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 Enxergar a realidade: em qual contexto político e institucional as políticas 
públicas existem? Como elas são pensadas, se tornam concretas, são 
financiadas e avaliadas no Brasil?  

 

 Discernir sobre o que existe como caminho: o modelo que as políticas 
públicas tem assumido em nossas realidades tem sido o ideal? Elas tem 
colaborado para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e 
solidária?  

 

 Decidir e agir pela transformação: como as reflexões propostas pela 
Campanha da Fraternidade 2019 podem servir para impulsionar ações em 
prol da transformação positiva e perene de nossa sociedade?  







“O fenômeno da cidadania é complexo e historicamente 
definido.” (CARVALHO, p. 15) 

 

“A cidadania é o vínculo jurídico-político que une as pessoas 
ao Estado, bem como as une uma frente às outras em face do 
Estado. Ser cidadão significa ser membro do Estado e 
também ser membro de uma sociedade de pessoas que 
habita este Estado.” (EISENBERG E PROGREBINSCHI, p. 87)  

- Cidadania no Brasil: o longo caminho, de José Murilo de Carvalho, Editora Civilização Brasileira, (edição atualizada, 2018).  

- Onde está a democracia?, de José Eisenberg e Thamy Pogrebinschi, Editora UFMG, 2002.   
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“Direitos Civis são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à 
propriedade, à igualdade perante a lei. Eles se desdobram na garantia 
de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de 
organizar-se, de ter respeitada a inviolabilidade do lar e da 
correspondência, de não ser preso a não ser pela autoridade 
competente e de acordo com as leis, de não ser condenado sem 
processo legal e regular.” (p.15)  

 

 

Cidadania no Brasil: o longo caminho, de José Murilo de Carvalho, Editora Civilização Brasileira, (edição 
atualizada, 2018).  



“Direitos Políticos se referem a participação do cidadão no governo da 
sociedade. Seu exercício é limitado a parcela da população e consiste 
na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, 
de votar, de ser votado”. (p.15)  

“Não pode haver direitos políticos sem a existência dos direitos civis.” 
(p. 16) 

 

 

Cidadania no Brasil: o longo caminho, José Murilo de Carvalho, Editora Civilização Brasileira, (edição 
atualizada, 2018).  

 



“Os Direitos Sociais garantem a participação na riqueza coletiva. Eles 
incluem o direito a educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a 
aposentadoria. A garantia de sua vigência depende da existência de 
uma eficiente máquina do Poder Executivo. (...) os direitos sociais 
permitem as sociedade politicamente organizadas reduzir o excesso de 
desigualdades produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de 
bem-estar para todos.” (p. 16) 

 

 

Cidadania no Brasil: o longo caminho, de José Murilo de Carvalho, Editora Civilização Brasileira, (edição 
atualizada, 2018).  

 



 É firmado um compromisso com a 
CIDADANIA;  

 Concepção de que não era possível 
almejar um país democrático sem 
eliminar as severas desigualdades que 
caracteriza(va)m o país;  

 Reconhece direitos civis, políticos e 
sociais;  

 É aprovada em um cenário onde os 
países desenvolvidas reduziam suas 
estruturas de promoção do bem-estar.  



“É a estrutura político-administrativa de um determinado país. No 
Brasil, está organizado em três poderes, o Legislativo, o Executivo, e o 
Judiciário” (p. 18).  

 

 

 

 

 

Texto-base da Campanha da Fraternidade 2019 – “Fraternidade e Políticas Públicas – Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, Edições CNBB, Brasília, 2018.  

 



Governo é o “conjunto de pessoas que exercem o poder 
político e que determinam a orientação política de 
determinada sociedade” (p. 555) . 

 

Dessa forma, o governo constitui um aspecto do Estado.  

 

Lucio Levi, em Dicionário de Política, organizado por Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, Editora 

UNB, Brasília, 1998.  

 



 Entre as tipologias das formas de Estado, a República se 
contrapõe a Monarquia.  

Remete a coisa pública, a coisa do povo, o bem comum, a 
comunidade.  

Tem de haver relativa igualdade.  

As leis são fruto da vontade popular. 

Os cidadãos, por virtude, antepõe o bem do Estado ao interesse 
particular.  

