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Resumo 

A política pública do Orçamento Regionalizado foi implantada em Santa Catarina em 
1997. Desde então, sua metodologia vem sofrendo alterações como forma de 
adaptar-se às mudanças administrativas vivenciadas pelo Estado, porém, nunca 
sem desviar de suas finalidades, como descentralizar o orçamento estadual e 
fomentar a participação popular. Este estudo teve por objetivo analisar a política 
pública de Orçamento Regionalizado do Estado de Santa Catarina, como 
instrumento de promoção do Desenvolvimento Territorial Sustentável na região do 
Alto Vale do Itajaí, entre o período de 2012 e 2015. O procedimento metodológico 
proposto foi estabelecido em dois momentos, sendo o primeiro, a análise 
bibliográfica, tendo como fontes de pesquisa obras e artigos científicos, jornais, 
documentos, sites oficiais e legislação, para em seguida efetuar pesquisa de campo 
através de entrevistas realizadas com atores diretamente envolvidos na organização 
e execução desta política pública, bem como a análise de documentos oficiais e 
materiais divulgados na imprensa. Inicia-se com uma contextualização acerca dos 
conceitos de política pública, controle social e participação, para em seguida abordar 
o programa de Orçamento Participativo que inspirou a política de Orçamento 
Regionalizado, alvo deste estudo. Na sequência, é construído o conceito de 
Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS), com base nas concepções de 
espaço, território, desenvolvimento territorial e sustentabilidade. Por fim, é realizada 
a caracterização da região do Alto Vale do Itajaí. A pesquisa de campo desmembra-
se em três momentos: (i) descrição das etapas de organização do Orçamento 
Regionalizado, a qual foi subdividida em dois momentos, primeiramente a análise da 
organização interna na Assembleia Legislativa e posteriormente a organização de 
cada uma das quatro Secretarias de Desenvolvimento Regional do Alto Vale do 
Itajaí; (ii) identificação dos atores envolvidos nesta política pública; (iii) identificação 
de três categorias de análise do desenvolvimento territorial sustentável, as quais 
foram analisadas e correlacionadas como a política pública do Orçamento 
Regionalizado. Dentre as principais conclusões deste estudo, tem-se que esta 
política pública pode ser considerada um instrumento de promoção do 
desenvolvimento territorial sustentável da Região do Alto Vale do Itajaí, bem como a 
importância do envolvimento da comunidade como forma de garantir maior poder de 
influência junto ao Governo do Estado na realização das ações propostas. Ao final 
são apresentadas sugestões para estudos futuros, referências bibliográficas, anexos 
e apêndices.  

Palavras chaves: Política Pública, Desenvolvimento Territorial Sustentável, 
participação popular, Orçamento Regionalizado. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Public policy Regionalized Budget was implemented in Santa Catarina in 1997. Since 
then, its methodology has undergone changes as a way to adapt to administrative 
changes experienced by the state, but never without diverting their purposes, such 
as decentralizing the state budget and encourage popular participation. This study 
aimed to analyze public policy Regionalized Budget of the State of Santa Catarina, 
as an instrument for promoting sustainable regional development in the Alto Vale do 
Itajaí region, between the period 2012 and 2015. The proposed methodological 
procedure was established in two moments, the first, the literature review, and as 
sources of research works and scientific articles, papers, documents, official websites 
and legislation thereafter to carry out field research through interviews with actors 
directly involved in the organization and implementation of this policy public, as well 
as the analysis of official documents and materials published in the press. It begins 
with a contextualization about public policy concepts, social control and participation, 
to then approach the Participatory Budgeting program that inspired Regionalized 
budget policy target of this study. Following is built the concept of Sustainable 
Territorial Development (DTS), based on conceptions of space, territory, territorial 
development and sustainability. Finally, we performed characterization of the Alto 
Vale do Itajaí region. The field research dismembered into three stages: (i) 
description of the stages of organizing Regionalized Budget, which was divided into 
two stages, first the analysis of the internal organization in the Legislative Assembly 
and later the organization of each of the four Departments Regional Development of 
Alto Vale do Itajaí; (Ii) identification of the actors involved in public policy; (Iii) 
identification of three categories of analysis of sustainable territorial development, 
which were analyzed and correlated as public policy Regionalized budget. Among 
the main conclusions of this study, is that this public policy can be considered an 
instrument to promote sustainable territorial development of the region of Alto Vale 
do Itajaí, and the importance of community involvement in order to ensure greater 
power of influence with to the State in carrying out the proposed actions. At the end 
they are presented suggestions for future studies, references, attachments and 
appendices. 

Key words: Public Policy, Sustainable Territorial Development, popular participation, 
Regionalized budget. 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................... 11 

ÍNDICE DE QUADROS ............................................................................................. 11 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .................................................................... 12 

1 Introdução .............................................................................................................. 13 

1.1 Problemática de pesquisa ................................................................................ 15 

1.1.1 Questões de pesquisa ............................................................................... 15 

1.2 Objetivos .......................................................................................................... 16 

1.2.1 Objetivo Geral ............................................................................................ 16 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 16 

1.3 Justificativa ...................................................................................................... 16 

1.3.1 Relevância teórica ..................................................................................... 16 

1.3.2 Relevância prática ..................................................................................... 17 

2 Orçamento Regionalizado de Santa Catarina ........................................................ 18 

2.1 Políticas públicas ............................................................................................. 18 

2.1.1 Ciclo da Política Pública ............................................................................ 22 

2.2 Participação e Controle Social ......................................................................... 26 

2.3 Orçamento Participativo ................................................................................... 31 

2.4 Orçamento Regionalizado de Santa Catarina .................................................. 36 

3 Desenvolvimento Territorial Sustentável ................................................................ 39 

3.1 Concepção de espaço ..................................................................................... 40 

3.2 Conceito de Território ....................................................................................... 42 

3.3 Desenvolvimento territorial ............................................................................... 47 

4.4 Sustentabilidade e Desenvolvimento Territorial Sustentável ........................... 49 

4 Metodologia ............................................................................................................ 56 



4.1 Procedimentos metodológicos ......................................................................... 56 

4.2 Universo e Amostragem ................................................................................... 57 

4.3 Procedimentos de coleta .................................................................................. 58 

4.4 Caracterização da região ................................................................................. 61 

5 Análise de Dados ................................................................................................... 66 

5.1 Organização do Orçamento Regionalizado ..................................................... 66 

5.1.1 Processo de organização interna............................................................... 69 

5.1.2 Processo de organização externa.............................................................. 74 

5.2 Identificação dos atores sociais ....................................................................... 81 

5.3 O Orçamento Regionalizado e o Desenvolvimento Territorial Sustentável ...... 84 

5.3.1 Governança local ....................................................................................... 85 

5.3.2 Descentralização da tomada de decisões ................................................. 87 

5.3.3 Planejamento de longo prazo .................................................................... 89 

6 CONCLUSÕES ...................................................................................................... 90 

6.1 Considerações Finais ....................................................................................... 92 

7 RECOMENDAÇÕES .............................................................................................. 94 

Referências Bibliográficas ......................................................................................... 96 

ANEXOS ................................................................................................................. 108 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Estágios e atores do ciclo de Políticas Públicas. Fonte: Adaptado de 

Howlett, Ramesh e Perl (2013). ................................................................................ 21 

Figura 2: Etapas de organização do Orçamento Regionalizado com base no Ciclo de 

Políticas Públicas. Fonte: Adaptado de Howlett, Ramesh e Perl (2013). .................. 68 

Figura 3: Fluxograma do Orçamento Regionalizado. Fonte: Alesc, 2015. ................ 70 

Figura 4: Audiência Pública de Ituporanga em 2013. Fonte: Relatório Audiências 

Públicas 2013. ........................................................................................................... 76 

Figura 5: Audiência Pública de Ibirama em 2013. Fonte: Relatório Audiências 

Públicas 2013. ........................................................................................................... 77 

Figura 6: Audiência Pública de Rio do Sul em 2013. Fonte: Relatório Audiências 

Públicas 2013. ........................................................................................................... 78 

Figura 7: Audiência Pública de Taió em 2013. Fonte: Relatório Audiências Públicas 

2013. ......................................................................................................................... 80 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

Quadro 1: Ciclo de Políticas Públicas proposto por Howlett, Ramesh e Perl (2013, 

p.15). ......................................................................................................................... 20 

Quadro 2: Abordagens conceituais de territórios em três vertentes básicas. Fonte: 

Adaptado a partir de Haesbaert e Limonad (2007, p.45). ......................................... 44 

Quadro 3: Matriz Analítica. Fonte: Adaptado de Feuser, 2013.................................. 60 

Quadro 4: Emancipação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí. Fonte: Adaptado de 

AMAVI, 2015a. .......................................................................................................... 63 

Quadro 5: Evolução da População do Alto Vale do Itajaí entre 1996 e 2014. Fonte: 

AMAVI, 2015b. .......................................................................................................... 64 

Quadro 7: Relação de participantes nas audiências públicas do Orçamento 

Regionalizado no período 2012-2015. Fonte: Elaborado pelo autor. ........................ 75 

Quadro 6: Atores envolvidos na organização interna e externa do Orçamento 

Regionalizado. Fonte: Elaborado pelo autor. ............................................................ 82 

 

file:///C:/Users/USER/Desktop/Materiais%20de%20Estudo/Mestrado/Dissertação/Capítulos/Dissertação%20Final.docx%23_Toc440618850
file:///C:/Users/USER/Desktop/Materiais%20de%20Estudo/Mestrado/Dissertação/Capítulos/Dissertação%20Final.docx%23_Toc440618850
file:///C:/Users/USER/Desktop/Materiais%20de%20Estudo/Mestrado/Dissertação/Capítulos/Dissertação%20Final.docx%23_Toc440618851


 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ALESC – Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

AMAVI – Associação Dos Municípios Do Alto Vale Do Itajaí 

DTS – Desenvolvimento Territorial Sustentável 

FURB – Fundação Universidade Regional de Blumenau 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LOA – Lei Orçamentária Anual 

OP – Orçamento Participativo 

OR – Orçamento Regionalizado 

PPA – Plano Plurianual 

SDR – Secretaria de Desenvolvimento Regional 

SICOP – Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas 

SIGEF – Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história é possível analisar uma evolução no que tange os 

modelos metodológicos estudados e aplicados na administração pública. Diversos 

autores defenderam propostas que até hoje estão presentes em nosso dia a dia e 

que apesar de apresentarem diferenças latentes em suas concepções teóricas, sob 

a análise de uma mesma base epistemológica são complementares, conforme 

apresentado por Salm e Menegasso (2009). 

Em um primeiro momento, tem-se o modelo denominado velha administração 

pública (ou modelo convencional) pautado na burocracia em sua essência, conforme 

delimitação estabelecida por Weber (1978). Tal modelo é aplicado até hoje em 

repartições públicas, gerando um crescente descontentamento da população, tendo 

em vista a excessiva burocratização que acaba gerando uma imagem de lentidão do 

serviço público, bem como a exclusão do cidadão como parte ativa do processo e na 

busca do bem comum. 

 

O modelo se sustenta na premissa de que o serviço público pode ser 
produzido por meio da busca dos interesses da burocracia e que, por si só, 
é suficiente para a produção do bem público (SALM e MENGASSO, 2009, 
p. 96-97). 

 

Partindo desta realidade o modelo de nova gestão pública (ou administração 

pública gerencial), surge com uma proposta de agregar ao setor público a 

dinamicidade e agilidade na execução e tramitação de processos do setor privado. 

Esta proposta parte de um princípio de eficiência visando ampliar a produção sem 

aumentar ou até reduzir os custos. Este modelo, apesar de mais dinâmico, tem em 

sua concepção a burocracia como fator decisivo na produção do bem comum. 

Porém, diferentemente do modelo de administração pública convencional, seu viés 

mais voltado ao setor privado gera certa dependência do setor público e acaba 

transformando o cidadão em seu cliente, fragilizando, desta forma, a democracia. 

Por fim, surge a proposta do novo serviço público, a qual teve suas bases 

epistemológicas definidas pelo autor norte americano Robert Denhardt, conforme 

apresentado por Salm e Menegasso (2003, p. 96-97): 
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[...] essas bases tomam por princípio que o ser humano é, antes de mais 
nada, um ser político que age na comunidade; que a comunidade 
politicamente articulada requer a participação do cidadão para a construção 
do bem comum; e que o bem comum precede a busca do interesse privado.  

 

Este novo modelo muda à visão clientelista vigente na nova gestão pública e 

passa a enaltecer o verdadeiro papel do cidadão, buscando defender o interesse 

público de maneira democrática e estratégica, valorizando as pessoas e fazendo 

com que o administrador público atue visando à coprodução do bem comum. 

No Brasil, o processo de redemocratização traz à tona a discussão acerca da 

participação popular na formulação de políticas que promovam o desenvolvimento 

territorial, fugindo do modelo centralizador promovido até então pelo Estado. O 

desenvolvimento territorial tem por objetivo o resgate da identidade do território, em 

um processo que articule a sociedade e o poder público.   

Em paralelo a esse processo, ainda na década de 1980, amplia-se 

profundamente, em nível mundial, o debate acerca das questões ambientais. A 

introdução do conceito de desenvolvimento sustentável, ocorrida nesta época, traz 

consigo a necessidade de construção de um novo modelo de desenvolvimento 

voltado não apenas aos aspectos econômicos, mas também às necessidades da 

população.  

