partir da mobilização social, com base na participação 

popular. Na atualidade, pode-se mencionar como exemplo de decorrência da participação 

popular, a aceitação da Lei da Ficha Limpa no Congresso Nacional, originária de um projeto 

de lei de ação popular (MASCHIO, 2017). 

A participação da população nas decisões públicas é uma ferramenta que ressalta a 

democracia, visto que a descentralização, implica na dinâmica de participação. A gestão 

participativa entre Estado e população, e especialmente entre município e sociedade, devido a 

destinação local do âmbito municipal, podem alcançar conjuntamente, o final desejado por 

toda a comunidade (SAMPAIO, 2018). 
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                Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Conforme a figura 4, com a participação ativa dos cidadãos no orçamento público 

81,4% dos participantes da pesquisa disse que a corrupção diminui e 18,6% disse que não. 

Assim, na percepção da maioria dos participantes o orçamento participativo é uma estratégia 

significativa que soluciona ou minimiza os casos de corrupção envolvendo a receita pública. 

Dessa forma, com base nesse resultado, entende-se que a partir da participação popular na 

elaboração e implementação do orçamento público, a população ver-se representada no 

âmbito local ou regional. E mais confiante em relação a transparência da prestação do setor 

público, sobre o emprego dos impostos arrecadados no atendimento das necessidades 

públicas, de modo a evitar casos de corrupção. Além disso, por meio da representação 

popular, os cidadãos garantem voz e vez na tomada de decisões, conquistando o acesso a mais 

direitos que antes não faziam parte da realidade da comunidade local ou da sociedade em 

geral. Assim, a representação popular abre portas para novos horizontes no sentido de criar 

mais oportunidades para o povo, em especial os mais vulneráveis, possibilitando o acesso 

deles, a uma sociedade mais democrática e com gestores que trabalham visando assegurar os 

princípios fundamentais da administração pública. 

O orçamento público ressalta-se por compor-se como a principal ferramenta de gestão 

do Estado contemporâneo, evidenciando a renda nacional e o arrecadamento de impostos e 

pela repartição de recursos por meio dos gastos públicos, por ser uma ferramenta que permite 

as pessoas e instituições da sociedade civil participarem diretamente das decisões de despesas 

do governo, fiscalizando a gestão orçamentária (ROSA; GOULART; TROIAN, 2018).  
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 A grande maioria dos participantes da pesquisa 93% disse não ter acesso às 

informações do orçamento público participativo e somente 7% disse ter acesso. No município 

de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, para a implantação do orçamento 

participativo, serão investidos R$ 30 milhões em 2019, representantes da prefeitura irão às 

comunidades para discutir sobre as demandas locais, para posteriormente iniciar o orçamento 

participativo digital, assim, cada cidadão vai escolher pelo voto o investimento prioritário 

para o seu bairro. A audiência pública será transmitida ao vivo no canal on-line da Secretaria 

de Estado de Planejamento e Gestão do município, e o usuário que estiver acompanhando o 

evento, poderá participar sobre as decisões que estarão sendo discutidas (PORTAL DIA E 

NOITE, 2018). 

A implementação do orçamento participativo deve garantir a extensa divulgação das 

informações, por meio de todas as maneiras existentes. A sociedade deve ser comunicada 

sobre as datas e lugares das reuniões, assim como, sobre as normas elaboradas que já foram 

escolhidas (UN-HABIT, 2009). Na atualidade, a participação popular demonstra-se tímida, o 

que também foi evidenciado neste estudo. 

 

5- Conclusão 

 

 A elaboração do orçamento participativo apontou-se diferenças quanto a 

implementação e efetivação entre os entes federativos, assim, é necessário a descentralização 

do poder para sua construção, a fim de se adequar as necessidades regionais e locais, 

abrangendo estados e municípios. 

Os resultados demonstraram uma amostra de 86 participantes, com prevalência de 

participação do sexo feminino e compreendendo uma faixa etária que varia de 22 a 64 anos. 

Conforme os objetivos deste estudo, por meio do questionário fechado pode-se avaliar 

as vantagens e desvantagens do orçamento participativo na visão popular. Foi observado que 

a maioria dos participantes compreende o que é o orçamento participativo e sabe que ele 

possui grande relevância, sendo esses aspectos vantagens deste estudo. 

 A metade sabe de onde vem o dinheiro para o orçamento participativo, entretanto, o 

conhecimento sobre o seu desenvolvimento mostrou-se ser de domínio de uma minoria, sendo 

que a maioria dos participantes afirmaram que não há discussões sobre o assunto em sua 

cidade; a maioria dos participantes disse não participar dessas discussões, não conhecem 

pessoas que participam e afirmam a dificuldade de acesso as informações que leve ao assunto 

em questão, essas observações apontam as desvantagens deste estudo.      

Acredita-se que o diálogo entre poder público e população sobre o orçamento 

participativo aumenta e favorece a democracia, transparência da administração pública e a 

eficiência nos gastos públicos, porém não diminui totalmente a corrupção presenciada e 

vivida em nosso país.  

Assim, este estudo teve como limitante a falta de literatura sobre estudos referentes as 

características do orçamento participativo para a gestão de custos democrática no âmbito 

estadual, com base na participação popular. Sendo a falta de experiência nesse tipo de estudo 

uma razão, podendo esse contexto ser enfatizado em uma pesquisa de campo mais abrangente.  

Este estudo contribuiu na identificação desse limitante, e constatou que a participação 

popular na concepção do orçamento participativo é mais vantajosa para a gestão dos gastos 
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públicos e para a população, como evidenciado nos resultados encontrados sobre a percepção 

popular. Assim, como forma de encontrar uma precisão nos resultados, uma pesquisa mais 

detalhada pode ser desenvolvida, abrangendo a população de um município específico, a fim 

de avaliar o orçamento participativo, quanto a implementação, elaboração e participação dos 

residentes. 

Este estudo constatou-se que o orçamento participativo pode ser adotado pelos entes 

federativos como uma tática de gestão mais democrática para tratar dos gastos públicos locais 

e regionais, sendo a transparência e consciência de sua implementação fatores positivos a 

serem considerados para o seu aperfeiçoamento, planejamento e adesão popular. 
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