O interesse comum e a conformidade com a lei comum.  

 

 

 

Nicola Matteucci, (p.1107), em Dicionário de Política, organizado por Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco 

Pasquino, Editora UNB, Brasília, 1998.  

 





“O Poder executivo brasileiro, que atua na execução das leis que 
viabilizam as políticas públicas, encontra-se formado pelo governo 
federal, 27 governos estaduais e 5.570 prefeituras municipais. O Poder 
Executivo se constitui na instância de administração direta.” (n° 38, pp. 
24 e 25)  

Texto-base da Campanha da Fraternidade 2019 – “Fraternidade e Políticas Públicas – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

Edições CNBB, Brasília 2018.  

 



Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal – Getty Imagens – site BBC Brasil 



“O poder legislativo brasileiro, que se fundamenta nos princípios do 
poder popular e da representação, que tem como objetivo elaborar as 
leis e fiscalizar o Poder Executivo, constitui-se do Congresso Nacional 
com 594 congressistas (81 senadores e 513 deputados federais), de 27 
assembleias legislativas com 1.059 deputados estaduais e de 5.570 
câmaras municipais com 57.931 vereadores, além de órgãos auxiliares 
como os Tribunais de Conta.” (nº 35, p. 24)  

Texto-base da Campanha da Fraternidade 2019 – “Fraternidade e Políticas Públicas – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

Edições CNBB, Brasília 2018.  

 



Congresso Nacional – Foto de Werner Zotz – Embratur (brasil.gov.br) 



“No Brasil, o Poder Judiciário tem por função fiscalizar o cumprimento 
das leis e estabelecer punições para quem não as segue e, assim, 
garantir os direitos individuais, coletivos e sociais, bem como resolver 
conflitos entre cidadãos, entidades e Estado.” (nº 40, p. 25)  

Texto-base da Campanha da Fraternidade 2019 – “Fraternidade e Políticas Públicas – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

Edições CNBB, Brasília 2018.  

 



Supremo Tribunal Federal – foto de divulgação – Site Gazeta do Povo - PR 





No federalismo brasileiro 
existem três entes que possuem 
autonomia política e 
administrativa: a União, os 
Estados e o Distrito Federal e os 
Municípios.  

 

Existem 26 Estados.  

O Distrito Federal é onde está 
Brasília, a capital do país.  

Existem 5.570 municípios. 
Os municípios brasileiros são bastante diferentes. O maior 

deles, São Paulo, possui 12,1 milhões de moradores. Já o 

menor, Serra da Saudade - MG, possui 812.  



“No presidencialismo o Poder Executivo é exercido por uma só pessoa, 
o (a) presidente. É ele quem executa a lei, é ele quem escolhe os seus 
assessores (ministros), é ele quem representa o país na diplomacia 
internacional. Além do mais, ele tem também o que chamamos de 
iniciativa legislativa, ele pode propor projetos de lei, que o Poder 
Legislativo deve apreciar e votar.” (p. 42)  

Onde está a democracia?, de José Eisenberg e Thamy Pogrebinschi, Editora UFMG, 2002.   
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O Sistema Partidário Brasileiro é 
composto por muitos partidos. Não 
existe limitação para a criação de 
um novo partido, mas a partir das 
eleições de 2018 eles vão precisar 
cumprir cláusulas de desempenho 
nas eleições para acessar recursos 
públicos. 

 

Atualmente existem 35 partidos no 
Brasil e 30 deles conseguiram 
representação na Câmara dos 
Deputados para a próxima 
legislatura (2019-2022). 



Todos esses arranjos político-institucionais, como o fato de 
sermos uma República, que é alicerçada na divisão dos 
poderes, e que é constituída pelo Federalismo, o 
Bicameralismo, o Presidencialismo e o Multipartidarismo 
implicam no processo de formulação e implementação de 
políticas públicas.  





“Políticas Públicas tratam do conteúdo concreto e do conteúdo 
simbólico de decisões políticas, e dos processos de construção e 
atuação dessas decisões.” (p. 01)  

“É uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público.” (p. 02)  

“Possui dois elementos fundamentais: intencionalidade pública e 
resposta a um problema público; em outras palavras, a razão para o 
estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução 
de um problema entendido como coletivamente relevante.” (p. 02)  

 

Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 
Cengage Learning), 2015.   

