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Resumo:  

 
No processo de gestão das políticas sociais, o orçamento público é um campo de disputa 
política na definição de suas prioridades. O presente trabalho objetiva discutir a importância 
dos Conselhos como espaços de participação e de controle social na tomada de decisões 
sobre o orçamento público. É uma pesquisa de natureza qualitativa, valendo-se da 
Entrevista Semiestruturada para coleta de dados e da técnica Hermenêutica de 
Profundidade para sua análise. O orçamento público é um tema ainda distante do cotidiano 
dos Conselhos, prevalecendo a ideia de que as decisões sobre o destino dos recursos 
públicos é exclusividade do poder público constituído. 
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Abstract 

 

In the process of managing social policies, the public budget is a Political dispute during the 
definition of its priorities. This paper aims to discuss the importance of the Councils as 
spaces of participation and social control around the decisions about the public budget. This 
is a research of a qualitative nature, which The semi-structured interview for the collection of 
data and the Hermeneutics of Depth for its analysis. It is noted that the Public budget still far 
from the day-to-day practice of Councils, with the prevailing view that decisions on the Public 
resources is exclusive of the public power constituted. 
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. 

INTRODUÇÃO  

 

A partir da Constituição Federal de 1988 a população brasileira passou a ter o 

direito de participar das decisões sobre a coisa pública, em especial no que diz respeito às 

políticas sociais. No entanto, ainda são grandes os obstáculos para que a população se 

coloque na condição de protagonista no âmbito da gestão pública. Essas dificuldades são 

ainda maiores quando se trata do seu envolvimento com a questão relacionada ao 

orçamento público. A população ainda se encontra alijada das decisões que incidem e 

interferem na condução e no direcionamento dos recursos públicos voltados para as 

diferentes políticas sociais públicas. 

Diante da sistemática orçamentária prevista na atual Constituição Federal de 

1988, a população pode contar com a introdução de um instrumento de planejamento que 

passou a ser elaborado nas três esferas de governos, ou seja, no âmbito municipal, estadual 

e federal. Nesse sentido, a gestão pública brasileira conta com elementos centrais que 

compõem as leis reguladoras da atividade orçamentária, quais sejam: o Plano Plurianual 

(PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Considerando que o processo orçamentário é permeado por escolhas, o que caracteriza o 

orçamento público como espaço político, este processo exige o acompanhamento dos 

diferentes atores sociais, com vistas a priorizar recursos tanto para a garantia, como para a 

manutenção das diferentes políticas públicas.    

A partir desta linha de raciocínio, o exercício da participação e do controle social 

se torna condição para que os diferentes espaços públicos possam se apropriar da 

discussão e da construção das prioridades do orçamento público, ampliando assim, a 

visibilidade acerca das decisões que são tomadas no que diz respeito ao destino dos 

recursos públicos. Nesse sentido, cumpre reconhecer a dimensão política do orçamento 

público, partindo da concepção de que o mesmo é objeto de diferentes interesses, sendo 

disputado por diversos atores sociais e políticos. A ampliação dos recursos que financiam as 

políticas sociais exige, entre outros fatores, a comprensão do orçamento público como 

espaço de luta política, de maneira que os interesses das classes populares também 

estejam inseridos como prioridades no âmbito do orçamento público.  Nessa perspecitva, é 

preciso reconhecer a dimensão política dos espaços de participação como a dos Conselhos, 

compreendendo-os como lócus privilegiados para a apliação do debate plural em torno dos 

assuntos de interesse comum.   
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Tendo por fundamento a dimensão política do orçamento público, destaca-se a 

importância do papel a ser desempenhado pelos Conselhos enquanto espaços de 

participação no processo de definição das prioridades a serem colocadas nas peças 

orçamentárias. Os Conselhos são instrumentos de gestão das políticas sociais, na medida 

em que contribuem no processo de democratização das decisões sobre os recursos 

públicos que financiam as políticas públicas. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem por 

objetivo refletir sobre o papel dos Conselhos no processo de participação e controle social 

nas decisões sobre o orçamento público, além de levantar as dificuldades e os desafios 

enfrentados pelos Conselhos para a efetivação orçamentária. 

