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RESUMO

O  orçamento  participativo  é  um  plano  de  trabalho 

governamental  que  possibilita  a  participação  e  a 

discussão  sobre  o  planejamento  do  orçamento  público. 

Essa pesquisa teve como objetivo relacionar as cidades 

que atualmente tem implementado em sua gestão política 

o programa orçamento participativo, e também trazer para 

o  debate  alguns  dos  motivos  pelos  quais  o  programa 

Orçamento  Participativo  não  é  adotado  por  todos  os 

municípios  do Brasil:  os  principais  motivos  encontrados 

foram: A não condição financeira do município em realizar 

exigências feitas pela sociedade e; simplesmente por uma 

decisão  política  do  gestor  público  em não  adotar  esse 

programa.
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1. INTRODUÇÃO

Quando se fala em democracia logo vem a cabeça, a participação de todos 

na tomada de decisão, ou seja, a oportunidade de cada cidadão em expressar seu 

desejo, sua afinidade em relação a determinado assunto. A partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, o povo brasileiro passou a ter direitos de expressar 

suas sugestões nas decisões políticas.

O  cidadão  brasileiro  tem  o  direito  e  o  dever  de  escolher  os  seus 

representantes através do voto político, onde ele escolhe o vereador e o prefeito que 

irão representá-lo perante aos assuntos municipais,  escolhe deputado estadual  e 

governador para representá-lo perante ao estado, e escolhe presidente, senador e 

deputado federal para representá-lo junto ao país.

Porém, não basta simplesmente exercer seu papel de cidadão realizando o 

voto no dia da eleição,  é necessário acompanhar os trabalhos das pessoas que 

foram eleitas.  Existem algumas boas ferramentas já  institucionalizadas dentro do 

poder público que possibilitam o acompanhamento da ação dos políticos eleitos.

Uma delas foi criada em 1989 na cidade de Porto Alegre e recebeu o nome 

de Orçamento Participativo, nesse ano a cidade era administrada pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), segundo (Cavalcante, 2007) o orçamento participativo é uma 

ferramenta que os municípios usam para diminuir a descrença da população em 

relação a legitimidade do sistema político.

Diante desse cenário,  aflora  a seguinte  questão:  Porque nas vésperas de 

completar 25 anos o orçamento participativo não é adotado por todos os municípios 

no Brasil?

O artigo tem como objetivo relatar a importância do orçamento participativo 

nas  cidades  brasileiras,  identificar  a  quantidade  de  municípios  que  atualmente 

utilizam essa ferramenta de participação social, além de levantar a discussão sobre 

os motivos que levam aos gestores municipais não adotarem esse instrumento de 

gestão municipal.

Em face deste contexto, busca-se com este artigo contribuir para o debate 

sobre  as  possibilidades  e  a  relevância  de  estudos  a  respeito  do  orçamento 

participativo  nos  municípios  do  Brasil.  Buscando  levantar  respostas  pelo  motivo 

dessa ótima ferramenta não ser implantada em todas as cidades do país.



O  trabalho  está  estruturado  em  quadro  seções  iniciando  a  partir  desta 

introdução com problema, o objetivo e a justificativa.  A segunda seção aborda o 

conceito de orçamento e como é a sua aplicabilidade no Brasil, também na segunda 

seção está a definição e o surgimento do orçamento participativo. Na terceira seção 

é apresentada as cidades que hoje utilizam a ferramenta de orçamento participativo 

e  também os motivos  pelo  qual  poucas  cidades  utilizam essa  ferramenta.  E na 

quarta e última seção estão as considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Orçamento público

O conceito de orçamento público segundo Silva (2004, p.43) é: “orçamento é 

um plano de trabalho governamental expresso em termos monetários, que evidencia 

a  política  econômico-financeira  do  Governo  e  em  cuja  a  elaboração  foram 

observados os princípios da unidade, anualidade, especificação e outros”.

O orçamento público portanto, evidencia as atividades que irão transparecer 

como as prioridades interpretadas pelo poder executivo e legislativo de determinado 

local,  seja uma cidade,  um estado ou um país.  Segundo Pires (2005,  p.  39) “O 

orçamento refletirá, necessariamente, a distribuição relativa do poder econômico e 

político da sociedade”.