 

 



“Políticas Públicas são elaboradas somente por agentes do 
estado? Outras pessoas podem elaborar políticas públicas?” 
(p. 02) 

 

“Políticas Públicas também se referem à omissão ou à 
negligência?” (p. 02) 

 

 

Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 
Cengage Learning), 2015.   

 



“não é somente a ação do governo, mas também a relação 
entre as instituições e os diversos atores, sejam individuais 
ou coletivos, envolvidos na solução de determinado problema 
e, para isso, utilizam alguns princípios, critérios e 
procedimentos que podem resultar em ações, projetos ou 
programas para garantir os direitos e deveres previsto na 
Constituição Federal e em outras leis.” (nº 21, p. 20)  

 

 

Texto-base da Campanha da Fraternidade 2019 – “Fraternidade e Políticas Públicas – Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, Edições CNBB, Brasília, 2018.  



“as políticas públicas de Estado encontram-se amparadas 
pela Constituição, devendo ser realizadas 
independentemente do governante de plantão (...)” (nº 48, p. 27)  

Texto-base da Campanha da Fraternidade 2019 – “Fraternidade e Políticas Públicas – Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, Edições CNBB, Brasília, 2018.  

 



“as políticas de governo são específicas a cada período do 
governante, uma vez que no regime democrático há 
alternância no exercício dos poderes executivo e legislativo.” 
(nº 48, p. 27)  

Texto-base da Campanha da Fraternidade 2019 – “Fraternidade e Políticas Públicas – Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, Edições CNBB, Brasília, 2018.  

 



De acordo com o impacto esperado na sociedade, conforme a classificação 
do professor de ciência política estadunidense, Theodore J. Lowi (1931–
2017).  



“estabelecem padrões de comportamento, serviço ou 
produto para atores públicos e privados. (...) a capacidade 
de aprovação ou não de uma política desse gênero é 
proporcional à relação de forças dos atores e interesses 
presentes na sociedade.” (p. 25) 

 

 
 

Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 
Cengage Learning), 2015.   



 

 

 

 

 

 

Lei Estadual 10.883, de 02 outubro de 
1992 – Declara de preservação 
permanente, de interesse comum e 
imune de corte, no estado de minas 
gerais, o pequizeiro (Caryocar 
brasiliense) e dá outras providências. 

Fonte: Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

Pequizeiro - Foto de Elma Carneiro – Blog Caliandra do Cerrado 



“geram benefícios concentrados para alguns grupos de atores 
e custos difusos para toda a coletividade/contribuintes. (...) 
Esse tipo de política se desenvolve em uma arena menos 
conflituosa, considerando que quem paga o ‘preço’ é a 
coletividade.” (p. 25)  

 
 

 

Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 
Cengage Learning), 2015.   

 



 

 

 

 

 

Lei 21.121, de 03 de janeiro de 2014 - 
Assegura ao idoso e à pessoa com 
deficiência que menciona gratuidade no 
serviço intermunicipal de transporte 
coletivo de passageiros.  

Fonte: Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

 Imagem de Divulgação – Sindpasse MG 



“concedem benefícios concentrados a algumas categorias de 
atores e implicam custos concentrados sobre outra categoria 
de atores. É um tipo de política que provoca muitos 
conflitos, pois representa um jogo de soma zero” (p. 25) 

 

 

 
Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 
Cengage Learning), 2015.   

 



 

 

 

 

 

 

Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012. 
Dispõe sobre o ingresso nas universidades 
federais e nas instituições federais de 
ensino técnico de nível médio e dá outras 
providências. 

Fonte: Palácio do Planalto  

Imagem de Divulgação – Site EBC Brasil 



“são aquelas políticas que definem as competências, 
jurisdições, regras da disputa política e da elaboração de 
políticas públicas. (...) se encontram acima dos outros três 
tipos de políticas e comumente moldam a disputa política 
nessas outras arenas.” (p. 26)  

 

 
Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 
Cengage Learning), 2015.  