1 - O ORÇAMENTO PÚBLICO ENQUANTO ESPAÇO DE DISPUTA E A EXPRESSÃO DA 
SUA DIMENSÃO POLÍTICA  

 

O processo do orçamento público ainda é entendido pela sociedade como sendo 

restrito ao poder público, de maneira a naturalizar o alijamento dos diferentes atores sociais 

sobre os destinos dos recursos públicos. A construção das prioridades do orçamento público 

não atende aos interesses de amplos setores da sociedade que acessam as políticas 

sociais. A previsão de recursos financeiros no orçamento público é a condição mínima para 

se garantir investimentos no âmbito das políticas sociais, o que requer a mobilização e a 

capacidade de organização da sociedade para a defesa dos investimentos, o que implica na 

necessidade das classes populares se apropriarem do processo orçamentário. 

 

Envolto em números aparentemente frios e contendo tecnicalidades muitas 
vezes indecifráveis para o cidadão comum, o Orçamento Público, onde 
estão dispostas as receitas e os gastos administrados pelo Estado, parece 
uma figura de ficção que somente interessa e é inteligível para os que são 
responsáveis pela sua elaboração/aprovação/execução. É nessa arena, 
entretanto, que são tomadas as decisões sobre os objetivos de gastos do 
Estado e dos recursos necessários para o seu financiamento, que afetarão 
para melhor ou pior, a vida dos cidadãos (OLIVEIRA, 2009, p. 83). 

 

Nessa perspectiva, a gestão das políticas sociais deve possibilitar o acesso de 

amplos setores sociais nas discussões e decisões sobre o orçamento público, pois o mesmo 

é marcado por escolhas e prioridades construídas a partir de interesses diversos, o que lhe 

coloca em uma situação de constante disputa. A partir dessa linha de raciocínio, o 

orçamento público “[...] se funda na vontade política e, embora se revista de aspectos 
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técnicos multivariados transforma-se numa trincheira social3” (VIANA, 2014, p. 47). Sendo 

assim, o orçamento público  

 

[...] é um espaço de luta política, onde as diferentes forças da sociedade 
buscam inserir seus interesses. Na sua dimensão política, o orçamento 
pode ser visto como uma arena de disputa ou um espaço de luta (ou 
cooperação) entre os vários interesses que gravitam em torno do sistema 
político (INESC apud SALVADOR, 2010, p. 30). 

 

Com isso, a gestão das políticas sociais está diretamente vinculada ao processo 

decisório que envolve o orçamento público, o que exige dos atores sociais a capacidade 

política e técnica para sua apropriação. A gestão das políticas sociais requer ações 

cotidianas dos setores sociais que demandam tais políticas, com vistas a ampliar a 

capacidade de influenciar nas decisões sobre recursos que financiarão. Nesse sentido, a 

dimensão política do orçamento público se expressa no movimento da disputa para a 

definição de prioridades, devendo obedecer  

 

[...] a critérios não somente econômicos, mas predominantemente políticos, 
espelhando a direção tomada, sua definição e a correlação das forças 
sociais e políticas atuantes na sociedade. É aqui que reside a feição política 
da peça orçamentária, no seio do qual se travam os embates entre os 
representantes das classes e de suas frações para definir a direção e a 
forma de ação do Estado, ao mesmo tempo que se transforma ela em 
importante instrumento de controle que a sociedade possui sobre o 
executivo, por meio de seus representantes políticos (OLIVEIRA, 2009, p. 
84).  

 

Nessa linha de raciocínio, o orçamento público não pode se reduzir em “[...] 

meros e frios cálculos matemáticos. Não se esgota em critérios objetivos, pois deve revelar 

os valores e princípios constitucionais em que se pauta, implicando, em última análise, 

numa série de escolhas pautadas por políticas públicas [...]” (POLI; HAZAN, 2014, p. 156), 

superando assim, os critérios técnicos e disciplinadores.  

Torna-se urgente a mudança de concepção que ainda prevalece no Brasil 

acerca da construção das peças orçamentárias, com vistas a desconstruir a ideia de que o 

orçamento público é um assunto meramente técnico e, com isso valorizar sua dimensão 

política. Tal urgência está vinculada ao fato do processo de elaboração dos orçamentos 

                                                 
3
 Nessa “trincheira social” destacam-se os representantes dos setores financeiros, industriais, do 

comércio, do agronegócio, dentre outros que detém o poder econômico e político, com capacidade de 
organização suficiente para pressionar o Estado brasileiro a atender os seus interesses. Já os setores 
que representam as classes trabalhadoras se encontram em desvantagem na disputa pela definição 
de prioridades a serem expressas no orçamento público.  
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públicos ainda ser “[...] uma realidade distante aos olhos dos seus próprios destinatários, 

que se mantem apáticos”. Por sua vez, os agentes governamentais se colocam em uma 

situação de inércia e apreciam esse distanciamento da sociedade, pois acreditam que “[...] o 

orçamento é matéria exclusiva e reservada para os especialistas e porque consideram que a 

dissipação desse conhecimento redundaria em perda de poder” (POLI; HAZAN, 2014, p. 