Uma das primeiras experiências de sucesso, no que diz respeito ao 

envolvimento do cidadão na formulação e implementação de políticas públicas, foi o 

Orçamento Participativo. Esta metodologia de trabalho, implantada com sucesso no 

final da década de 1980, permite ao cidadão participar ativamente do processo de 

construção do orçamento municipal, priorizando ações que possam maximizar o 

desenvolvimento territorial de sua comunidade e consequentemente de seu 

município. A participação da população neste processo de construção do orçamento 

público resulta em um levantamento de demandas sobre a realidade de cada região 

do município, possibilitando assim, que o gestor público possa direcionar suas ações 

priorizando os verdadeiros anseios da população local. Em pouco tempo esta 

metodologia passa a se difundir em diversos municípios do Brasil e até em outros 

países da América Latina e Europa.  
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Neste contexto, surge em 1997, à proposta pioneira de Orçamento 

Regionalizado no Estado de Santa Catarina, visando à construção do Orçamento 

Estadual de forma mais democrática, possibilitando a participação de todas as 

regiões do Estado em sua formulação e atendendo, acima de tudo, anseios da 

população. Concebido como projeto de lei, este programa desde seu início é 

organizado e promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

(ALESC), através da Comissão de Finanças e Orçamento, em parceria com a 

Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina e com o Tribunal de Contas do 

Estado, os quais realizam audiências públicas em todas as regiões catarinenses, 

facilitando assim, a logística de participação da população. Desta forma, quebra-se 

um antigo paradigma de organização do Estado, o qual, até então, tomava decisões 

sobre o orçamento de maneira autônoma, passando a considerar, a partir de então, 

os anseios da população. 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. Primeiramente é 

apresentada a introdução à temática deste estudo, as perguntas de pesquisa, o 

objetivo geral e objetivos específicos, e as justificativas (teórica e prática). No 

segundo capítulo inicia-se a revisão bibliográfica, apresentando conceitos de política 

pública, orçamento participativo, controle social e transparência. O terceiro capítulo 

trata da construção teórica acerca dos conceitos de espaço, território, 

desenvolvimento territorial, sustentabilidade e desenvolvimento territorial 

sustentável. O quarto capítulo expõe procedimentos metodológicos que nortearam 

este estudo. No quinto capítulo são apresentados os resultados da pesquisa de 

campo, realizados com procedimentos estabelecidos no capítulo quatro. No sexto 

capítulo são apresentadas as conclusões deste estudo, bem como as sugestões 

para pesquisas futuras. Ao final do estudo são listadas as referências bibliográficas, 

anexos e apêndices utilizados. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA DE PESQUISA 

1.1.1 Questões de pesquisa 

- Como é organizado o Orçamento Regionalizado? 

- Quem são os atores envolvidos no Orçamento Regionalizado? 
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- O Orçamento Regionalizado pode ser considerado um instrumento de fomento ao 

desenvolvimento territorial sustentável na região do Alto Vale do Itajaí no período 

2012-2015? 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste estudo é analisar o Orçamento Regionalizado como 

instrumento de promoção do desenvolvimento territorial sustentável do Alto Vale do 

Itajaí no período 2012-2015. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos são: 

- descrever e discutir a concepção/organização do Orçamento Regionalizado; 

- identificar a participação dos atores sociais envolvidos na organização e execução 

do Orçamento Regionalizado; 

- correlacionar Orçamento Regionalizado e Desenvolvimento Territorial Sustentável. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

1.3.1 Relevância teórica 

 O Orçamento Regionalizado é uma importante ferramenta implantada no 

Estado de Santa Catarina no ano de 1997, visando ampliar a participação da 

população no processo de formação e fiscalização do orçamento estadual. Além 

disso, tem por objetivo realizar um mapeamento das prioridades das diversas 

regiões do Estado, para que seja possível adotar a melhor política de 

descentralização de recursos, possibilitando assim um desenvolvimento territorial 

mais justo e sustentável em todo o Estado. Importante destacar o estudo acerca da 
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participação de diversos atores públicos e da sociedade neste importante processo 

de planejamento do Estado de Santa Catarina. 

 Tendo em vista o objetivo de analisar a se esta política pública pode contribuir 

para o desenvolvimento territorial sustentável da região do Alto Vale do Itajaí, é 

possível fortalecer estudos teóricos do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional da FURB, principalmente no que se refere à linha de 

pesquisa “Estado, sociedade e desenvolvimento no território”. A partir deste estudo, 

pode-se compreender melhor as relações entre sociedade civil e poder público, 

mediante análise de conceitos sobre desenvolvimento territorial sustentável, políticas 

públicas de participação e controle social. Importante ressaltar que atualmente são 

poucos os estudos que focam a relação entre orçamento público e desenvolvimento 

territorial sustentável.  

 

1.3.2 Relevância prática 

O Alto Vale do Itajaí é considerado uma das mais importantes regiões de 

Santa Catarina. Sua posição geográfica estratégica, sendo ligação entre a produção 

agrícola do Oeste e o dinamismo produtivo do Litoral catarinense, possibilitou seu 

fortalecimento econômico e social. Apesar de seu desenvolvimento, a região tem 

enfrentado diversos problemas, como as recentes e cada vez mais frequentes 

cheias e problemas urbanos em decorrência do crescimento de suas principais 

cidades, as quais se localizam em um importante corredor viário do Estado de Santa 

Catarina. 

Este estudo focará o período entre os anos de 2012 e 2015, uma vez que 

este período representa um ciclo completo do programa, marcado pela elaboração 

do Plano Plurianual. Sendo assim, será possível conhecer mais precisamente esta 

política pública promovida pelo Estado de Santa Catarina analisando sua influência 

na promoção do desenvolvimento territorial da região. Entende-se ainda que este 

estudo possibilitará o aperfeiçoamento desta política, ao identificar pontos positivos 

e situações que podem ser aprimoradas. Desta forma, espera-se contribuir junto ao 

poder público catarinense no fortalecimento e aprimoramento desta importante 

política pública, tornando-a cada vez mais eficiente. 
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Finalizada a introdução, terá início o referencial teórico deste estudo. 

Conforme descrito anteriormente, esta etapa será dividida em dois capítulos, 

abordando o Orçamento Regionalizado e o Desenvolvimento Territorial Sustentável 

respectivamente. O próximo capítulo iniciará com a contextualização dos conceitos 

de políticas públicas, participação e controle social, conceitos diretamente ligados a 

temática abordada. Em seguida, será apresentada a proposta de orçamento 

participativo, a qual inspirou o Orçamento Regionalizado de Santa Catarina que será 

apresentado como último subitem do capítulo. 

 

2 ORÇAMENTO REGIONALIZADO DE SANTA CATARINA 

Este primeiro capítulo apresentará uma contextualização acerca de diversos 

temas que embasaram este estudo. Inicialmente serão abordados os conceitos de 

políticas públicas, participação e controle social. Na sequência será apresentada a 

proposta de Orçamento Participativo e, finalizando o capítulo, o Orçamento 

Regionalizado de Santa Catarina. 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS  

O termo política pública causa estranheza na língua portuguesa, uma vez que 

este caracteriza como pública a palavra política, cuja derivação é originada da 

palavra pólis. Faz-se necessário então discernir algumas atribuições ao termo 

política para em seguida avançarmos no contexto de política pública. Para tanto 

destacam-se os seguintes pontos: i) a política diz respeito à vida coletiva das 

pessoas em sociedade ou organizações; ii) representa uma gama de processos, 

métodos e expedientes usados por indivíduos para conquistar e manter o poder; iii) 

representa a arte de governar e promover o bem público; iv) em uma visão mais 

operacional, é vista como um conjunto de práticas, ações e diretrizes legalmente 

fundamentadas e executadas por um governo (Estado) para resolver questões 

pertinentes à sociedade; v) é concebida como teoria ou conhecimento de controle e 

regulamentação da vida em sociedade, das organizações e ao ordenamento e 

administrações político-administrativas (Estados, nações, municípios, distritos, etc.) 

(HEIDEMANN e SALM, 2009). 
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Para Dye (1972, p.2) a política pública representa “tudo que um governo 

decide fazer ou deixa de fazer”. Em um primeiro momento podemos entender essa 

afirmação como muito simplista, uma vez que as decisões mais simples ou as mais 

complexas sejam consideradas políticas públicas. Para o autor existem três pontos 

centrais no estudo de políticas públicas: i) o poder público é o agente primário no 

processo de tomada de decisão da política pública, entretanto, a atuação da 

iniciativa privada e de entidades não governamentais pode influenciar as decisões 

do governo e consequentemente os rumos a serem seguidos pela política pública; ii) 

o poder público pode optar pela não tomada de decisão, permanecendo assim o 

curso do status quo; iii) a política pública representa uma ação consciente do 

governo, mas isso não significa que efeitos não intencionados possam surgir, por 

exemplo, ao proibir a venda de cigarros como alternativa de combate a doenças 

pulmonares, pode-se provocar o início de atividades ilegais de comercialização. 

Na concepção de Jenkins (1978), tem-se a política pública como um conjunto 

de decisões tomadas por atores políticos. Estes apresentam os objetivos e os meios 

para alcançá-los em determinadas situações. Como vemos, esta concepção 

aprofunda o pensamento de Dye, uma vez que, apresenta a política pública como 

uma série de decisões. Por exemplo, uma política pública voltada à acessibilidade, a 

qual não apresenta apenas campanhas de divulgação, mas também investimentos 

em infraestrutura de acessibilidade, investimentos em novas tecnologias para 

diminuir os obstáculos às pessoas com deficiência, entre outros. Desta forma, um 

conjunto de decisões é executado em prol de um objetivo pré-estabelecido, e estas 

decisões giram em torno da resolução de um problema público. Sjoblom (1984) 

define o termo problema como sendo a diferença entre situação atual e a situação 

ideal possível. Para o autor, um problema existe quando o status quo é considerado 

inadequado e existe a possibilidade de alcance de uma situação mais favorável. 

O processo de análise de políticas públicas pode ser percebido na 

observação de seus insumos (problemas), produtos (políticas), monitoramento e 

avaliação. Esta sequência de ações é conhecida como ciclo político-administrativo 

(WERNER e WEGRICH, 2007). Lasswell (1971) dividiu este processo em sete 

etapas: i) informação: reunião de informações; ii) promoção: promoção das opções 

pelos envolvidos na tomada de decisão; iii) prescrição: prescrição do curso de ação; 

iv) invocação: invocação do curso de ação e levantamento de possíveis sanções 
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para penalizar seus eventuais descumpridores; v) aplicação: aplicação da política; 

vi) término: término ou encerramento da política; vii) avaliação: apreciação e 

avaliação dos resultados obtidos. 

Este primeiro modelo serviu de inspiração para outros modelos, como o 

proposto por Brewer (1974), que apresenta seis etapas no ciclo político-

administrativo: i) invenção/iniciação: se refere à primeira percepção do problema; ii) 

estimativas: análise de custos, riscos e benefícios de cada solução proposta para a 

resolução do problema; iii) seleção: adotar ou rejeitar alguma solução proposta; iv) 

implementação: refere-se à implementação da solução proposta; v) avaliação: 

compreende a avaliação dos resultados obtidos; VI) término: encerramento ou 

descontinuidade da política com base nas conclusões obtidas na etapa anterior. 

Outra importante contribuição de Brewer foi o reconhecimento de que em sua 

maioria não existe um ciclo de vida para a política pública, que vai de seu 

nascimento a sua morte, podendo este variar na medida em que uma política 

sucede a outra (HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013). 

Dentre os diversos outros modelos desenvolvidos para as políticas públicas, 

este trabalho utilizará como balizador o método proposto por Howlett, Ramesh e Perl 

(2013), que prevê cinco etapas em seu ciclo político administrativo (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Ciclo de Políticas Públicas proposto por Howlett, Ramesh e Perl (2013, p.15). 

Resolução aplicada de problemas Estágios no ciclo político 

1 – Reconhecimento do problema 1 – Montagem da agenda 

2 – Propostas de solução 2 – Formulação da política 

3 – Escolha da solução 3 – Tomada de decisão política 

4 – Efetivação da solução 4 – Implementação da política 

5 – Monitoração dos resultados 5 – Avaliação da política 
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Neste modelo percebe-se a objetividade das etapas e identifica-se a ausência 

de uma etapa referente ao encerramento ou término da política pública. A primeira 

etapa representa o processo de chegada do problema ao conhecimento do poder 

público. Em seguida, tem-se a formulação de propostas no âmbito governamental. 

Na terceira etapa ocorre a tomada de decisão acerca de uma proposta pré-

estabelecida. Na sequência, tem-se o processo de implementação desta proposta. E 

finalmente, a etapa de monitoramento por parte do poder público, dos resultados 

obtidos. Conforme Sobeck (2003) e Parag (2006), este modelo além de separar as 

distintas etapas que compõem o processo de implantação da política pública, nos 

apresenta de maneira muito clara o papel desempenhado pelos atores e instituições 

em cada uma das etapas, como exemplifica a Figura 1. 

Figura 1: Estágios e atores do ciclo de Políticas Públicas. Fonte: Adaptado de Howlett, Ramesh e 

Perl (2013). 

 
 

Como demonstra a imagem acima, o processo de montagem da agenda pode 

envolver um grande número de (ou todos os) atores políticos, sendo estes 

considerados o universo da política. Em um segundo momento, na formulação de 

políticas, registra-se a presença de um número menor de atores que representam 

um subconjunto do universo da política pública, o chamado subsistema da política. 