 

 

 

 

 

 

Portaria do Ministério da Saúde nº 2.416, de 7 
de novembro de 2014 - Estabelece diretrizes 
para a organização e funcionamento dos 
serviços de ouvidoria do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e suas atribuições.  

Fonte: Ministério da Saúde 

Imagem de Divulgação – Site do Ministério da Saúde 
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Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora Cengage Learning), 2015.  

 



“Um problema público é a discrepância entre o status quo e uma situação 
ideal possível. (...) é a diferença entre aquilo que é e aquilo que se gostaria 
que fosse a realidade pública.” (p. 44) 

 

“A identificação do problema público envolve:  

 a percepção do problema; 

 a definição ou delimitação do problema; 

 a avaliação da possibilidade de solução.” (p. 45)  

 

Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 
Cengage Learning), 2015.  

 

 



“A agenda é um conjunto de problemas ou temas entendidos como 
relevantes. Ela pode tomar a forma de um programa de governo, um 
planejamento orçamentário, um estatuto partidário ou, ainda, assuntos 
que a mídia entende como importantes.” (p. 46)  

 

 

 

 

Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 
Cengage Learning), 2015.  

 



 “agenda política: é o conjunto de problemas ou temas que a 
comunidade política percebe como merecedor de atenção pública.” 
(p. 46) 

 “agenda formal: também conhecida como agenda institucional, é 
aquela que elenca problemas ou temas que o poder público já decidiu 
enfrentar.” (p. 46) 

 

 

 

Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 
Cengage Learning), 2015.  

 



“atenção: a situação deve ser entendida como merecedora 
de intervenção.  

resolutividade: as possíveis ações devem ser consideradas 
necessárias e factíveis. 

competência: o problema deve tocar responsabilidades 
públicas.” (pp. 47 e 48) 

 
Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 
Cengage Learning), 2015.  

 

 



“A partir da introdução do problema na agenda, os esforços de 
construção e combinação de soluções para os problemas são cruciais. 
Idealmente, a formulação de soluções passa pelo estabelecimento de 
objetivos e estratégias e o estudo das potenciais consequências de 
cada alternativa de solução.” (p. 48)     

 

 

 

 

Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 
Cengage), 2015.  

 



“A etapa de construção de alternativas é o momento em que são 
elaborados métodos, programas, estratégias ou ações que poderão 
alcançar os objetivos estabelecidos. Um mesmo objetivo pode ser 
alcançado de várias formas, por diversos caminhos.”  (p. 48)  

 

 

 

 

Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 
Cengage Learning), 2015.  

 



“É vista como a etapa que sucede a formulação de alternativas de 
solução. A tomada de decisão representa o momento em que os 
interesses dos atores são equacionados e as intenções (objetivos e 
métodos) de enfrentamento de um problema público são explicitadas.” 
(p. 51) 

 

Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 

Cengage Learning), 2015.   

 



“A fase de implementação sucede a de tomada de decisão e antecede 
os primeiros esforços avaliativos. É nesse marco temporal que são 
produzidos os resultados concretos da política pública. A fase de 
implementação é aquela em que regras, rotinas e processos sociais são 
convertidos de intenções a ações.” (p. 55)  

 

Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 

Cengage), 2015.   

 



“A avaliação é a fase do ciclo de políticas públicas em que o processo 
de implementação e o desempenho da política pública são examinados 
com o intuito de conhecer melhor o estado da política e o nível de 
redução do problema que a gerou. Compreende a definição de 
critérios, indicadores e padrões.” (p. 63) 

 

É o momento de julgar se uma política pública funcionou bem ou mal. 

Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 

Cengage), 2015.   

 



Eficácia: “diz respeito à relação entre características e qualidades dos processos e 
sistemas da implementação [de uma política, ação ou estratégia], de um lado, e os 
resultados a que chega, de outro. (...) será mais eficaz – atingirá os resultados em 
menor tempo, menor custo e com mais alta qualidade – aquela política que se apoiar 
em processos e sistemas adequados de implementação.” (p. 35) 

Eficiência: “a eficiência diz respeito às qualidades de um programa, examinados 
sobre os parâmetros técnicos, de tempo e de custos.” (p. 36) É a relação entre as 
entregas realizadas (serviços e benefícios) e os custos dos recursos que foram 
necessários.  