157). Ampliar o acesso sobre o destino dos recursos públicos se contrapõe a essa inércia, 

seja da sociedade ou do Estado, na medida em que 

  

O orçamento público pode ser compreendido como uma das formas de 
materialização e instrumentalização das ações do Estado, ou seja, é o 
espelho da primazia conferida a determinadas políticas públicas específicas 
ou gerais em uma determinada gestão governamental. Em tese deveria ser 
determinado por opções ou escolhas efetuadas por sujeitos sociais 
portadores de racionalidades e imbuídos de intencionalidades das mais 
diversas, capazes assim de exprimir os múltiplos contextos que compõem 
os conflitos e os anseios de toda a sociedade (POLI; HAZAN, 2014, p. 157). 

 

Salvador (2010) vem dar robustez à compreensão de POLI e HAZAN, reforçando 

a ideia de que o orçamento público não se restringe a uma mera estrutura contábil, mas 

reflete à correlação de forças presentes na sociedade, expressando os diferentes interesses 

que motivam a busca pela apropriação dos recursos públicos que compõem o fundo público. 

Assim, ao dimensionar os gastos, o orçamento público “[...] permite compreender e 

mensurar a importância dada a cada política pública no contexto histórico da conjuntura 

econômica, social e política vivenciada no país” (SALVADOR, 2010, p. 172). Portanto, a 

depender da correlação de forças é possível efetivar ou não os direitos previstos na 

legislação brasileira, na medida em que o orçamento público  

 

[...] é um instrumento de realização desses direitos. Existem outros 
instrumentos, mas o orçamento é um instrumento privilegiado, que deve 
assegurar e expressar os requisitos de cumprimento dos direitos, refletindo 
as prioridades definidas pelo governo na execução e na escolha das 
políticas públicas. O orçamento público e a expressão concreta da 
efetivação dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, que são 
também expressos na Carta Magna e na legislação infraconstitucional do 
país. [...] a receita pública, composta, principalmente por tributos, deve 
servir para a efetivação de um amplo conjunto de direitos. [...] o sistema 
tributário é que vai assegurar os recursos para a construção de um Estado 
de Direito Democrático e Social, destinado a assegurar o exercício dos 
direitos (SALVADOR, 2010, p. 180).   

 

Para além de uma peça técnica e formal, entendido como um mero instrumento 

de planejamento, o orçamento público é uma peça de cunho político, pois orienta e direciona 
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“[...] as negociações sobre cotas de sacrifício sobre os membros da sociedade no tocante ao 

financiamento do Estado e é utilizado como instrumento de controle e de direcionamento 

dos gastos” (OLIVEIRA apud SALVADOR, 2012, p. 128). Nessa perspectiva, 

 

[...] a decisão sobre os objetivos de gastos do Estado e a fonte dos recursos 
para financiá-lo não é somente econômica, mas principalmente são 
escolhas políticas, refletindo a correlação de forças sociais e políticas 
atuantes e que têm hegemonia na sociedade. Os gastos orçamentários 
definem a direção e a forma de ação do Estado nas suas prioridades de 
políticas públicas. [...] o orçamento deve ser visto como espelho da vida 
política de uma sociedade, à medida que registra e revela, em sua estrutura 
de gastos e receitas, sobre que classe ou fração de classe recai o maior ou 
o menor ônus da tributação e as que mais se beneficiam com os seus 
gastos. Por meio do orçamento público, o Poder Executivo procura cumprir 
determinado programa de governo ou viabilizar objetivos macroeconômicos. 
A escolha do programa a ser implementado pelo Estado e dos objetivos de 
política econômica e social reflete os interesses das classes, envolvendo 
negociações dos seus representantes políticos, no qual o orçamento é 
expressão das suas reivindicações (OLIVEIRA apud SALVADOR, 2012, 
p.128).  