Este subsistema é composto apenas por atores que detém o conhecimento em uma 

determinada área ou domínio sobre os recursos necessários que envolvem o 
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processo. No terceiro estágio, apenas um seleto grupo formado por cargos eletivos, 

juízes ou burocratas possuem atuação direta. Desta forma, nesta etapa registra-se a 

menor participação de atores em todo o processo. Conforme se dá a implantação da 

política pública, percebe-se que o número de atores se amplia. E finalmente, o 

último estágio que representa a avaliação da política pública, o número de atores 

atingidos é ainda maior, formando assim o universo da política. 

 

2.1.1 Ciclo da Política Pública 

 Conforme apresentado, este trabalho seguirá o modelo de ciclo de políticas 

públicas apresentado por Howlett, Ramesh e Perl (2013), o qual é dividido em cinco 

etapas, sendo estas: Montagem da agenda, formulação da política, tomada de 

decisão, implementação da política e avaliação. Neste processo, registra-se por um 

lado a participação do policy-maker, ou seja, seu protagonista, aquele que elabora a 

política pública, e por outro o policy-taker, que representa o destinatário da política 

pública. Na sequência, aborda-se cada uma destas etapas como forma de 

exemplificar seus procedimentos.  

 Primeiramente o processo de montagem da agenda, que segundo Howlett, 

Ramesh e Perl (2013) representa a maneira como os problemas públicos surgem e 

são levados ao conhecimento do poder público. Esta etapa inicial é fundamental e 

decisiva no impacto de todo o processo, uma vez que, a maneira como os 

problemas são identificados e posteriormente reconhecidos são determinantes em 

seu tratamento pelo poder público. Este processo envolve um considerável número 

de atores, tendo em vista, que a demanda pode surgir do apelo popular, ou através 

de entidades diversas, como privadas ou não governamentais. Importante ressaltar 

que a simples identificação deste problema não necessariamente implicará em 

alguma resposta do poder público. 

 O processo de montagem da agenda envolve primeiramente a identificação 

de um problema público. Ao tomar conhecimento de tal situação, o poder público 

pode ou não tomar uma atitude em vista à resolução deste problema. Esta situação 

envolve em muitos casos o impacto e a magnitude social que o problema público 

possui. A mobilização social em prol da formação desta agenda é fundamental, 
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garantindo assim, maior atenção dos agentes políticos, por se tratarem de temas 

que possuem relevantes impactos na sociedade. Kingdon (1984) apresenta o 

conceito de janelas políticas como momentos chaves de interação (que podem se 

abrir e se fechar) entre instituições políticas, atores e articulação de ideias. Essas 

aberturas podem surgir em momentos imprevisíveis, como em catástrofes, 

acidentes, escândalos ou até em momentos articulados por atores diretamente 

interessados na política pública em questão.  

Conforme Cobb e Elder (1983) existem dois tipos de agenda, a saber: I) 

agenda política: relação de problemas que são reconhecidos pela comunidade 

política, os quais merecem intervenção pública; II) agenda formal: conjunto de 

problemas e temas, os quais já receberam atenção e intenção de resolução do 

poder público, também conhecida como agenda institucional. Secchi (2010) 

apresenta um terceiro tipo de agenda, sendo esta relacionada à mídia, que 

representa o conjunto de problemas que recebem atenção dos meios de 

comunicação. Em virtude do poder de influência da mídia sobre a opinião pública, é 

comum, segundo o autor, que esta agenda condicione as agendas, política e formal. 

 A segunda etapa refere-se à formulação da política, que representa a 

construção de possibilidades por meio dos policy-makers, para a solução do 

problema público. Conforme Jones (1984, p.7), a formulação da política é 

caracterizada pela proposição de meios para solucionar as necessidades elencadas 

pela sociedade. Para Thomas (2001), o processo de formulação da política envolve 

quatro etapas: i) apreciação, na qual são identificados e analisados os dados; ii) 

diálogo, que representa a comunicação entre os atores políticos com diferentes 

perspectivas acerca das possíveis soluções para o problema; iii) formulação, na qual 

os atores esboçam as primeiras propostas e identificam quais delas têm potencial 

para serem implantadas; iv) consolidação, momento em que há a definição das 

propostas que serão encaminhadas para a próxima etapa. 

 Segundo Dunn (1993), esta etapa pode ser realizada com base em três 

técnicas: i) projeções, nas quais são realizados prognósticos baseados em 

tendências ou registros históricos. Esta técnica envolve projeções empírico-

dedutivas e requer informações seguras e precisas; ii) predições, as quais se 

baseiam na aceitação de teorias, proposições ou até analogias. Sua metodologia 
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envolve análises teórico-dedutivas e busca através de pressupostos já consolidados 

ou axiomas prever resultados; iii) conjecturas, decisão tomada com base em juízo de 

valores, através de aspectos intuitivos ou emocionais, por meio de reuniões, debates 

e fóruns de discussão. Nesta técnica a presença de profissionais experientes é 

fundamental. 

 Na terceira etapa, a tomada de decisão política, as opções que foram 

debatidas e estudadas durante os estágios anteriores do ciclo político são 

escolhidas como caminho a ser seguido. Esta tomada de decisão tem poder ou não 

de alterar o status quo (estado atual) de maneira positiva ou negativa. Esta decisão 

pode gerar ganhadores e perdedores, independentemente da decisão tomada 

(HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013). Para Brewer e DeLeon (1983, p.179), “é o 

estágio mais evidentemente político, na medida em que as muitas soluções 

potenciais para um dado problema devem de algum modo, ser reduzidas a apenas 

uma ou umas poucas eleitas e preparadas para uso”.  

Nesta etapa percebe-se menor participação de atores em todo o ciclo da 

política pública. Esta situação se dá em virtude do poder de decisão estar limitado a 

poucos atores que possuem a capacidade e autoridade para tomar decisões 

públicas. Deste seleto grupo fazem parte cargos formais do governo como políticos, 

juízes e funcionários de governo imbuídos de autoridade para tomar decisões. Vale 

ressaltar que apesar de seu poder de decisão, estes atores não podem optar pela 

política que lhes for mais conveniente, e sim devem respeitar o processo que se 

inicia na primeira etapa, com a formação da agenda e posteriormente com a 

formulação de políticas (HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013). 

 A etapa seguinte diz respeito à implementação de políticas, nas quais a 

proposta estabelecida na etapa anterior passa a ganhar vida. Nesta etapa são 

elencados recursos financeiros, se define os participantes e se estabelecem regras 

para que os objetivos possam ser perseguidos e os resultados alcançados. A partir 

do início do processo, o pequeno grupo de participantes passa a se expandir e 

englobar um universo de atores interessados. Os principais atores envolvidos nesta 

etapa, em geral, são servidores públicos e funcionários administrativos. Entretanto, 

em muitos casos, a participação de atores não governamentais é percebida, sendo 
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que, em alguns países estes chegam a ser os principais responsáveis pela 

implementação da política pública (HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013).  

A última etapa do ciclo de políticas públicas compreende a avaliação do 

processo, que representa na prática o estágio de funcionamento da política, 

determinando sua eficácia em razão dos objetivos estabelecidos. O processo de 

avaliação pode ser realizado pelos atores políticos e burocratas que atuaram nas 

etapas anteriores realizando assim, uma avaliação institucional e regularizada. Por 

outro lado, este processo pode envolver os diversos atores que de forma direta, 

indireta ou até mesmo não foram afetados pela política pública, como institutos de 

pesquisa, organizações não governamentais, grupos de interesse, a sociedade em 

geral. Como se pode perceber, esta etapa envolve uma grande quantidade de 

atores, conforme apresentado na figura 1 (HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013).  

O processo de avaliação é uma importante ferramenta para determinar se a 

política pública implementada vem alcançando, ou não, os resultados almejados, 

gerando assim um feedback para seus gestores. Conforme Larry Gerston (1997, 

p.120) a “avaliação determina a eficácia de uma política pública em termos de suas 

intenções e resultados percebidos”. Para Anderson (1979), a avaliação é o processo 

de julgamento sobre a validade das propostas apresentadas, bem como determinar 

o sucesso ou eventuais falhas na execução da política pública. Nachmias (1979) 

reforça a importância da avaliação como forma de determinar o impacto que a 

política pública tem sobre seu público-alvo. Segundo Costa e Castanhar (2003), a 

avaliação pode ser realizada em três momentos distintos: ex ante (anterior à 

implementação), in itinere (também conhecido como monitoramento que ocorre 

durante a implementação) e ex post (posterior à implementação). 

 A avaliação pode aguçar a sensibilidade e a percepção dos atores referentes 

à política pública, com intuito de melhorá-la. Conforme Secchi (2010), os principais 

critérios utilizados para a avaliação de uma política pública são: 

a) economicidade: referente ao grau de utilização de recursos (inputs); 

b) eficiência econômica: relação entre os recursos utilizados (inputs) e a 

produtividade (outputs); 
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c) eficiência administrativa: referente ao nível de conformação da execução a 

métodos preestabelecidos; 

d) eficácia: referente ao nível do alcance de metas preestabelecidas; 

e) equidade: trata da homogeneidade da geração de benefícios entre os 

destinatários da política pública. 

Ao concluir o processo de avaliação, é possível verificar as principais virtudes 

e as principais deficiências da política pública. Estes indicadores constituem um 

processo de aprendizagem que representa os conhecimentos e as novas 

informações, adquiridos por todos os atores envolvidos ao longo do processo. Diante 

disto, existem três possíveis situações que podem ser percebidas no estágio de 

avaliação: i) a política é bem sucedida: (registrando poucas adversidades e 

alcançando metas preestabelecidas); ii) a política deixou a desejar e necessita de 

melhorias (registra adversidades, porém, sem a força necessária para comprometer 

a política pública); e iii) a política representa um fracasso (problemas de 

implementação são insuperáveis). Desta forma, caberá aos atores políticos ponderar 

a respeito da política estabelecida, podendo assim aprimorar a proposta ou até 

eventualmente optar pela sua extinção (HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013). 

 A política pública é um importante mecanismo voltado à solução de um 

problema público. Seu processo de implementação gira em torno de um ciclo, o qual 

vai desde a percepção do poder público, da demanda que emana da sociedade ou 

de algum grupo organizado, passando pela definição da estratégia a ser 

implementada e finalizando com a avaliação do processo. No próximo item serão 

apresentados os conceitos de controle social e participação, que estão diretamente 

ligados à política de Orçamento Regionalizado. 

 

2.2 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL  

 O papel de fiscalização e controle das ações do poder público exercido pela 

sociedade civil é fundamental para garantir maior transparência e lisura nos atos 

públicos. A concepção de participação nos remete a Grécia Antiga onde a 

participação política era um requisito natural de envolvimento direto do homem nas 
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decisões da vida pública, não se utilizando de qualquer forma de representação 

política. Esta representação era pautada por princípios de igualdade, liberdade e 

cidadania (ARISTÓTELES, 2007).  

Na década de 1960 fortalece-se o conceito de democracia participativa, a 

qual, requer participação direta dos cidadãos nas decisões coletivas. Esta 

concepção chega ao seu auge com a queda do comunismo em 1989, bem como a 

necessidade de reforma do Estado de bem-estar social. Para Dahl (2005), a 

participação do cidadão é intrínseca à democracia, representando assim um modelo 

ideal. O autor defende que o processo democrático ocorra em duas vertentes, sendo 

a primeira, a contestação pública e a segunda, a inclusão de grupos de interesse. 

Desta forma, destacam-se na sequência as concepções de participação popular (ou 

política) e controle social. 

Para Lüchmann (2006), a plenitude da participação na vida política, ocorre 

pela distribuição de poder aos cidadãos conscientes, tornando-os responsáveis pela 

defesa e promoção da dignidade humana. Segundo Souza (2006), a participação 

possibilita ao homem se descobrir como sujeito político, criando uma visão mais 

abrangente da realidade a sua volta, que lhe conduz a tomar decisões em prol de 

melhorias sociais. Conforme Arnstein (1969), a participação do cidadão é essencial 

no exercício da cidadania e possibilita a inclusão de pessoas que outrora estavam 

excluídas do processo político e econômico. Teixeira (2002, p.32-33) entende que: 

 

[...] a participação é o processo social em construção hoje, com demandas 
específicas de grupos sociais, expressas e debatidas nos espaços públicos 
e não reivindicadas nos gabinetes do poder, articulando-se com 
reivindicações coletivas e gerais, combinando o uso de mecanismos 
institucionais com sociais, inventados no cotidiano das lutas, e superando a 
já clássica dicotomia entre representação e participação. 

 

 Para Lucas (1985), a participação popular é um processo democrático, no 

qual, os indivíduos e seus respectivos grupos inserem-se no debate e nas decisões 

que envolvem o setor público. Rousseau (1965) defende a participação direta do 

cidadão no processo de elaboração de leis que representem a vontade da 

população. Para Pateman (1992), a participação é considerada um contínuo 
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processo de aprendizagem com possibilidade de gerar um determinado censo de 

eficácia política individual e coletiva. Segundo Gray (1989), a participação 

corresponde a um processo coletivo de tomada de decisão entre os stakeholders 

que pertencem a um determinado grupo inter-organizacional. Para Teixeira (2002, 

p.38), “[...] a participação é um instrumento de controle do Estado pela sociedade, 

por conseguinte, de controle social e político”. 

 White (1996) apresenta uma tipologia de participação baseada nos interesses 

dos grupos e instituições envolvidas. Desta forma, a autora apresenta as seguintes 

denominações: i) participação nominal: o objetivo do participante é ser incluído no 

processo; ii) participação instrumental: o foco dos participantes está na eficiência e 

diminuição de custos na elaboração e execução de projetos e programas; iii) 

participação real: o intuito é participar e influenciar as decisões sobre concepção e 

execução de projetos e programas; iv) participação transformadora: o interesse dos 

participantes é a tomada de decisão de maneira independente. Cabe ressaltar que 

os dois primeiros modelos podem ser considerados uma participação formal, ou 

seja, uma participação que não afeta na decisão política, enquanto os dois últimos 

modelos, considerados como participação substantiva, representam a possibilidade 

de ações transformadoras.  