Através da Constituição Federal de 1988 a sustentação orçamentária vigente 

nas três esferas do governo segue a seguinte estrutura: Plano Plurianual (PPA), Lei 

de  Diretrizes  Orçamentárias  (LDO)  e  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA).  (FORTES, 

2005).

O PPA, tem vigência de quatro anos, sendo três anos de mandato da gestão 

que o elaborou e aprovou e um ano da próxima gestão, cujo a intenção é aplicar o 

princípio da continuidade administrativa. O PPA é elaborado pelo Poder Executivo e 

remetido até o Poder Legislativo, no máximo até 31 de agosto do primeiro ano de 

gestão do presidente, governador ou prefeito. O objetivo dessa plano é ser um guia 

para a elaboração dos demais programas do governo. (Andrade, 2008).

A LDO estabelece as preferências das metas que estão contempladas no 

Plano  Plurianual  (PPA),  esse  planejamento  nada  mais  é  que  um  planejamento 

operacional anual, a elaboração é de responsabilidade do Poder Executivo, e deve 

ser entregue ao Poder Legislativo até o dia 15 de abril de cada ano, sendo devolvido 



para sansão do Poder Executivo até o final da primeira seção legislativa. Segundo 

Andrade (2008) com a implantação da Lei Complementar nº 101/00 conhecida como 

Lei  da Responsabilidade Fiscal,  a elaboração da LDO deve priorizar  o  equilíbrio 

entre receitas e despesas.

Segundo Andrade a Lei Orçamentária anual é:

A LOA, também chamada Lei de Meios, é pois uma lei especial que contém 

a discriminação da receita e da despesa pública, de forma a evidenciar a 

política  econômica  financeira  e  o  programa  de  trabalho  do  governo, 

obedecidos  os  princípios  de  unidade,  universalidade  e  anualidade 

(ANDRADE, 2008, p.36)

A LOA deve ser arquitetada harmoniosamente com o PPA, com a LDO e com 

a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve conter o orçamento fiscal, o orçamento de 

investimento e o orçamento da seguridade social,  e deve ser elaborado todas as 

esferas do governo.

2.2 Orçamento participativo

Segundo Carvalho e Araujo (2010, p.461) “o orçamento participativo é um 

programa político municipal com intuito de socializar a política orçamentária, ou seja, 

garantir aos munícipes acesso às arena decisória e informações técnicas à respeito 

da distribuição de recursos”.

Portanto  o  orçamento  participativo  é  uma  ferramenta  que  possibilita  a 

participação  da  sociedade  na  gestão  e  na  discussão  sobre  o  planejamento  do 

orçamento público. 

O surgimento do orçamento participativo, segundo Pires (2000), está dividido 

em três momentos:

a)  No primeiro momento surge a necessidade de criar  novos modelos  de 

gestões públicas que abrangem a possibilidade de uma maior participação popular; 

b)  O  segundo  momento  surge  coincidentemente  com a  conquista  de  um 

partido  totalmente  de  esquerda  a  frente  de  um  município,  o  PT  (Partido  dos 

Trabalhadores) tem prefeitos eleitos em 36 (trinta e seis) prefeituras nas eleições de 

1985,  onde  a  sistemática  e  os  objetivos  de  tornar  uma  gestão  pública  mais 

participativa pela população começa e ser posta em prática; 



c) No último momento a adesão de outros partidos políticos que não os de 

esquerda  pela  mesma metodologia  de  implementar  ferramentas  que possibilitem 

uma maior participação popular.

As  primeiras  experiências  com  a  participação  popular  nas  decisões  de 

orçamento  foram  realizadas  na  década  de  1970,  porém  segundo  Mantovanelli 

(2001), o primeiro orçamento participativo implementado em um município ocorreu 

em 1989 na capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre que na época era 

dirigida pelo Partido dos trabalhadores.