 

A expressão da dimensão política que reveste o orçamento público se 

materializa no controle democrático do processo decisório que envolve o destino dos 

recursos públicos. Isso implica em compreender o processo de disputa que envolve a 

sociedade em defesa do direito de participar da definição do orçamento público, com 

conhecimento e capacidade de se apropriar dos instrumentos de acesso às discussões e 

decisões no âmbito do orçamento público. Nesse sentido, a seção seguinte tem por objetivo 

discutir o papel dos Conselhos no que diz respeito ao processo orçamentário.  

 

2 – A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS SOBRE O 
ORÇAMENTO PÚBLICO: LIMITES E POSSIBILIDADES 

 

Os desafios em exercer o controle democrático sobre o orçamento público são 

enormes diante da falta de transparência ou dos tímidos avanços em relação ao controle 

dos gastos públicos, o que reforça a “[...] anulação da participação de sujeitos combativos 

da sociedade civil nas decisões das finanças públicas” (SALVADOR; TEIXEIRA, 2012, p. 

10). As decisões sobre as prioridades do orçamento público ainda estão extremamente 

concentradas nas mãos do poder constituído, cujo compromisso é com o grande capital. É 

nesse contexto que  
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[...] reside um agravante substancial do controle democrático, a “blindagem 
da economia” no sentido de subtrair a dimensão pública e política na 
definição da economia, sob a alegação de tratar-se de assunto de domínio 
técnico. Por detrás disso, priva-se os sujeitos coletivos do debate de 
questões, tais como taxa de juros, tributos, etc, que incidem diretamente 
nas suas condições de vida. Subverte-se a democracia em busca de negar 
a socialização da política e exacerbar a concentração de poder do Estado e 
do capital (SALVADOR; TEIXEIRA, 2012, p. 10). 

 

Sendo assim, é preciso refletir sobre as condições em que se encontram o 

exercício da participação e do controle social na elaboração do orçamento público, levando 

em consideração a burocratização e concentração de poder da gestão pública no Brasil. 

Nesse sentido, a falta de “acesso à informação do orçamento público é um dos transtornos 

ao exercício do controle democrático” (SALVADOR; TEIXEIRA, 2014, p. 25).  

Na concepção de Salvador e Teixeira (2014) é preciso considerar a importância 

de se investigar a capacidade de interferência dos Conselhos nas decisões sobre o 

orçamento em duas perspectivas. Em um primeiro momento, é preciso conhecer a atuação 

dos Conselhos na discussão do orçamento, verificando como eles são incorporados no 

debate em torno do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da 

Lei Orçamentária Anual (LOA). É importante saber: 

 

[...] se há o envio destes documentos em tempo hábil para fomentar uma 
análise crítica por parte dos conselheiros; se as deliberações do conselho 
são efetivamente incluídas nestes instrumentos; se existe no conselho 
assessoramento técnico da área de financiamento e orçamento; se as 
discussões no conselho abrangem a política econômica e suas implicações 
para a política social, entre outros (SALVADOR; TEIXEIRA, 2014, p. 27).  

 

O segundo momento se refere ao acompanhamento por parte do Conselho 

quanto à execução e ao controle orçamentário e financeiro sobre prestação das contas 

públicas. Isso implica na capacidade dos Conselhos de acompanhar de forma sistemática e 

periódica o orçamento, prezando pelo recebimento em tempo real dos “[...] relatórios de 

execução com o rol de despesas detalhadas, com justificativas sobre a baixa da execução e 

com as metas físicas” (SALVADOR; TEIXEIRA, 2014, p. 27).  

Cabe aos Conselhos a realização da prestação de contas que está sob sua 

responsabilidade, dedicando-se a apreciar e a deliberar sobre as contas anuais acerca da 

execução das diferentes políticas sociais, bem como efetivar o controle democrático do 

orçamento público, o que “[...] implica ainda mapear e problematizar a natureza das 

deliberações das conferências de políticas públicas e de defesa de direitos relacionados ao 

fundo público e investigar sua concretização ou não” (SALVADOR; TEIXEIRA, 2014, p. 27). 
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Daí a importância da participação do Conselho em todo o processo de gestão 

dos recursos públicos, considerando os diferentes atores sociais e políticos que participam 

deste processo. A participação na gestão dos recursos públicos, na perspectiva de se 

exercer o controle social sobre o orçamento público, implica na capacidade de compreensão 

e de discernimento dos segmentos sociais acerca do processo orçamentário, na medida em 

que “aqueles que não pertencem ao mundo dos letrados em finanças públicas ficam 

automaticamente alijados das discussões” (VIANA, 2014, p. 54).  

