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PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO PLANEJAMENTO 

ITEM/SUB-ITEM:  

2. Gestão Pública Participativa 

2.1. Participação do Cidadão no Planejamento 

TÍTULO DO DADO: 

Participação do Cidadão no Planejamento 

TÉCNICO/TÉCNICOS: 

João Marciano Júnior 

EIXO TEMÁTICO: 

Fiscal e Governança 

 

 

INTRODUÇÃO DO DADO: 

 

Conforme estudos realizados pelo Instituto Polis e Consórcio da 

Compania Independiente de Servicios Profissionales Integrados (Idom) / 

Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos (Cobrape), foi 

apresentado, ainda em 2015, o Plano de Ação Palmas Sustentável, como parte 

das ações da Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES) do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), como resultado de pesquisas e 

diagnósticos sobre a cidade de Palmas. 

Para o Idom/Cobrape, “Apesar da prefeitura se utilizar dos conselhos e 

mecanismos de consultas públicas para ouvir a população, ainda não existe 

integração desses instrumentos para realização das escolhas e votações das 

atividades e projetos previstos nas ações dos programas apresentados no Plano 

Plurianual (PPA). ” 

Além disso, “Não foi possível identificar a existência de espaço para que 

a população influencie na definição de uma parcela do orçamento que 

deverá ser destinada ao custeio e investimentos, processo democrático que 

permitiria a população decidir diretamente como e onde aplicar parte dos 

recursos orçamentários do município (implantação do Orçamento 

Participativo). ” 
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Conclui ainda a pesquisa que “Em razão do cumprimento das exigências 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, a prefeitura de Palmas tem realizado 

audiências públicas de prestação de contas durante o ano. ” 

 

DADOS: 

A pesquisa realizada pelo Idom/Cobrape com a população “revelou a 

deficiência noprocesso de participação da população, sendo que 63% 

afirmaram não ter ouvido falar do orçamento participativo. Para os 35,5% que 

já ouviram falar, 83,3% nunca participaram de algum orçamento participativo.” 

 

CONTRIBUIÇÕES TÉCNICAS 

 

01 A população do Município de Palmas não influencia 

significativamente na gestão pública municipal, através da 

participação popular na gestão do gasto público. 

Referências Bibliográficas: 

Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, Caixa Econômica Federal, 

Instituto Pólis, Prefeitura Municipal de Palmas – TO. Plano de Ação Palmas 

Sustentável – 2015, disponível no site http://polis.org.br/publicacoes/plano-de-

acao-palmas-sustentavel/, pag. 44/45. 

 

Palmas, 12 de maio de 2017. 

 

João Marciano Júnior 

 