O processo de participação é um importante instrumento na inclusão da 

sociedade, a qual pode exercer o controle social. A origem deste termo é atrelada ao 

campo das ciências sociais, através das discussões clássicas de Émile Durkheim 

(2008), em um momento de instabilidade social em torno da chamada III República 

Francesa. Neste sentido, a intenção do autor era buscar formas de integração e 

manutenção da ordem social, evitando assim a anomia e gerando uma coesão 

social. Para Durkheim, esta coesão social seria uma força exterior que manteria a 

sociedade unida, possibilitando o convívio de acordo com a ordem social. Esta força 

exterior seria um sentimento de coletividade, transcendendo o individualismo, 

podendo levar a auto regulação da sociedade através do constrangimento coletivo. 

Segundo Alvarez (2004), o primeiro registro desta expressão está ligado aos 

autores norte-americanos George Hebert Mead (1863-1931) e Edward Alsworth 

Ross (1866-1951), em seus estudos acerca dos mecanismos de coesão e 

cooperação presentes na sociedade norte-americana e sua influência na 
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manutenção da ordem e integração social. Naquele período, os Estados Unidos 

viviam um intenso processo de industrialização que atraiu um excessivo contingente 

de imigrantes para atuar como mão-de-obra. Em pouco tempo, esta nova e 

diversificada sociedade passou a enfrentar problemas de ordem étnica, cultural e 

religiosa, gerando a necessidade de novos padrões de integração social entre a 

massa trabalhadora, mantendo assim, a ordem social (RODRÍGUEZ, 2007).  

Os estudos de Ross buscavam a compreensão da relação entre homem e 

seu ambiente. Sua definição de controle social dá-se pela incorporação e 

compreensão do indivíduo das normas culturais e de seu ambiente social 

(CRUBELLATE, 2007). Em paralelo, o trabalho de Mead trazia como foco a 

adequação do comportamento humano por meio de condutas morais individuais e 

coletivas e por meio de algumas instituições sociais propagadoras de padrões 

culturais, normativos e cognitivos (ALVAREZ, 2004). 

Correia (2005) apresenta duas concepções do controle social. A primeira 

seria a atuação do Estado sobre a sociedade civil, estando assim, o Estado à 

disposição da classe dominante, em alusão as concepções de Marx (o Estado a 

serviço da burguesia). Uma segunda vertente apresenta o controle social da 

sociedade civil sobre as ações do Estado, sendo esta voltada à teoria Gramsciana, 

na qual apesar do poder do Estado e da influência das classes dominantes na 

concepção e execução de políticas públicas, passa a incorporar demandas das 

demais classes que compõem a sociedade civil. 

O controle social é exercido no âmbito de um espaço de representação da 

sociedade civil, na qual, se articulam diferentes sujeitos com suas diversas 

representações em torno de interesses coletivos (DAHL, 2005). Segundo Cunill 

(2000), o controle social está relacionado à publicidade das informações e das 

justificativas das ações realizadas pela administração pública. Silva (2007) destaca 

que o controle social contribui para que se desenvolvam políticas públicas que 

atendam as reais necessidades da população. Machado (2012), por outro lado, faz 

um alerta sobre a formação da consciência política dos representantes da sociedade 

civil e do governo, uma vez que, sem esta, o controle social tenderá a assumir um 

caráter meramente fiscalizador.  
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Para Siraque (2005), o controle social tem por objetivo submeter seus 

agentes públicos (Executivo, Legislativo e Judiciário) ao controle da sociedade. De 

acordo com Souza (2006), o controle social pode ser visto como forma de 

participação da sociedade no processo de elaboração e execução de políticas 

públicas. Conforme Araújo et al (2006), percebe-se no Brasil o estreitamento das 

ligações entre controle governamental e controle social. O autor ainda destaca a 

necessidade de um determinado equilíbrio e interação entre esses poderes para que 

possamos alcançar uma sociedade democrática: 

 

[...] o controle social está classificado na categoria de direitos e garantias 
individuais, mas não visa a atender somente o interesse individual das 
pessoas enquanto tais, mas ao interesse público, ao bem comum, ao 
interesse da sociedade, da coletividade, da cidadania e das próprias 
finalidades do Estado. O interesse finalístico do controle social é, na prática, 
o controle das ações dos governos, dos agentes da Administração Pública, 
tendo como interesse maior o objetivo de fiscalizar as autoridades 
administrativas do Estado para saber se estão agindo conforme as normas 
constitucionais (SIRAQUE, 2009, p105). 

 

Segundo Ramos (1989), o processo de controle social tem a possibilidade 

objetiva de se tornar eficaz a partir da existência de um contínuo debate democrático 

entre administração pública e sociedade civil organizada acerca das políticas 

públicas governamentais. Lobo (1990) defende que por meio dos mecanismos de 

controle social, a participação da sociedade pode se concretizar interferindo nas 

políticas públicas, responsabilizando o Estado quando este não proporciona um 

atendimento adequado às demandas sociais e redirecionando as ações para o 

interesse público. 

Em síntese, Sposati e Lobo (1992) demarcam alguns pontos característicos 

sobre o controle social: i) supõe um padrão de representatividade na construção, 

operação e gestão das políticas públicas; ii) deve corrigir as lacunas da democracia 

representativa, introduzindo novos sujeitos, ampliando, ao mesmo tempo, a 

democracia; iii) é a possibilidade de ruptura da "regulação truncada" e espaço 

possível da constituição dos caminhos da "regulação na esfera pública"; iv) nas 

relações sociais fundadoras dos espaços de controle social devem ser estabelecidas 

regras que definam espaços efetivos de influência nas decisões públicas; v) 

necessita ser institucionalizado, tornar-se transparente, de modo que alterações em 
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sua continuidade sejam visíveis à sociedade; vi) deve incidir não somente sobre a 

equidade dos resultados, mas também sobre a igualdade do acesso; vii) deve dizer 

respeito aos serviços públicos e privados. 

No Brasil, o controle social nasce com a participação popular na 

administração Pública, sendo uma das condições para a existência do Estado 

Democrático de Direito implantado com a promulgação da Constituição de 1988, que 

dizimou a cultura política autoritária originária da formação histórica do país e fez 

emergir uma prospectiva de democracia representativa e participativa. A 

Constituição brasileira traz em seu artigo 74, parágrafo 2⁰ (Anexo C), a seguinte 

informação: “qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 

legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 

Tribunal de Contas da União”.  

Entende-se assim, que a concepção de controle social está institucionalizada 

no meio público, cabendo agora ao cidadão exercer seu papel como fiscalizador. 

Entretanto, conforme Carvalho (2007), o controle social não é o único mecanismo de 

participação popular, e aqui cabe um destaque ao papel da administração pública 

em fortalecer e instituir novos mecanismos de controle, como por exemplo, a Lei de 

Acesso a Informação1 (Anexo D), os diversos conselhos consultivos e de 

deliberação popular, conferências e mecanismos como o Orçamento Regionalizado 

e o Orçamento Participativo. Estas ações possibilitam o estreitamento das relações 

entre o poder público e a sociedade brasileira, além, é claro, de garantir maior 

transparência e lisura na gestão dos recursos públicos. 

 

2.3 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Os conceitos de participação e controle social são fundamentais para a 

efetividade de políticas públicas que visem a participação popular. Neste item será 

apresentada a política de Orçamento Participativo que inspirou a proposta de 

Orçamento Regionalizado do Estado de Santa Catarina. Na sequência serão 

abordados aspectos históricos e metodológicos dos diferentes modelos de OP 

                                                
1 Lei n⁰ 12.527, 2011, também conhecida como Lei da Transparência. 
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registrados em solo brasileiro e, em seguida, uma breve explanação sobre as 

experiências realizadas na América Latina. 

O período de ditadura militar que perdurou no Brasil entre 1964 e 1985 foi 

caracterizado pela concentração das decisões de implementação e execução de 

políticas públicas exclusivamente na esfera Federal, cabendo às instâncias 

Estaduais e Municipais, quando estes eram envolvidos, apenas a execução das 

mesmas. O enfraquecimento deste regime foi motivado pelo enfraquecimento da 

base de apoio do Governo Federal, marcado pelo desequilíbrio financeiro 

estabelecido após a segunda crise do petróleo em 1979 e pelas vitórias 

oposicionistas ao regime militar nos principais Estados brasileiros em 1982 

(ABRUCIO, 1994). Desta forma, o país é conduzido a um lento processo de 

“transição democrática” (DINIZ, 1985).  

O período de redemocratização marcado pela Constituinte de 1988 preconiza 

o tratamento dos municípios como entes indissolúveis do Estado. Este processo de 

descentralização possibilitou que, de maneira gradativa, sejam estabelecidas 

condições institucionais e políticas para a atuação governamental em nível local. 

Entretanto, cabe ressaltar que não houve uma efetiva descentralização dos 

recursos, uma vez que, estes ainda se concentram, majoritariamente, junto ao 

Governo Federal. 

O OP vem ao encontro desta proposta de inclusão de novos atores e 

fortalecimento da gestão, a partir de um estreitamento entre as relações de governo 

e população, em sua definição e execução. No Brasil as primeiras experiências de 

descentralização ocorreram na década de 1980, em municípios como Vila Velha 

(ES), Piracicaba (SP), Lages (SC) e Boa Esperança (SC) (PIRES, 2001).  

Conforme Cabannes (2004 e 2005), a história do OP pode ser dividida em 

três momentos. A primeira fase, entre 1989 e 1997, denominada de experimentação, 

quando surgem novas formas de gestão dos recursos públicos. No Brasil se 

destacam nesta etapa cidades como Porto Alegre (RS) e Santo André (SP). Vale 

destacar também as experiências realizadas em Montevidéu (Uruguai); Na segunda 

fase ocorre a massificação brasileira (período entre 1997 e 2000), na qual diversos 

municípios brasileiros passam a adotar esta metodologia de gestão. Por fim, a partir 
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do ano 2000, temos a terceira fase, denominada expansão e diversificação, nas 

quais o OP passa a ser adotado em diversas cidades latino-americanas e europeias. 

A primeira experiência significativa de OP em solo brasileiro foi realizada no 

município de Porto Alegre - RS, no ano de 1989, tornando-se referência para 

diversas cidades no Brasil e no mundo, pelo exemplo de mobilização popular, sendo 

considerada pela Organização das Nações Unidas – ONU como uma das 40 

melhores práticas de gestão pública (Prefeitura de Porto Alegre, 2014). Destaca-se 

que desde sua implementação, o OP em Porto Alegre foi realizado todos os anos, 

independente da corrente ideológica da administração municipal, demonstrando 

assim a eficiência do programa. Além disso, registra-se a efetiva participação da 

comunidade. “Com o OP, Porto Alegre criou um quarto poder, o dos cidadãos que 

assumem diretamente o processo de tomada de decisão” (GRET e SINTOMER, 

2002, p.130). 

Em paralelo ao trabalho realizado em Porto Alegre, outras 12 experiências 

foram registradas no período de 1989-1992. No período seguinte (1993-1996) foram 

registradas 53 e outras 140 no período entre 1997-2000. O número cresceu para 

190 entre 2001 e 2004, e no período seguinte (2005-2008) cresceu para 201 

experiências de OP em território brasileiro (RIBEIRO e GRAZIA, 2003; AVRITZER e 

WAMPLER, 2008). 

Fung e Wright (2002, p.5) definem OP como “[...] participativo na forma como 

incorporam o compromisso e a capacidade das pessoas comuns; deliberativo 

porque institui um processo racional de tomada de decisão e é uma forma de 

aumento de poder das bases na forma como ele liga ação e discussão”. Santos 

(1998) apresenta três características do OP: o direito de participação de todos os 

cidadãos; a participação é organizada através de regras da democracia direta e da 

democracia representativa; e por fim, a divisão dos recursos é realizada mediante 

uma metodologia objetiva baseada em critérios técnicos. Na visão de Navarro 

(1998), o OP possibilita a grupos marginalizados os mesmos direitos que aqueles 

grupos localizados no topo da estrutura social. Na visão de Abers (2000), o OP é 

uma forma de reinvenção da democracia local. 
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A metodologia de OP2 parte da elaboração de critérios para participação. Em 

municípios menores é realizada a divisão municipal por bairros ou comunidades, 

possibilitando assim a participação de todas as pessoas daquela determinada 

região, as quais terão esta delimitação geográfica no estabelecimento de suas 

demandas. Ainda durante a etapa de planejamento, o poder público define a 

quantidade de recursos orçamentários que serão destinados ao atendimento das 

demandas do OP, podendo assim apresentar um valor estimado de quantos 

recursos cada comunidade terá direito para realizar os investimentos demandados. 

A divisão destes recursos leva em consideração a quantidade de localidades 

(bairros, regiões, etc.) e também aspectos sociais, econômicos e históricos, como 

por exemplo, o número de habitantes daquela região, sua vulnerabilidade 

econômica, o histórico de investimentos na área, entre outros. 