A atuação dos Conselhos pode possibilitar a construção de uma 

instrumentalidade técnica, metodológica, ética e política, de modo a qualificar os diferentes 

segmentos da população para participar na construção de estratégias capazes de exigir do 

poder público uma melhor aplicação dos recursos públicos. 

É no processo de mobilização e de participação da população que está a 

possibilidade dos Conselhos decifrar as contradições no âmbito das ações governamentais, 

apontando as dificuldades e as necessidades para a organização de uma rede de controle e 

de pressão social e política voltada para a democratização da gestão pública. Isto significa 

criar estratégias para a superação dos limites que prevalecem no âmbito dos Conselhos e 

da sociedade como um todo quanto ao exercício efetivo de luta política. A gestão das 

políticas sociais depende de recursos para seu financiamento, devendo submetida ao crivo 

popular por meio de ações compartilhadas como o poder público.  

Assim, a importância dos Conselhos enquanto espaço de disputa política está na 

valorização da sua dimensão política, com vistas a superar a ideia de que o orçamento 

público deve ser tratado como objeto de decisões meramente técnicas. Nesta perspectiva, a 

pesquisa aponta para alguns desafios enfrentados pelos Conselhos enquanto espaços 

públicos com a responsabilidade de influir no controle social sobre as decisões do 

orçamento público. Trata-se uma pesquisa qualitativa tendo como campo empírico o 

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente das três esferas – municipal, estadual e 

nacional. A coleta de dados se deu por meio da entrevista semiestruturada tendo como 

entrevistados doze conselheiros, representantes da sociedade civil e do poder público. A 

amostra da pesquisa foi constituída por quatro conselheiros do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Londrina, quatro conselheiros do Conselho 

Estadual da Criança e do Adolescente do Paraná, e quatro conselheiros do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O desenvolvimento da pesquisa se deu 

entre os anos de 2011 a 2016.  

A pesquisa demonstrou o distanciamento dos Conselhos sobre os assuntos 

relacionados ao orçamento público.  As discussões e as decisões sobre o Plano Plurianual – 

PPA; A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, não tem 
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sido objeto de discussão e de envolvimento dos Conselhos, o que tem fragilizado o caráter 

público e político do processo decisório nesses espaços.    

Os Conselhos têm dificuldades em pautar o tema do orçamento público pela falta 

de conhecimento e de informação sobre a dinâmica que envolve todo o processo decisório 

acerca da definição das prioridades do orçamento público. Com isso, os Conselhos ficam 

reféns do poder/saber da ordem constituída, fragilizados pela falta de capacidade técnica 

mínima, inviabilizando sua participação no processo de gestão orçamentária.  

É grande a resistência do poder público em aceitar a participação dos 

segmentos da sociedade civil no debate e nas deliberações do orçamento público. São 

pontuais e descontínuas as ações do poder público para ampliar a discussão sobre o 

destino dos recursos públicos. A adoção de audiência pública não tem atraído a participação 

da sociedade, face ao uso indevido de termos eminentemente técnicos, dificultando a 

compreensão e a participação da população que não tem familiaridade com o tema. Isto 

demonstra que a estratégia adotada pelo poder público não tem contribuído para a 

construção de uma cultura política participativa da sociedade civil organizada. A importância 

dos espaços públicos como os Conselhos está na capacidade do exercício cotidiano para 

uma gestão pública democrática e compartilhada no âmbito das políticas sociais.   

O exercício da participação e do controle social como estratégia de luta 

fundamental no processo de planejamento e implementação do orçamento público não tem 

sido valorizado e compreendido pelos Conselhos. Isso pode ser constatado diante da 

ausência de ações concretas em exigir do poder público o cumprimento de sua 

responsabilidade na destinação de recursos públicos às políticas sociais. Nesse sentido, o 

espaço dos Conselhos tem sido desconsiderado, na medida em que as decisões sobre o 

orçamento público estão quase que exclusivamente submetidas ao poder público. Isso 

fragiliza o exercício da participação e do controle social com vistas a ampliar recursos 

públicos para o financiamento das políticas públicas.  