Efetividade: “refere-se a relação entre objetivos e metas, de um lado, e impactos 
e efeitos, de outro. Ou seja, a efetividade de uma política se mede pelas quantidades 
e níveis de qualidade com que se realiza seus objetivos específicos, isto é, as 
alterações que se pretende provocar na realidade.” (p. 36) 

 
Avaliação de implementação: esboço de uma metodologia de trabalho em políticas públicas. Artigo de Sônia Míriam Draibe, 

contido no livro Tendências e perspectivas na avaliação de políticas e programas sociais, de Maria Cecícila Barreira e Maria 

do Carmo Carvalho, São Paulo: IEE-PUC-SP, 2001. 



“o ciclo de políticas públicas também tem um fim, no momento da 
morte ou extinção da política pública.” (p. 67)  

 

“As causas da extinção de uma política pública são basicamente três:  

 o problema que originou a política é percebido como resolvido;  

 os programas, as leis ou as ações que ativam a política pública são 
percebidos como ineficazes; 

 o problema, embora não resolvido, perdeu progressivamente 
importância e saiu das agendas políticas e formais.” (p. 67)   

 
Políticas Públicas – Conceitos, esquemas de análise, casos práticos, de Leonardo Secchi, 2º edição, (editora 

Cengage Learning), 2015.   

 





Carga Tributária no Brasil 2016 – Análises por Tributos e Bases de Incidência, Receita Federal do Brasil, 2017. Disponível 

em http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-

estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-no-brasil-capa   

http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-no-brasil-capa
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-no-brasil-capa
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-no-brasil-capa
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-no-brasil-capa
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-no-brasil-capa
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-no-brasil-capa
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http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-no-brasil-capa
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http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-no-brasil-capa
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No Brasil, o modelo de tributação é injusto e caracterizado como 
regressivo. A maior incidência de impostos está no consumo e não 
renda e propriedade. Com isso, não se diferenciam ricos e pobres no 
momento da cobrança dos impostos. Esses últimos acabam, 
proporcionalmente, pagando mais impostos que os primeiros. 

 

É preciso uma Reforma Tributária que tenha princípios de solidariedade 
entre os cidadãos! 





“O PPA define diretrizes, objetivos e metas de médio prazo (quatro 
anos) da administração pública para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro poderá ser iniciado sem ser incluído no PPA. 

A vigência de cada PPA inicia no segundo ano de mandato presidencial 
[e também dos governadores e prefeitos], terminando ao fim do 
primeiro ano do mandato seguinte. Sempre que necessário, o Executivo 
pode enviar projetos de revisão do PPA em vigor.” 

 

Fonte: Orçamento Federal – Senado Federal. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/orcamento/legislacao-orcamentaria  
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“A LDO estabelece as metas e prioridades da administração pública 
federal [estadual e municipal], incluindo as despesas de capital para o 
exercício subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, 
dispõe sobre os critérios e a forma de limitação de empenho, entre 
outras funções.          

O projeto de LDO deve ser enviado pelo Executivo Federal ao Congresso 
Nacional [pelo Executivo Estadual as Assembleias Legislativas e pelo 
Executivo Municipal as Câmaras Municipais] até o dia 15 de abril de 
cada ano, devendo ser devolvido para sanção até o dia 17 de julho do 
mesmo ano.”   

 

Fonte: Orçamento Federal – Senado Federal. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/orcamento/legislacao-orcamentaria  
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“A LOA é o orçamento propriamente dito, uma lei que estima as 
receitas e fixa as despesas públicas para o período de um exercício 
financeiro. A LOA contém todos os gastos do Governo Federal e seu 
projeto deve ser enviado ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto 
de cada ano. 

No Congresso, deputados e senadores discutem na Comissão Mista de 
Orçamentos a proposta enviada pelo Executivo, fazem os ajustes que 
julgam necessários por meio de emendas e votam o relatório do 
projeto na forma de um parecer. Esse parecer é levado ao plenário do 
Congresso para aprovação final e envio à sanção do Presidente da 
República.” 

 
Fonte: Orçamento Federal – Senado Federal. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/orcamento/legislacao-orcamentaria  
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O Orçamento Participativo é uma 
iniciativa de participação popular 
surgida em Porto Alegre na década 
de 1980. Com o tempo, espalhou-se 
pelo Brasil e por todo o mundo.  