Durante as plenárias é realizada uma prestação de contas para apresentação 

do orçamento do município, suas fontes de receitas, despesas e investimentos, além 

de uma prestação de contas das atividades realizadas no ano anterior. Num 

segundo momento realiza-se a captação de demandas, as quais serão 

apresentadas a toda comunidade presente para que seja possível, dentre tudo o que 

foi apresentado, a priorização das necessidades da comunidade, conforme 

viabilidade financeira. Ao finalizar a plenária, são escolhidos representantes da 

comunidade, chamados de delegados3, os quais serão responsáveis por 

acompanhar as plenárias em nível regional e municipal, além de acompanhar a 

elaboração e aprovação da peça orçamentária por parte do poder Legislativo. Os 

delegados eleitos formam o Conselho do Orçamento Participativo, responsável por 

fiscalizar a execução das obras e ações elencadas durante as plenárias. Importante 

destacar as possibilidades de variação que podem ser concebidas no OP, levando 

em consideração cada realidade onde esta proposta é implantada.  

Silva e Carvalho (2006) apresentam quatro elementos que segundo os 

formuladores do OP, o tornam um mecanismo eficaz de promoção do 

desenvolvimento social, econômico e territorial, a saber: i) destaque para a 

participação popular como caminho para a solução de dilemas da representação 

                                                
2 Pode variar conforme as características geográficas e sociais da entidade da Federação.  
3 O número de delegados eleitos leva em consideração o número de habitantes da região onde foi 
realizada a plenária. 
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democrática; ii) o fortalecimento da prática democrática possibilita a formação de 

uma nova consciência para o cidadão, fazendo com que este entenda melhor seus 

direitos e deveres, e constitua uma nova visão acerca da administração estatal e do 

conceito de público como um todo; iii) a participação do cidadão no processo de 

alocação dos gastos públicos possibilita uma maior eficácia no projeto, enfrentando 

mazelas sociais, uma vez que as áreas mais necessitadas seriam apontadas pela 

população como prioritárias; iv) o incentivo a democratização e a participação 

promovendo um maior desenvolvimento socioeconômico regional. 

Desta forma, o OP permite ao Governo realizar um preciso diagnóstico sobre 

as reais necessidades do município, o qual pode ser constantemente atualizado, 

permitindo uma destinação mais justa dos recursos municipais. Por outro lado, além 

da participação e de proporcionar “poder” ao cidadão, possibilita que ele possa 

compreender melhor o governo, tornando-o assim, mais crítico e preparado para 

discutir e participar da política em âmbito local e municipal.  

A metodologia do OP passou a ser utilizada em outras cidades da América 

Latina, compondo o que Cabanes (2004) definiu expansão e diversificação. Na 

sequência serão apresentados alguns dados sobre as experiências desenvolvidas 

em países latinos. Segundo Montecinos (2012), o OP está presente em países como 

Argentina, Peru, Uruguai, República Dominicana e Chile, sendo que estes dois 

últimos destacam-se pela existência de leis nacionais que amparam esta política 

pública. Apesar da presença da lei nacional nestes dois países, a adesão dos 

municípios ainda é muito baixa, havendo maior incidência em países como o 

Uruguai, que apresenta uma proporção de 40% de municípios que aplicam o OP. O 

autor ressalta ainda que somente no Peru existem registros do OP em nível regional.  

O OP é uma importante política pública de incentivo a participação popular e 

ao fortalecimento da democracia. Sua metodologia propicia a aproximação do 

cidadão e do poder público, tornando-o responsável em importantes decisões de 

investimentos que poderão afetar diretamente sua vida. Diferentes metodologias de 

aplicação são executadas, tanto no Brasil como em países da América Latina. Outro 

fator preponderante diz respeito à vontade política, a qual é fundamental para a 

execução do OP.  
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Após a construção teórica acerca de conceitos como participação e controle 

social os quais mostram-se fundamentais em uma política como o Orçamento 

Participativo, inicia-se na sequência a apresentação da política pública foco deste 

estudo, o Orçamento Regionalizado. Serão apresentadas informações desde sua 

concepção, mudanças de metodologia e aplicação até o ano de 2011, que 

antecedeu o período deste estudo. 

 

2.4 ORÇAMENTO REGIONALIZADO DE SANTA CATARINA 

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, tornou-se obrigatória a 

elaboração de planejamentos orçamentários, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Em paralelo a 

estas ações, surgem em território nacional às primeiras experiências de 

aproximação entre poder público e sociedade, no que tange orçamentos públicos, 

com a proposta do Orçamento Participativo. 

Inspirado no modelo do Orçamento Participativo que vinha ganhando espaço 

em diversas cidades catarinenses como Blumenau, Chapecó, Dionísio Cerqueira, 

Guaraciaba, Irati, União do Oeste e São Lourenço (BORBA e LÜCHMANN, 2007), o 

Orçamento Regionalizado vem ao encontro desta proposta de inclusão de novos 

atores e fortalecimento da gestão, a partir de um estreitamento entre as relações de 

governo e população, na definição e execução de parte do orçamento público. 

Entende-se como orçamento público um conjunto organizado de informações 

financeiras em que se estima a receita e se preveem as despesas de uma unidade 

do governo para um futuro próximo (PIRES, 2001). 

A autoria do Orçamento Regionalizado é creditada ao então Deputado 

Estadual Carlito Mers, através do Projeto de Lei n⁰ 0071.0/1997, atualmente 

convertido em Lei Complementar n⁰ 157 (anexo B), a qual regulamenta o parágrafo 

2⁰ do Artigo 47, bem como os parágrafos 5⁰, 6⁰ e 7⁰ do Artigo 120 da Constituição 

Estadual (anexo B). Esta Lei prevê a realização de audiências públicas regionais, 

com intuito de levantar prioridades regionais, debatê-las e inseri-las no PPA e na 

LOA estadual (ALESC, 1997).  
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Em linhas gerais, a metodologia de Orçamento Regionalizado consiste na 

realização de audiências públicas em diversas regiões do Estado de Santa Catarina, 

escolhidas com base na sua importância estratégica no processo de 

descentralização. Nestas audiências a sociedade civil organizada, entes políticos e a 

população em geral tem a possibilidade de elencar prioridades de âmbito regional, 

que irão compor a peça orçamentária para o exercício seguinte. Esta metodologia de 

escolha de prioridades se torna fundamental, uma vez que os recursos públicos são 

escassos e devem ser gastos com base em critérios de prioridade definidos no bojo 

da luta política (PIRES, 2001). 

Desta forma, o Orçamento Regionalizado permite ao Governo realizar um 

preciso diagnóstico sobre as reais necessidades de cada região do Estado, o qual 

pode ser anualmente atualizado, permitindo assim uma destinação mais justa dos 

recursos estaduais. Por outro lado, além da participação e poder do cidadão, este 

projeto possibilita que o mesmo possa compreender melhor o governo, tornando-o 

assim, mais crítico e preparado para discutir e participar da política em âmbito local e 

municipal. 

Em sua primeira edição, em 1998, foram realizadas nove audiências públicas, 

e foram aprovados, por parte do legislativo, pouco mais de R$ 100.000.000,00 (cem 

milhões de reais) para atender as prioridades elencadas nestas audiências (ALESC, 

1998). Entretanto, conforme consta no Jornal AN Capital (1998), nenhuma das obras 

levantadas foi atendida e incluída no orçamento do Estado. No ano seguinte, apesar 

de uma dotação maior de recursos, aproximadamente R$ 183.000.000,00 (cento e 

oitenta e três milhões de reais) o mesmo problema foi registrado, frustrando 

novamente os participantes das nove audiências públicas realizadas, bem como, a 

população do Estado de Santa Catarina (GOULARTI, 2013). 

 Em virtude da não realização da grande maioria das emendas propostas e 

consequentemente o contingenciamento realizado com os recursos destinados a 

este fim, o Orçamento Regionalizado passou a cair em descrédito. Em 2000, a 

bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) da ALESC propôs uma emenda a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2000, prevendo a priorização de alocação de recursos 

para as ações propostas nas audiências públicas. Tal emenda foi aprovada na 

ALESC, porém vetada pelo Governo do Estado, veto este que foi mantido em nova 
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rodada de discussões na ALESC. Desta forma, no ano de 2002, a Comissão de 

Finanças e Tributação da ALESC optou pela não realização das audiências públicas. 

(GOULARTI, 2013). O descrédito com o programa fez com que diversas 

informações, principalmente entre os anos de 1997 e 2002, fossem perdidas. 

 Com a mudança ocorrida no governo estadual, em virtude das eleições de 

2002, o Orçamento Regionalizado passa a vivenciar um novo momento. A chapa 

vencedora daquele pleito, liderada por Luís Henrique da Silveira, traz como uma de 

suas principais metas a descentralização da estrutura administrativa do Estado. 

Foram criadas então 29 Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDR’s), através 

da Lei Complementar n⁰ 243 de janeiro de 2003, posteriormente ampliadas para 30 

(com a criação da SDR de Dionísio Cerqueira, em 2005) e finalmente as atuais 36 

SDR’s (com a criação das SDR’s de Quilombo, Taió, Seara, Timbó, Itapiranga e 

Braço do Norte em 2007). Estas novas estruturas administrativas têm por objetivo 

aproximar a população catarinense do poder executivo, buscando soluções para 

diversos problemas nas próprias regiões, devido à autonomia dada a estas 

estruturas (GOULARTI, 2013). 

 Outra importante incumbência das SDR’s está na relação com a 

descentralização do orçamento público e a criação de fóruns de debates 

permanentes sobre a aplicação dos recursos do Orçamento Regionalizado. Esta 

nova realidade trouxe novas expectativas em torno das audiências públicas do 

Orçamento Regionalizado, movimentando, em 2003, 3164 pessoas em 29 

audiências realizadas em cada uma das SDR’s, o maior número de participantes até 

o momento, conforme dados da Comissão Orçamento Estadual da ALESC. Neste 

ano foram debatidas as prioridades para o PPA referente ao quadriênio 2004-2007. 

Os três segmentos que apresentaram maior priorização nas audiências foram, 

respectivamente: Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente (22,72%), 

Organização e Lazer (17,39%) e Infraestrutura (15,23%). Ao total, 788 prioridades 

foram inclusas no PPA, sendo que destas, 93 já estariam integrando a LOA de 2004, 

enquanto as demais seriam deixadas para os orçamentos dos exercícios seguintes 

(GOULARTI, 2013).  

 No quadriênio seguinte, 2008-2011, o mesmo grupo político segue a frente do 

Poder Executivo catarinense. Desta forma, em 2007 foram realizadas nove 
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audiências públicas. Cada uma das 36 SDR’s elencou 12 prioridades (três por ano), 

totalizando assim 432 ações a serem incluídas no PPA 2008-11. Os três setores 

mais priorizados nas audiências públicas foram, respectivamente: Infraestrutura 

Rodoviária (30,32%), Educação e Inovação (14,35%) e Saúde (12,96%) (ALESC, 

2007).  

No presente capítulo buscou-se construir um referencial teórico em torno do 

programa de Orçamento Regionalizado do Estado de Santa Catarina. Desta forma, 

foram caracterizados os conceitos de política pública, controle social e participação 

como mecanismos fundamentais na concepção do referido programa. Foi 

apresentada também uma breve contextualização acerca do Orçamento 

Participativo, o qual, inspirou a proposta desenvolvida em Santa Catarina, para que 

ao final, seja apresentada a concepção do Orçamento Regionalizado. O próximo 

capítulo iniciará a análise em torno da concepção de Desenvolvimento Territorial 

Sustentável. Primeiramente serão abordados os conceitos de espaço e território, 

fundamentais na construção da temática proposta. 

 

3 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL 

Conforme abordado no capítulo anterior, a política pública é um mecanismo 

fundamental para o gestor público, pois através desta, é possível agir diante de um 

problema público. Até meados do século anterior, o poder público implantou políticas 

públicas de maneira unilateral, ou seja, de cima para baixo, não contemplando 

assim, os anseios das comunidades locais. O processo de Desenvolvimento 

Territorial Sustentável (DTS) surge como resposta a esta realidade, em um processo 

que busca o envolvimento da comunidade em parceria com o poder público, 

ressaltando assim, a participação e o controle social. Desta forma, faz-se necessário 

compreender mais a fundo esta concepção de DTS.  

Dando sequência ao referencial teórico, neste capítulo aborda-se a temática 

do Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS). Para realizar tal contextualização, 

o presente capítulo está dividido entre quatro subtítulos que abordam primeiramente 

a definição de espaço, em seguida o conceito de território e territorialidade, sendo 

estes fundamentais para a compreensão do DTS. No terceiro item trata-se da 
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questão do desenvolvimento territorial e no quarto item, a questão da 

sustentabilidade. Por fim, aborda-se o conceito de DTS, como temática central deste 

estudo. 

 

3.1 CONCEPÇÃO DE ESPAÇO 

Em um primeiro momento, é necessário compreender a concepção de 

espaço, o qual, conforme Lefebvre (1974) é produzido por cada sociedade. Para 

Castro (1992), a formação do espaço é constituída e caracterizada sob uma base 

territorial, fazendo com que o espaço seja um produto de relações sociais. De 

acordo com Santos (1994), a totalidade de lugares se refere ao espaço, sendo o 

lugar uma produção materializada do global. Dallabrida e Becker (2008) entendem o 

espaço como conjunto indissociável de sistemas de objetos e ações. Gottmann 

(2005) destaca a ação do homem em sociedade como demarcador e organizador do 

espaço em caráter jurídico, cultural e econômico. 