Ao prevalecer a ideia de que as decisões sobre o orçamento público é 

exclusivamente de responsabilidade do poder constituído, reduzindo-o a uma peça técnica e 

contábil, a dimensão política do orçamento público é desqualificada, colocando em xeque o 

papel dos Conselhos. Com isso, se naturaliza a condição de alijamento dos diferentes 

atores sociais no processo de gestão do orçamento público. Nesse sentido,  

 

A leitura dos orçamentos governamentais, apreendidos como uma peça 
técnica, silencia os critérios políticos que norteiam a eleição das prioridades 
nos gastos, estabelecidas pelo bloco do poder. A viabilização dos direitos 
sociais – e em especial aqueles atinentes à seguridade social – pauta-se 
segundo regras de um livro-caixa, do balanço entre crédito e déficit no ‘cofre 
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governamental’. [...] a elaboração e interpretação dos orçamentos passam a 
ser efetuadas segundo os parâmetros empresariais de custo-benefício, 
eficácia-inoperância, produtividade-rentabilidade. O resultado é a 
subordinação de respostas às necessidades sociais à mecânica técnica do 
orçamento público, orientada por uma racionalidade instrumental. A 
democracia vê-se reduzida a um ‘modelo de gestão’, desaparecendo os 
sujeitos e a arena pública em que se expressam e defendem seus 
interesses (IAMAMOTO, 2008, p. 188 - 189). 

  

Assim, o orçamento público é pautado e discutido de forma incipiente pelos 

segmentos da sociedade civil, em especial no contexto dos Conselhos, o que expressa a 

dificuldade de reconhecê-lo como instrumento político de interesse público. Isso fragiliza o 

campo de luta política em defesa da garantia e da ampliação dos investimentos no 

financiamento das políticas sociais.  

A manutenção das políticas sociais, entre outros fatores, é prejudicada diante da 

ausência de debate sobre o orçamento público na agenda dos Conselhos, expressando a 

fragilidade desses espaços enquanto instrumento de monitoramento, acompanhamento e 

avaliação da efetividade dos gastos públicos. A baixa qualidade do controle social sobre a 

efetividade das ações do Estado denuncia a precária participação da população no processo 

de gestão das políticas sociais e, principalmente, na gestão do orçamento público.   

 

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância em reconhecer a dimensão política do orçamento público está no 

fato de que as decisões sobre o destino dos recursos públicos devem ser submetidas aos 

múltiplos olhares, de modo a ampliar e consolidar os espaços que se qualificam como 

instrumentos de luta política: os Conselhos. Isto implica em romper com o ranço autoritário 

que ainda prevalece no âmbito da administração da coisa pública. Nessa direção, cabe aos 

Conselhos se qualificar como espaços potencialmente políticos, com vistas a imprimir ações 

de caráter democrático. 

A gestão das políticas públicas deve ser permeada por interesses daqueles que 

são seus demandatários. Isto exige um protagonismo político dos segmentos sociais 

organizados e mobilizados na luta pela democratização da gestão pública e, 

consequentemente, do orçamento público. Exercer a fiscalização e o controle social sobre o 

orçamento público requer ações articuladas e permeadas por decisões de diferentes atores 

sociais, exigindo do Estado o cumprimento de suas obrigações: socializar as informações e 
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executar as políticas públicas necessárias para a melhoria da qualidade de vida da 

população.  

Para tanto, é preciso redefinir a concepção e a compreensão sobre espaço 

público, gestão pública, coisa pública, políticas públicas, orçamento público, aspectos 

inerentes ao processo de planejamento que devem ser entendidos para além da perspectiva 

técnica/administrativa. Essa condição vai exigir que diferentes atores da sociedade e da 

administração pública, possam se inserir no processo de gestão do orçamento público, 

tendo por escopo a compreensão da sua dimensão política, de modo que os Conselhos 

sejam reconhecidos e legitimados como espaços privilegiados para o exercício da 

participação do controle social sobre a gestão da coisa pública.   

  Portanto, assegurar a dimensão política do orçamento público e dos Conselhos 

exigem ações concretas voltadas para o fortalecimento da luta política em favor da 

ampliação dos recursos públicos que financiam as políticas sociais. Nesse sentido, os atores 

sociais precisam se desvencilhar dos entraves técnicos e administrativos que têm dificultado 

o processo de participação coletiva na disputa em torno do orçamento público. É preciso 

enfrentar o descrédito da população em relação à importância dos espaços públicos como 

os Conselhos, fortalecendo ações coletivas que potencializam a organização, a socialização 

de informações e a consolidação de uma gestão democrática no âmbito das políticas 

sociais.  .   
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