Essa  implantação  do  orçamento  participativo  na  cidade  de  Porto  Alegre 

segundo Mantovanelli (2001), ocorreu pelo fato dessa cidade ter fortes tradições em 

movimentos sociais que buscavam maior transparência e participação popular na 

administração e também pelo fato de ser administrada por um partido de esquerda, 

logo após a homologação da Constituição Federal.

Portanto a instituição do orçamento participativo em um município, oferece a 

população a oportunidade de discutir com os gestores da administração pública as 

prioridades e a forma de distribuição dos recursos públicos.

Através da instituição da Lei 10.257 de 11 de junho de 2001 denominada de 

Estatuto da Cidade, possibilitou a população a participação na formulação, execução 

e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, 

bem como a participação na gestão orçamentária. 

Carvalho e Araujo (2010) reforçam a função do orçamento participativo:

O objetivo do governo municipal ao implementar um programa político que 

disponibilize  aos  cidadãos  participantes  informações  técnicas  e  gerais  à 

respeito  do  processo  orçamentário  è  o  de  abrir  o  espaço  público  para 

debate  sobre  a  distribuição  de  recursos.  Além  disso,  promover  uma 

administração  das  finanças  municipais  baseada  na  co-gestão,  ou  seja, 

garantir  aos  munícipes  o  encaminhamento  de  demandas  e  juntos 

supervisionarem  a  execução  das  mesmasincluídas  pelo  Orçamento 

Participativo no Plano de Investimento Municipal (CARVALHO e ARAUJO, 

2010, p. 461).

Segundo Brandão (2005),  “sem a participação popular não há democracia, 

menos ainda cidadania,  desenvolvimento da consciência de cidadão,  consciência 

crítica e consciência política” (p. 109). O envolvimento da sociedade com a gestão 



administrativa pública, gera nos indivíduos uma conscientização política crítica, cujo 

o objetivo é o de vencer os problemas sociais e econômicos da cidade.

Portanto  o  orçamento  participativo  tem  como  objetivo  principal  ser  uma 

ferramenta  de  democratização,  que  traz  a  população  a  participar  junto  com  os 

gestores públicos nas decisões de prioridades dos investimentos públicos. Isso faz 

com que a  sociedade consiga  enxergar  e  participar  do  orçamento  e  entender  o 

processo de alocação de recursos públicos.

3. A ATUAL REALIDADE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO BRASIL

Foi  1989  na  cidade  de  Porto  Alegre  com o  Prefeito  Olívio  Dutra  que  se 

implementou  o  primeiro  modelo  de  orçamento  participativo,  atualmente  esse 

programa  está  implementado  em 70  municípios  de  todo  país,  o  controle  desse 

programa  é  atualmente  acompanhado  pela  Rede  brasileira  de  Orçamento 

Participativo, cuja a coordenação é realizada pela prefeitura de Belo Horizonte.

Segundo a Rede brasileira de Orçamento Participativo o objetivo é promover 

as cidades que atualmente fazem parte do programa Orçamento Participativo são 

convidadas a fazer parte da rede, onde as cidades trocam experiências e promovem 

iniciativas para superar os desafios.

No Brasil as regiões que mais tem cidades com esse projeto são: a região sul 

e sudeste.  A figura 01 mostra os estados brasileiros que tem ao menos uma cidade 

com o projeto orçamento participativo:

FIGURA  1-  Estados  Brasileiros  que  tem  ao  menos  uma  cidade  com 

orçamento participativo

Fonte: o Autor com base na Rede Brasileira de Orçamento Participativo



O quadro 01 (página 8), mostra as cidades que tem o programa Orçamento 

Participativo, esse quadro relaciona as cidades por estado e por região.

No  total  apenas  70  cidades  do  país  utilizam  o  projeto  de  Orçamento 

Participativo e que estão cadastrado na Rede Brasileira de Orçamento Participativo,  

para um país que tem 5.570 municípios esse montante representa apenas 1,26% 

das  cidades  do  país,  um  número  que  pode  ser  considerado  insignificante  pela 

importância  do  programa  em  trazer  a  sociedade  a  possibilidade  de  uma  maior 

participação social.