Saquet (2005) entende o espaço como o ambiente natural, ocupado e 

modificado pelo homem, mediante técnicas desenvolvidas e aprimoradas 

historicamente, que possibilitaram o convívio em sociedade. Santos (1978) 

compreende o espaço, em sua totalidade, como um conjunto de formas 

representativas de relações sociais do passado e do presente, que evoluem de 

forma não igual em todos os lugares, como podemos perceber no trecho a seguir:  

 

[...] o espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo que ele 
oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita entre 
as atividades e entre os homens, é o resultado de uma práxis coletiva que 
reproduz as relações socais, [...] o espaço evolui pelo movimento da 
sociedade total (SANTOS, 1978, p.171). 

 

Santos destaca ainda a questão temporal como indispensável na concepção 

do espaço, uma vez que, cada ser humano e cada objeto que o compõe possuem 

passado, presente e futuro, e suas ações são realizadas cada uma há seu tempo. 

(2006a). O autor compreende que é o espaço que reúne a todos e suas múltiplas 

possibilidades. 
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Em relação aos objetos (ou elementos) que compõem o espaço, Santos 

(1985) caracteriza-os como: homens (fornecedores de trabalho); firmas (detentora 

da produção de bens, serviços e ideias); instituições (estabelecem as ordens, 

normas e legitimações); meio ecológico (complexos territoriais que constituem a 

base física para o trabalho humano); e infraestruturas (trabalho humano 

materializado na forma de casas, plantações, estradas, etc.) Estes elementos são 

submetidos a variações quantitativas e qualitativas, sendo considerados assim, 

como variáveis influenciadas pelo tempo. Desta forma, conforme Santos (1985, 

p.21-22):   

 

[...] o espaço, considerado como um mosaico de elementos de diferentes 
eras sintetiza, de um lado a evolução da sociedade e explica, de outro lado, 
situações que se apresentam na atualidade. [...] a noção de espaço é 
assim, inseparável da ideia de sistemas de tempo. 

 

Sendo assim, Santos (1978, p.189) considera que a “utilização do território 

cria o espaço”, entendendo desta forma o território como algo naturalmente dado 

para a construção do chamado espaço geográfico. Raffestin (1993) por outro lado, 

aponta o território como o espaço “territorializado”, concepção esta reforçada por 

Souza (2009a) ao afirmar que o espaço é anterior ao território.  Santos (1996) em 

seu livro A Natureza do Espaço apresenta uma nova visão, caracterizando o 

território como um espaço socialmente apropriado. 

Desta forma, entende-se que o espaço é produzido e transformado pela 

sociedade que ali historicamente se constituiu, fazendo com que este espaço seja 

seu próprio lugar de reprodução. A produção aqui referida, bem como a percepção 

do tempo, é realizada mediante a técnica, descrita por Santos (2006a) como 

conjunto de instrumentos desenvolvidos pela sociedade que são utilizados para 

alterar a natureza e criar o espaço geográfico. É a técnica que une os sistemas de 

ações e de objetos e permite as relações homem-natureza e homem-homem. 

Santos e Silveira (2002, p.27) ressaltam que “foi por intermédio das técnicas, 

diversas nos tempos e nos lugares, que a sociedade foi construindo uma história de 

uso dos territórios”. 

Como vimos, os conceitos de espaço e território estão diretamente ligados. 

Saquet (2005, p.49) afirma que “[...] território e espaço estão ligados, entrelaçados, 
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pois o primeiro é fruto da dinâmica socioespacial”. Pode-se assim, mediante o 

levantamento bibliográfico realizado, entender a concepção de espaço como meio 

natural, composto por diversos elementos, que poderão mais tarde, mediante a 

intervenção humana, serem territorializados. Desta forma, são apresentadas na 

sequência algumas considerações referentes ao conceito de território. 

 

3.2 CONCEITO DE TERRITÓRIO 

O termo território tem origem no latim territorium, que significa área de terra 

delimitada. Essa relação com o termo terra é fundamental para a compreensão do 

conceito, pois é na terra que se constroem as relações sociais. Milton Santos 

(2006b, p.13) objetivamente define o território como “lugar em que desembocam 

todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as 

fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das 

manifestações de sua existência”.  

Haesbaert e Limonad (2007) apresentam algumas considerações sobre o 

conceito de território: i) sua construção é resultado de articulações entre a dimensão 

material (ligada à esfera político-econômica) e a dimensão imaterial/simbólica (ligada 

a cultura e aos valores partilhados por um grupo social); ii) pode moldar e ser 

moldado por identidades culturais, gerando assim, um referencial para grupos 

sociais; iii) pode ser analisado mediante seu nível de acessibilidade em relação às 

fronteiras, produzindo assim, territórios mais abertos e intensamente conectados e 

por outro lado territórios mais fechados, quase impermeáveis; iv) sua relação 

temporal, tendo em vista que existem territórios que desaparecem em um curto 

espaço de tempo (territórios criminalidade) e outros que atingem maior escala de 

duração, chegando a constituir Estados-nações; v) seu grau de instabilidade 

territorial, em relação ao seu grau de acessibilidade em uma escala temporal, 

conforme comentado nos dois itens anteriores. 

Conforme Saquet (2007), o conceito de território não é exclusivo à geografia 

e possui ligações com outras áreas de conhecimento que deram importantes 

contribuições para o seu entendimento, como nas ciências sociais, na economia e 

na filosofia. O geógrafo Dematteis (1970) entende o território como um processo de 
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construção social, com desigualdades (entre níveis territoriais), características 

naturais (clima, solo), relações horizontais (entre pessoas) e verticais (cultural e 

organização do sistema produtivo). No campo filosófico, Deleuze e Guattari (1976) 

compreendem o território como um movimento de produção social. Na sociologia, 

Bagnasco (1978) estabelece uma relação sociológico-geográfica-geográfica, 

apresentando a relação espaço-tempo no entendimento do processo de construção 

do território. O economista italiano Indovina (1976) percebe o território articulado 

com o processo de reprodução de capital e da sociedade capitalista. 

Por se tratar de um tema interdisciplinar, são diversas as concepções em 

torno do conceito que se pode elencar neste trabalho. Entretanto, por objetivar 

avaliação da influência de uma política pública no processo de construção do 

território, esta análise focará a concepção de Saquet e Antonello (2010, p.407): 

 

[...] entendemos que o território é construído histórica e socialmente, por 
forças econômicas, políticas e culturais. Há um processo de apropriação do 
espaço, controle e dominação que gera certa formação territorial. A 
apropriação e a dominação são efetivadas por agentes sociais, os mais 
diversos, como o Estado, cooperativas empresarialmente desenvolvidas, 
estabelecimentos comerciais, usineiros, instituições não governamentais, 
sindicatos, igrejas, etc. São agentes econômicos, políticos e culturais que 
traçam e concretizam estratégias de controle e dominação, influenciando as 
pessoas em suas ações e reações cotidianas [...] gerando territórios 
controlados e paisagens definidas de acordo com as atividades realizadas. 

 

Em consonância com o conceito acima exposto, Raffestin e Dematteis 

descrevem o território como produto socioespacial, de relações econômicas, 

políticas e culturais ligadas por redes (SAQUET, 2007). Quaini (1974) vai ao 

encontro desta concepção ao compreender o território como um produto social 

historicamente construído, econômica, política e culturalmente. Para Saquet (2009) 

o território é produzido por agentes através da efetivação do espaço; das redes de 

comunicação; das relações de poder; das atividades produtivas; das representações 

simbólicas e das malhas. Haesbaert e Limonad (2007) sintetizam a concepção de 

território com base nas três linhas acima destacadas, econômica, política e cultural, 

conforme pode-se acompanhar no Quadro 2. 
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Quadro 2: Abordagens conceituais de territórios em três vertentes básicas. Fonte: Adaptado a partir 

de Haesbaert e Limonad (2007, p.45). 

Dimensão 

Privilegiada 

Concepções 

correlatas 

Concepção de 

território 

Territorialização 

Principais 

atores/agentes 

Principais 

vetores 

Jurídico-

política 

 Estado-nação 

 Fronteiras 

políticas e limites 

político-

administrativos 

Um espaço delimitado e 

controlado sobre/por 

meio do qual se exerce 

um determinado poder, 

especialmente o de 

caráter estatal. 

 Estado-nação 

 Diversas 

organizações 

políticas 

Relações de 

dominação 

política e 

regulação 

Culturalista  Lugar e cotidiano 

 Identidade e 

alteridade social 

 Cultural 

imaginário4 

Produto 

fundamentalmente da 

apropriação do espaço 

feito através do 

imaginário e/ou da 

identidade social 

 Indivíduos 

 Grupos étnico-

culturais 

Relações de 

identificação 

cultural 

Econômica  Divisão territorial 

do trabalho 

 Classes sociais e 

relações de 

produção 

Desterritorialização é 

vista como produto 

espacial do embate 

entre classes sociais e 

da relação capital-

trabalho 

 Empresas 

(capitalistas) 

 Trabalhadores 

 Estado enquanto 

unidades 

econômicas  

Relações 

sociais de 

produção 

 

 

Souza (2009b) e Raffestin (1993) definem o território primeiramente a partir 

das relações de poder. Raffestin (1993, p.32) apresenta uma reflexão acerca da 

ambiguidade do termo. O autor apresenta em um primeiro momento, o Poder 

(marcado com letra maiúscula) que representa “um conjunto de instituições e de 

aparelhos que garantem a sujeição dos cidadãos a um Estado determinado”, ou 

seja, representa a soberania de um Estado na forma da lei, ou como unidade global 

de uma denominação. É considerado mais visível, maciço e identificável, porém, 

inspira desconfiança, é perigoso e inquietante. Por outro lado, temos o poder 

(marcado com letra minúscula), insidioso, ele aproveita de todas as fissuras sociais 

para infiltrar-se até o coração do homem, sendo assim considerada a parte 

intrínseca de toda relação. É considerado mais perigoso, devido ao fato de não 

poder ser visto. Para Souza (2003), o poder não é exclusividade de um indivíduo e 

deve ser apreendido enquanto grupo (no caso o Estado). Saquet (2006) reforça esta 

                                                
4 Imaginário segundo Haesbaert e Limonad (2007, p.45) é um “conjunto de representações, crenças, 
desejos, sentimentos, em termos dos quais um indivíduo ou grupo de indivíduos vê a realidade e a si 
mesmo”. 
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ideia explicando que o poder está presente nas ações do Estado e das instituições e 

empresas, possibilitando assim as relações sociais e garantindo o controle e 

dominação sobre o ser humano e os objetos. Raffestin (1993) também relaciona o 

poder ao Estado, porém, considera a sociedade como detentora de poder e destaca 

a relação de dependência entre Estado e sociedade. 

Importante destacar o papel das redes neste processo, pois segundo 

Haesbert (2006, p.121), estas “nascem com o próprio capitalismo, e os primeiros 

pesquisadores a utilizá-lo, aparecem no século XIX, quando tentam explicar 

determinadas formas espaciais disseminadas pelo novo sistema”. Segundo Santos 

et al. (1994, p.16) “são os mesmos lugares, os mesmos pontos, mas contendo 

simultaneamente funcionalizações diferentes, quiçá divergentes e opostas”, nos 

fazendo entender que o território pode ser formado de lugares contíguos a lugares 

em redes. Destaca-se abaixo a concepção de Pereira (2004, p.346) referente à 

formação de redes: 

 

[...] essas redes são as diversas infraestruturas de ligação, materiais ou 
imateriais, que possibilitam a relação entre diferentes pontos do território. 
Tornando o espaço geográfico como um conjunto indissociável de sistemas 
de objetos e sistemas de ações, a rede pode ser compreendida como um 
sistema racionalmente orientado pela e para a ação de determinado agente 
territorial, para a coordenação de seus trabalhos que fluem, 
hierarquicamente ou não, entre objetos e pontos específicos no território, 
dinamizando assim a realização das ações.  

 

Para Raffestin (1993), o processo de formação do território autônomo 

combina malhas (representa a área de exercício dos poderes), nós (representam os 

locais de poder e a posição dos atores) e redes (consideradas as linhas que ligam 

os territórios). O autor apresenta ainda o conceito de TDR (Territorialização, 

Desterritorialização e Reterritorialização), ao entender que o homem constrói e 

modifica o território em uma relação que envolve sociedade, tempo e espaço. Desta 

forma, o autor defende a necessidade de compreensão o processo histórico, a 

relação temporal e as coexistências presentes em um dado território, tornando este 

um processo de perda e reconstrução de relações sociais. Haesbert (2007) 

apresenta um pensamento que vai ao encontro do que sugere Raffestin:  
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[...] a realidade concreta envolve uma permanente interseção de redes e 
territórios: de redes mais extrovertidas que, através de seus fluxos, ignoram 
ou destroem fronteiras e territórios (sendo, portanto, desterritorializadoras), 
e de outras que, por seu caráter mais introvertido, acabam estruturando 
novos territórios, fortalecendo processos dentro dos limites de suas 
fronteiras (sendo, portanto, territorializadoras) (HAESBAERT, 2007, p.123). 

 

Dematteis (2008, p.34) destaca a necessidade de avançar na qualidade da 

sociedade e de seu ambiente, sendo assim, é imprescindível considerar o conceito 

de territorialidade, o qual define como “as relações dinâmicas, existentes entre os 

componentes sociais (economia, cultura, instituições, poder) e os elementos 

materiais e imateriais, vivos e inertes, que são próprios do território onde se habita, 

vive e se produz”. Haesbaert (2002, p.45) vem ao encontro desta concepção ao 

considerar a territorialização “um conjunto das múltiplas formas de 

construção/apropriação (concreta e/ou simbólica) do espaço social, em sua 

interação com elementos como o poder (político/disciplinar), os interesses 

econômicos, as necessidades ecológicas e o desejo a subjetividade”.  