 

Baseia-se na participação das 
pessoas organizadas em suas 
comunidades no processo de 
elaboração do orçamento, 
sugerindo prioridades para o 
Orçamento de Investimentos.  





Em 2016 o Presidente Michel Temer 
apresentou ao Legislativo uma 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) para limitar os gastos do 
governo no período de 20 anos.  

 

Essa nova medida de contenção 
orçamentária, que foi aprovada, 
ficou conhecida como Novo Regime 
Fiscal. Os gastos do governo com as 
políticas públicas só poderão ser 
corrigidos conforme o índice da 
inflação do ano anterior.  
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Fonte: Senado Federal – Siga Brasil -  https://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil - Clicar no ícone 
“Acesso Livre”, depois escolher a opção “4 - Orçamento Fiscal e Seguridade – Execução”, depois dar um duplo 
clique na opção “4.1 – 2017”, depois na opção “4.1.1 – Execução das Despesas”, depois na opção “(a) LOA 2017 – 
Despesa Execução – Funções”, considerando a coluna “pago”. Dados atualizados até 31/12/2017. 

Nota 1: Inclui o “refinanciamento” ou “rolagem” da dívida, pois o governo contabiliza neste item grande parte dos 
juros pagos. Para maiores detalhes, ver www.auditoriacidada.org.br/mentirasverdades  

Nota 2: A Função “Encargos Especiais” foi desmembrada em 3 itens: “Juros e Amortizações da Dívida” (que 
significa a soma dos GNDs 2 e 6), “Transferências  a Estados e Municípios” (Programa 0903: “Operações Especiais: 
Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica”), e “Outros Encargos Especiais” (o 
restante da Função “Encargos Especiais”). 

Nota 3: Não inclui restos a pagar pagos em 2018. 

Nota 4: O valor total do orçamento previsto (autorizado) para 2017 foi de R$ 3,415 trilhões, porém, apenas foram 
executados R$ 2,483 trilhões. A Auditoria Cidadã da Dívida está preparando requerimentos de informações para 
esclarecer a diferença de quase R$ 1 trilhão entre o previsto e o realizado.  

 

Fonte da imagem e das informações adquiridas no Site da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Disponível em: 
https://auditoriacidada.org.br  
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 Conselhos deliberativos e consultivos de Políticas Públicas  (Saúde, 
Educação, Assistência Social, Política Urbana, Merenda Escolar ...) 

 Conferências de Políticas Públicas; 

 Audiências Públicas, no Executivo e Legislativo; 

 Orçamento Participativo; 

 Fóruns de participação em sites governamentais; 

 Associações Comunitárias; 



“A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional 
de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 
de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer 
pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o 
recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. 

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. 
Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar 
publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação 
dos recursos públicos por elas recebidos.” 

 
Site Acesso a Informação – Governo Federal. Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/conheca-seu-

direito/a-lei-de-acesso-a-informacao  
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Site: https://www12.senado.leg.br/orcamentofacil 

Canal no Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCoVOimf74N
52U3HPlm_bz-A   
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Lista de vídeos no Youtube: 
https://goo.gl/MNWwoi 

(em constante atualização) 

Imagem Reprodução – Vídeo Trajetória das Desigualdades 
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Cadastro para acompanhar transferências ao Município - Site: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/notificacoes  
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Site Fiscalizando com TCE – https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/ 

https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/


Site Políticas Públicas ao Seu Alcance – Assembleia Legislativa - 

https://politicaspublicas.almg.gov.br/  
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Instituto Sociedade, População e Natureza - http://www.ispn.org.br/  

Guia de Elaboração de Projetos Socioambientais para Organizações de Base Comunitária - 

http://www.cerrado.org.br/capta/  
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“Animados pela fé e bem certos da 

vitória, vamos fincar nosso pé e 

fazer a nossa história... e fazer a 

nossa história animados pela fé!” 

 

Contatos: 

ismaeldeyber@gmail.com (e-mail) 

Ismael Deyber (Facebook)  

mailto:ismaeldeyber@gmail.com