Esse quadro também evidencia que a região com maior número de cidades é 

a região Sudeste com 33 municípios sendo o estado de São Paulo o estado com 

maior número de cidades que aderiram a esse programa no total 18 cidades.

A  segunda  região  com  número  de  municípios  é  a  região  Sul,  com  21 

municípios  sendo  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  o  estado  com  maior 

representatividade na região sul, sendo responsável por mais de 75% das cidades 

dessa região no total são 16 cidades que tem o sistema implementado.

O destaque  negativo  fica  para  a  região  Centro-Oeste  que  não  apresenta 

nenhuma cidade entre seus três estados, e também a região Norte onde apenas 

uma cidade (Manaus) tem o orçamento participativo.



QUADRO 01 – Relação das cidades com projeto de Orçamento Participativo 

por Região

Região Estado
Bagé Garibaldi Santa Maria
Bento Gonçalves Gravataí Santa Rosa
Cachoeira do sul Nova Hartz Santana do Livramento
Canoas Parobé São Leopoldo
Caxias do Sul Porto Alegre Sapucaia do Sul
Esteio
Brusque Joinveille Seara
Concordia

PR Campo Largo
Araçatuba Embu das Artes Osasco
Araraquara Francisco Morato Santo André
Bauru Guarulhos São Bernardo do Campo
Botucatu Jacareí São Carlos
Cubatão Mogi-Guaçu Suzano
Diadema Monte Alto Varzea Paulista
Belo Horizonte Congonhas Monte Claros
Betim Contagem Nova Lima
Botelhos Ipatinga Viana
Aracruz Cariacica Vitória
Cachoeiro do ItapemirimSerra

RJ Terezopolis
AL Anadia

Caaporã Conde Patos
Cajazeiras D.Inês Picuí
Campina Grande João Pessoa Pombal

CE Crateus Fortaleza
BA Lauro de Freitas
PE Paudalho Recife

Norte AM Manaus

Nordeste
PB

Sul

RS

SC

Cidades

Sudeste

SP

MG

ES

Fonte: o Autor com base na Rede Brasileiro de Orçamento Participativo

Os possíveis motivos pelo qual o orçamento participativo não é implementado 

pelo municípios podem ser:



Muitos gestores políticos preferem não trabalhar com esse tipo de programa, 

tem  estilo  diferente  de  governança,  ou  não  apresentam  a  cultura  de  ouvir  a 

sociedade para tomada de decisões.(Pase, 2003); (Wampler, 2008)

Outro fator seria a incapacidade financeira de muitos municípios, ou seja eles 

até  poderiam  escutar  e  discutir  com  a  população  a  melhor  aplicabilidade  de 

investimento, porém a falta de recurso inviabilizaria a implantação do Orçamento 

Participativo(Pase, 2003).

Outro fator seria a identificação que o Orçamento Participativo tem com o 

Partido  dos  Trabalhadores,  como  esse  partido  foi  o  criador  e  difusor  desse 

programa, outras legendas partidárias preferem não aderir à esse programa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente texto procurou abordar a importância do orçamento participativo 

nas cidades brasileiras, as cidades que adotam esse programa inovador e oferece a 

possibilidade  de  uma  participação  da  sociedade  na  distribuição  dos  recursos 

públicos. 

Foram identificados setenta municípios que tem implementado em sua gestão 

o orçamento participativo e que estão cadastrado na Rede Brasileira de Orçamento 

Participativo.

Os principais motivos identificados nesse texto que limitam os municípios a 

aderir o programa Orçamento Participativo são: Primeiro, alguns gestores tem por 

preferência  não  adotar  esse  programa;  Segundo  motivo  é  o  fato  de  alguns 

municípios não terem condições financeiras de implantar o orçamento discutido pela 

sociedade e; e o último motivo é que esse programa tem uma identidade com o 

Partido dos Trabalhadores e outros partidos tem receio de adotá-lo.

Como  sugestões  a  futuras  pesquisas  sobre  orçamento  participativo,  seria 

interessante realizar uma entrevista com os prefeitos das cidades que tinham esse 

programa implementado e por algum motivo desistiram do programa.
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