Para Raffestin (1993, p.160), a territorialidade consiste na “soma das 

relações mantidas por um sujeito (pertencente a uma coletividade) com o seu meio 

(entendendo-se o termo soma como uma totalidade das relações biossociais em 

interação)”. Neste sentido, Soja (1971) destaca que a territorialidade é definida 

através de conjunto de relações originadas de um sistema tridimensional: sociedade, 

espaço e tempo, em vista a alcançar a maior autonomia possível, de acordo com os 

recursos do sistema. Santos (2006b, p.14) entende a territorialidade como “pertencer 

àquilo que nos pertence”, ou seja, pertencer verdadeiramente ao seu próprio 

território, fortalecendo assim, os laços de conexão com o mesmo. 

Sendo assim, percebe-se a ênfase que os diversos autores, destacadas nas 

diversas passagens de suas obras, apresentam em relação ao sentimento de 

pertencimento e a busca por protagonismo, por parte dos atores sobre seu território, 

construindo assim, o conceito de territorialidade. A ideia de território gira em torno da 

efetivação histórica, política e social do espaço, através de relações de poder e 

formação de redes. A territorialidade por sua vez, envolve a relação entre o sujeito, 

ou comunidade e o meio em que esta se insere levando em consideração o tempo e 

espaço.  
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3.3 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

O processo de redemocratização, marcado pela Constituição de 1988, 

rompeu com um antigo paradigma desenvolvimentista, adotado pelo Estado 

brasileiro até então. Conforme Coelho Neto (2009), as políticas territoriais, geridas 

pelo governo até meados do século passado, resultaram na implantação e 

desenvolvimento de políticas públicas de maneira unilateral, ignorando assim, o 

conhecimento e anseios das comunidades locais. 

Como afirmam Tonneau e Vieira 2006, o desenvolvimento territorial 

desponta como uma possível resposta articulada, envolvendo o Poder Público e a 

sociedade civil organizada, transcendendo a clivagem tradicional entre programas 

bottom-up (de baixo para cima) e top down (de cima para baixo). 

O desenvolvimento territorial pode ser considerado uma articulação entre 

sociedade civil e poder público em resposta a problemas causadores do 

subdesenvolvimento. Sua atuação visa resgatar a identidade territorial, buscar a 

coesão, a justiça e laços de solidariedade entre a sociedade (AZEVEDO, 2005). 

Para Putnam (1996), o desenvolvimento territorial representa um conjunto de 

características da organização social, baseado na confiança e nas normas, que 

buscam aumentar a eficiência da sociedade, facilitando assim, ações coordenadas. 

Pecquer (2005, p.298) interpreta o desenvolvimento territorial “como um processo de 

mobilização dos atores, que leve à elaboração de uma estratégia de adaptação aos 

limites externos, na base de uma identificação coletiva com uma cultura e um 

território”. 

Boisier (1995) apresenta o desenvolvimento territorial como uma gama de 

fatores, incluindo o desenvolvimento de comunidades, meso-localidades, províncias 

ou regiões. Para o autor, o desenvolvimento territorial possui três características: i) 

aperfeiçoamento do território, entendido aqui como sistema físico e social, dinâmico 

e complexo; ii) aperfeiçoamento das comunidades e das sociedades que habitam 

determinado território; iii) aperfeiçoamento de cada pessoa que pertença à 

comunidade do referido território. 

O desenvolvimento territorial ocorre de duas formas, conforme descreve 

Pike et al. (2006), exógeno ou endógeno, uma vez que, qualquer intervenção no 
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território, seja esta ocasionada por meio de políticas públicas ou por intervenções 

econômicas estrangeiras, pode promover alterações significativas no espaço local. 

O desenvolvimento territorial frequentemente trata-se de uma resultante da relação 

entre o desenvolvimento endógeno e exógeno, tendo como base a associação dos 

diversos agentes sociais e seus interesses, podendo ter um alcance em outras 

esferas, além do local (FISCHER e MACC-ALLISTER, 2009). Este estudo terá como 

foco o modelo endógeno, o qual ocorre basicamente a partir das experiências locais.  

Buarque (2006) enfatiza que o processo de desenvolvimento territorial 

endógeno envolve a capacidade e potencialidades locais, gerando um maior 

dinamismo econômico e melhorias na qualidade de vida da população local. O 

conhecimento, a mão-de-obra e os vínculos de produção e consumo locais são 

fatores que intensificam o desenvolvimento endógeno (BORBA, GOMES e 

TRUJILLO, 2009). Conforme Oliveira (2009), a delimitação que caracteriza o 

desenvolvimento endógeno pode levar em consideração aspectos geográficos, 

políticos ou culturais e é essencial o envolvimento dos atores locais, os quais 

passam a assumir o papel de protagonistas neste processo. Para Braga (1999), o 

desenvolvimento territorial endógeno é visto como um processo de crescimento e 

mudança estrutural, utilizando o potencial de desenvolvimento existente no próprio 

território, objetivando a melhoria na qualidade de vida daquela população. Putnam 

(2005) reforça esta tese ao destacar que a organização, a articulação e a 

participação dos atores locais é fundamental, e quando isto ocorre, estes passam a 

compor uma comunidade cívica, participante ativa nas decisões, direcionando assim 

os rumos da região.  

O desenvolvimento endógeno pode ocorrer de três maneiras, conforme 

descreve Barquero (1998): i) Econômica: permite aos atores locais melhorias nas 

condições de produção, aumentando sua competitividade; ii) Sociocultural: 

possibilita a integração do sistema formado por atores sociais locais e econômicos, 

incorporando assim valores sociais no processo; iii) Política: ressalta a criação de 

uma estrutura local, favorecendo o desenvolvimento local. Boisier (2008) destaca 

ainda a importância da interação entre os setores público e privado, gerando a 

parceria necessária para que o processo se realize. É importante também fortalecer 

a participação da sociedade civil organizada (sindicatos, associações, ONGs, fóruns 
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de desenvolvimento), pois assim, criam-se estruturas regionais com capacidade de 

atender as particularidades de suas respectivas localidades. 

Após esta caracterização sobre o desenvolvimento territorial, bem como as 

abordagens realizadas sobre os conceitos de espaço, território e territorialidade, é 

possível avançar para o último item deste capítulo, no qual são contextualizados a 

sustentabilidade e o desenvolvimento territorial sustentável. Primeiramente realiza-

se um resgate histórico acerca da concepção de desenvolvimento e seus impactos 

no âmbito ambiental, dos novos conceitos que foram surgindo, para em seguida, 

incrementar a análise com a contextualização do DTS. 

 

4.4 SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL 

Historicamente, os processos de desenvolvimento estão intimamente ligados 

à questão econômica. O modelo desenvolvimentista adotado a partir da Revolução 

Industrial trouxe, por um lado, a prosperidade, a expansão do consumo e o 

desenvolvimento de novas tecnologias, e por outro, diversos impactos sociais e ao 

meio ambiente. Segundo Furtado (1996), a Revolução Industrial gerou a concepção 

de modernidade e progresso, concebido através de uma visão de futuro que 

garantiria abundância para todos. Conforme Morin (2005), a agressividade deste 

modelo de desenvolvimento, baseado apenas em questões econômicas, pode gerar 

graves desequilíbrios ambientais. Para Sachs (2004), o desenvolvimento pode ser 

considerado ilusão, utopia, o que pode representar uma armadilha ideológica 

estabelecida para perpetuar as relações entre as maiorias dominadoras e as 

minorias dominadas. 

Furtado (1998) apresenta a concepção do mito do Desenvolvimento ao 

defender que os países em expansão nunca atingirão o patamar de 

desenvolvimento econômico alcançado pelos países desenvolvidos. Segundo Veiga 

(2005), o modelo de desenvolvimento não se estendeu a todos os países de 

maneira igualitária. O padrão de consumo adotado na época, conforme Sachs 

(1993) gerava desigualdades sociais até em países desenvolvidos, que chegavam a 

consumir cerca de 10 vezes mais que os países subdesenvolvidos. Em paralelo a 

esta expansão do consumo, um alerta em relação ao esgotamento do capital natural 
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surge, evidenciando a necessidade de um novo pacto entre os países do Norte e 

Sul, como estratégia de desenvolvimento de longo prazo, adotando padrões de 

produção com equidade social e respeito ao meio ambiente (ECLAC, 1991). 

A década de 1970 é considerada como marco na percepção dos problemas 

ambientais, quando em 1972 debate-se o tema na Conferência Estocolmo5. Neste 

evento, o meio ambiente passou a figurar na ordem do dia da comunidade 

internacional (SACHS, 2009). Importante ressaltar ainda, em relação à Conferência 

de Estocolmo, a introdução do conceito de ecodesenvolvimento, considerado por 

Sachs (1986, p.15), como “um estilo de desenvolvimento que, em cada ecorregião, 

insiste nas soluções específicas de seus problemas particulares, levando em conta 

os dados ecológicos da mesma forma que os culturais, as necessidades imediatas 

como também aquelas em longo prazo”.  

Na década de 1980, é apresentado ao mundo o Relatório Our Commom 

Future6 (Nosso Futuro Comum), que pela primeira vez apresenta o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável como, a “capacidade de satisfazer as necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades”. O mesmo relatório apresenta ainda a necessidade de um 

novo modelo de desenvolvimento econômico, voltado às necessidades das pessoas, 

a distribuição equitativa de renda e ao desenvolvimento de técnicas de produção 

adequadas à conservação dos recursos naturais.  

O debate se aprofunda na Conferência das Nações Unidas sobre o meio 

Ambiente e o Desenvolvimento7, realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992, 

onde foi estabelecido um conjunto de 2.500 recomendações a serem desenvolvidas 

por governos, empresas, organizações não-governamentais e sociedade em vista a 

cooperação para solução de questões ambientais, este conjunto de recomendações 

ficou conhecido como Agenda 21. Em 2002, houve a realização da Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+108), na cidade de Johanesburgo na África 

do Sul, onde entra em pauta o combate à miséria mundial, sendo estabelecida a 

                                                
5 Considerada a primeira grande iniciativa de debate acerca das relações entre homem e meio 
ambiente. 
6 Também conhecido como Relatório Brundtland, em alusão a Gro Harlem Brundtland, Primeira 
Ministra Norueguesa que em 1980 chefiou a Comissão sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
7 Também conhecida com Eco-92, Rio-92 ou Cúpula da Terra. 
8 Nome em alusão ao aniversário de 10 anos da Convenção do Rio de Janeiro em 1992. 
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meta de redução em 50% do número de pessoas que vivem abaixo da linha da 

extrema pobreza9 até o ano de 2015. Recentemente, em 2012, foi realizada a 

Rio+2010, novamente na cidade do Rio de Janeiro, que contou com a presença de 

Chefes de Estados de mais de 190 nações, sendo assim considerado o maior 

evento já realizado. Neste evento foi aprovado o relatório The Future we want (O 

Futuro que queremos) que estabelece como principal meta a erradicação da 

pobreza global. 

Percebe-se que a sustentabilidade passa a figurar como um tema central 

nos diversos fóruns de debates mundial. Este complexo tema envolve a relação 

entre o homem e o meio ambiente. Conforme apresenta Leff (2006), as condições 

ambientais da sustentabilidade são compostas por diversos fatores, como limites 

físicos, condições ecológicas, constrangimentos sociais e sentidos culturais. Para 

Sachs (2007), a abrangência do tema é muito diversificada, sendo caracterizado 

pelo autor em cinco dimensões: cultural, social, econômico, ambiental e político. 

A dimensão cultural apresenta três pilares para o desenvolvimento, a saber: 

equidade, que diz respeito à questão social do desenvolvimento levando para o lado 

da solidariedade; prudência ecológica, nos remete a preocupação com as gerações 

futuras, sem descuidar com a qualidade de vida atual; e finalmente, eficácia 

econômica, na qual o autor propõe o bom uso da mão de obra e dos recursos 

materiais disponíveis. Desta forma, Sachs entende que para a efetiva realização 

destes quesitos, são necessárias mudanças no comportamento da sociedade, 

visando acabar com atitudes descuidadas, estabelecer medidas reguladoras, 

reconhecendo assim, a importância dos valores culturais para a construção de um 

novo modelo de desenvolvimento. 

Na questão social, Sachs (2007) defende a reinvindicação e apropriação dos 

direitos básicos do ser humano e enfatiza a necessidade de segurança, empregos, 

respeito às diversidades culturais e étnicas, solidariedade entre as relações do 

homem, pois este é considerado o recurso mais valioso. O autor reforça a 

necessidade de reorganização do mercado de trabalho, como forma de promover o 

pleno emprego, propiciando assim o desenvolvimento. Sachs entende que a 

                                                
9 Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) são consideradas abaixo da linha da pobreza as 
pessoas que vivem com renda menor que US$ 1 por dia. 
10 Nome em alusão ao aniversário de 20 anos da Convenção do Rio de Janeiro em 1992. 
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educação para a cidadania é uma ferramenta estratégica, pois conscientiza 

principalmente as populações carentes e marginalizadas a reivindicar seus direitos, 

quando estes forem violados. Destaca-se ainda que uma gestão da qualidade 

ambiental proporciona consideráveis melhorias na qualidade de vida e no aumento 

da oferta de empregos. 

Em relação à dimensão econômica, Sachs (2007) entende que novas 

tecnologias podem ser empregadas no processo produtivo em países em 

desenvolvimento, gerando um equilíbrio entre a tradição do campo e a ciência. 

Desta forma, o autor defende uma nova era de civilização baseada na produtividade 

rural. Outro ponto por ele destacado, diz respeito ao intercâmbio de tecnologias 

entre países do Norte-Sul, defendendo um maior equilíbrio neste quesito, em 

contraponto ao modelo vigente baseado no capital e no trabalho. O autor observa 

ainda que o crescimento sustentado (o mercado regula a proteção do meio 

ambiente), e as estratégias de desenvolvimento saudáveis permitem o acesso 

igualitário aos recursos, em vista a satisfação das necessidades básicas da 

sociedade. 

Para o mesmo autor, o modelo capitalista em vigência na sociedade 

provocou diversos impactos ambientais ao longo dos anos. Sendo assim, propõe um 

conjunto de ações como forma de possibilitar uma convivência harmoniosa entre 

sociedade e meio ambiente. Dentre as ações propostas destacam-se modelos de 

avaliação de impactos ambientais das políticas de desenvolvimento com base em 

pesquisa interdisciplinar, pesquisas etnobiológicas, estabelecer indicadores 

ecológicos, acabar com o desperdício de energia investindo em fontes alternativas 

tais como eólica e geotérmica, planejamento das cidades baseado na conservação 

dos recursos, limitar o consumo de fósseis, reduzir o volume de poluição, uso 

eficiente dos recursos, autolimitação do consumo e novas normas de proteção 

ambiental. 

Finalmente, a dimensão política, onde Sachs (2007) entende que o Estado e 

organismos internacionais como a ONU são fundamentais na delimitação de 

estratégias, por meio de tratados, convenções ou códigos de conduta. O autor 

afirma ainda, que estas entidades podem atuar na redistribuição de recursos 

financeiros, em estratégias voltadas aos países do Sul e em algumas regiões do 
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Leste, além de criar foros periódicos de discussão e avaliação das estratégias de 

desenvolvimento e também desenvolver mecanismos de monitoramento da 

pesquisa e do planejamento.  

A dimensão política diz respeito ainda sobre a atuação do Estado e os 

organismos internacionais em promover negociações tripartites, influenciar nos 

processos de planejamento energético, gerir alguns recursos e serviços como o 

sistema de comunicação e, por fim, suprir algumas demandas inacessíveis à 

sociedade civil como a produção do conhecimento e a circulação de informações. 

Sachs reforça ainda a importância da participação popular, possibilitando assim, 

poder de decisão às comunidades locais e menos privilegiadas, entendendo que 

estas podem auxiliar na resolução de problemas ou harmonização de situações que 

envolvam interesses econômicos e ambientais em nível local. 

Conforme observado, o debate em torno do conceito de sustentabilidade 

vem sendo construído ao longo das últimas décadas como forma de fomentar uma 

relação harmoniosa entre o ser humano e o meio ambiente. Diante do exposto e das 

abordagens acerca do conceito de desenvolvimento territorial anteriormente 

realizadas, passa-se a abordar o conceito de desenvolvimento territorial sustentável, 

alvo deste projeto. 

Para Barral (2005), esta concepção de desenvolvimento não deve se 

restringir apenas a questão econômica e sim propiciar a interação entre fatores 

estruturais, sociais e humanos. Guimarães (2006) vem ao encontro deste 

pensamento ao reforçar que o desenvolvimento deve levar em consideração 

dimensões sociais, ambientais, culturais e éticas, gerando assim, um equilíbrio com 

a dimensão econômica. Conforme observou Abramovay (2010, p.36), a abordagem 

do DTS evidencia uma nova dinâmica de ação, pois "a noção de território abre 

caminho para avanço notável no estudo do próprio desenvolvimento, já que convida 

que se coloque ênfase na maneira como os diferentes atores — privados, públicos e 

associativos — relacionam-se no plano local". Dematteis (2008) destaca que a 

sustentabilidade territorial deve ser avaliada com base em seu grau de autonomia e 

capacidade de inclusão de seus atores. 

Para Schneider (2004), a construção do território se dá a partir da relação 

entre o ambiente e os indivíduos no contexto em que estão inseridos. O autor ainda 
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destaca que, o nível mais adequado para a resolução de problemas concretos seja o 

mesmo no qual as relações sociais, econômicas, políticas e institucionais se 

efetivem, ou seja, os problemas devem ser pensados a partir da realidade local. Na 

visão de Jean (2010), o DTS tem por objetivo construir projetos de desenvolvimento 

que venham ao encontro dos anseios e expectativas das comunidades locais, 

inserindo-se harmoniosamente em seus contextos sociais e históricos em um 

processo de construção social. 

A abordagem do DTS, compreendida como um enfoque sistêmico do 

desenvolvimento, leva em conta a busca de novos instrumentos de política que 

favoreçam um desenho negociado e contratual de novos projetos de sociedade 

(VIEIRA, 2005). Embora prevaleça, no campo das políticas públicas, o tradicional 

modelo descendente (top-down) em que tecnocratas, legitimados pela racionalidade 

técnica, monopolizam a definição das políticas públicas, os Estados são incitados a, 

progressivamente, adotar o modelo ascendente (bottom-up), baseado na interseção 

da administração pública com a sociedade, num processo circular mediado por 

relações recíprocas de poder e negociação (SARAVIA, 2009). Para Drummond 

(2012), o desenvolvimento vai além do crescimento econômico e deve ser visto 

como a capacidade de articular a comunidade para que esta participe ativamente da 

tomada de decisão nas questões que envolvam sua localidade. 

Assim, o enfoque territorial implica a transição de uma lógica burocrática e 

de "balcão" na promoção do desenvolvimento e na gestão das políticas públicas, 

para uma lógica baseada em projetos, que valorize as vocações e os recursos 

específicos do território (BEDUSCHI FILHO e ABRAMOVAY, 2004). Neste sentido, o 

projeto de desenvolvimento deve ser coletivo, envolvendo forças sociais locais, cujo 

processo é indissociável da ideia de gestão social (ZANI, 2012).  

Para Cazella (2006), o princípio norteador do desenvolvimento territorial 

sustentável deve ser a mediação de conflitos, buscando revelar interesses e 

eventuais exclusões sociais, desencadeadas por interesses externos. Vivacqua e 

Santos (2008) defendem que o desenvolvimento territorial sustentável vai muito 

além da preservação dos recursos naturais, uma vez que este conceito abrange o 

combate à pobreza, poder para as populações locais, descentralização das tomadas 

de decisão, formação de redes de cooperação, senso de pertencimento a 
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comunidade e solidariedade com as gerações futuras. Segundo Vieira e Tonneau 

(2006), o projeto territorial deve ser construído coletivamente, abrangendo diversos 

projetos individuais e coletivos, sempre em harmonia com os recursos naturais e 

culturais, e sendo geridos com base na governança democrática. 

Desta forma, percebe-se que o DTS é uma metodologia muito abrangente e 

complexa de pensamento, planejamento e organização territorial. Os diversos 

autores citados apresentam vários aspectos interdisciplinares importantes na 

formação deste conceito. Para efeitos deste estudo, será compreendido o DTS como 

uma metodologia que proporcione a governança local, a descentralização da tomada 

de decisões e o planejamento de longo prazo, os quais envolvem diretamente a 

participação do poder público, setor privado, entidades sem fins lucrativos e 

sociedade em geral. Diante da contextualização teórica elaborada acerca do DTS, 

se poderá analisar, com base nos aspectos ora apresentados, o Orçamento 

Regionalizado, como uma política pública que foi constituída com intuito de fomentar 

um desenvolvimento mais igualitário e participativo. 

Desta forma, encerra-se o segundo capítulo, no qual contextualizou-se o 

desenvolvimento territorial sustentável. De início fez-se necessária uma 

diferenciação acerca dos conceitos de espaço e território, nos quais compreende-se 

o espaço como algo natural composto por diversos elementos, que através das 

intervenções humanas, ao longo do tempo, mediante relações sociais e conforme 

sua cultura constitui um determinado território. Este território é o local onde toda a 

história do homem, suas lutas, paixões, poderes, trabalhos acontecem. Este por sua 

vez, é composto por forças econômicas, políticas e culturais. Destaca-se ainda o 

papel das redes no processo de formação do território, pois estas possibilitam a 

interligação entre diferentes pontos do território, e também as relações de poder, tão 

presentes neste conceito. Importante destacar a concepção de territorialidade, como 

ação do homem que modifica o território, em um sistema tridimensional, que envolve 

a sociedade, o tempo e o espaço. 

Na sequência, aborda-se a temática do desenvolvimento territorial, 

apresentado como o aperfeiçoamento do território, bem como da comunidade a qual 

nele reside, para finalmente buscar o aperfeiçoamento de cada pessoa. Por fim, 

contextualiza-se ao conceito de desenvolvimento, sob a ótica capitalista e seus 
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impactos no meio ambiente. Apresenta-se um resgate histórico sobre a inserção da 

questão da sustentabilidade na agenda mundial, para enfim, apresentar o conceito 

de DTS, sendo este estabelecido com base em diversos aspectos, dois quais 

destacam-se a governança local, a descentralização da tomada de decisões e o 

planejamento de longo prazo. 

Neste referencial teórico foi possível apresentar os conceitos chaves para o 

transcorrer desta pesquisa. Com a apresentação do programa de Orçamento 

Regionalizado do Estado de Santa Catarina, é possível a partir de agora, realizar 

uma análise em relação a sua aplicação na região do Alto Vale do Itajaí, no período 

2012-2015, e verificar, se esta política pública pode contribuir para o 

Desenvolvimento Territorial Sustentável da referida região, conforme apresentado 

nos objetivos geral e específicos desta pesquisa. Desta forma, na sequência, serão 

apresentados os procedimentos metodológicos que balizarão os trabalhos, desde a 

definição da amostragem da pesquisa e do recorte temporal, como também, o 

processo de coleta de dados.  

 

4 METODOLOGIA 

O presente capítulo apresentará a metodologia utilizada nesta pesquisa. 

Primeiramente, serão apresentados os procedimentos metodológicos que nortearão 

os trabalhos. Na sequência, apresenta-se os critérios de definição da amostragem e 

recorte temporal. Em um terceiro momento serão abordados os procedimentos de 

coleta de dados, tanto da organização do referencial teórico, apresentado 

anteriormente, como da pesquisa de campo. O quarto e último subitem deste 

capítulo apresenta uma caracterização da região alvo deste estudo. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Marconi e Lakatos (2003, p. 83) definem o método como um “conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite 

alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a 

ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. A pesquisa ora 

proposta visa discutir a política pública do Orçamento Regionalizado de Santa 
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Catarina como mecanismo de promoção do Desenvolvimento Territorial Sustentável 

na região do Alto Vale do Itajaí, tendo como recorte temporal, o período entre 2012 e 

2015.  

Neste caso, a pesquisa qualitativa apresenta-se como opção viável para este 

projeto, pois, conforme Lüdke e André (1986), esta tem no pesquisador seu principal 

instrumento e no ambiente natural sua fonte direta de dados. O foco está no 

processo e não no produto e a análise de dados segue um processo indutivo. A 

pesquisa em primeiro momento teve caráter exploratório por envolver um contexto 

com pouco conhecimento acumulado ou sistematizado (VERGARA, 1998), para que, 

depois se caracterize como avaliação processual, a partir de, uma concepção de 

estudo de caso. 

 

4.2 UNIVERSO E AMOSTRAGEM 

Sendo o Orçamento Regionalizado uma política pública de planejamento de 

orçamentário, desenvolvido em todo o Estado de Santa Catarina, através de 

audiências públicas realizadas em diferentes regiões, entende-se que, toda a sua 

aplicação é considerada o universo deste estudo. Conforme apresenta Gil (1989, p. 

91) “[...] as pesquisas sociais abrangem um universo de elementos tão grande que 

se torna impossível considerá-los em sua totalidade. Por essa razão, nas pesquisas 

sociais é muito frequente trabalhar com uma amostra [...]”.  

Sendo assim, a região do Alto Vale é considerada como amostra desta 

pesquisa, que terá um recorte temporal entre os anos de 2012 e 2015. A região do 

Alto Vale foi escolhida por representar um importante centro econômico do Estado, 

com destaque para a indústria metal-mecânico, de vestuário, de serviços e a 

agricultura, além de indicadores sociais como o IDHM, já que 25 de seus 28 

municípios apresentam um Alto Índice de Desenvolvimento Humano. Outro ponto 

fundamental para esta escolha diz respeito à logística necessária para a pesquisa de 

campo, tendo em vista que o autor, por ter sua origem e atualmente residir na 

região, possuirá maior facilidade na realização desta pesquisa. 

Em relação ao recorte temporal, a partir de 2003, o Orçamento Regionalizado 

passou a ser utilizado como mecanismo para subsidiar o Plano Plurianual do Estado 



58 
 

de Santa Catarina. Durante este ciclo de quatro anos, são realizadas reuniões 

anuais em cada Secretaria de Desenvolvimento Regional, permitindo assim, uma 

revisão do trabalho realizado, bem como a definição das prioridades que irão 

compor a peça orçamentária do ano seguinte.  

Desta forma, se optou pelo período acima descrito, por se tratar do mais 

recente ciclo de realização das audiências públicas. Cabe ressaltar ainda, que a 

região do Alto Vale do Itajaí é composta por quatro Secretarias de Desenvolvimento 

Regional nos municípios de Ibirama, Ituporanga, Rio do Sul e Taió, as quais serão 

alvo desta pesquisa. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

Conforme Gil (1989, p. 27) “para que um conhecimento possa ser 

considerado científico, torna-se necessário identificar as operações mentais e 

técnicas que possibilitem sua verificação”. Sendo assim, pode-se dividir esta 

pesquisa em duas etapas, sendo a primeira a contextualização teórica acerca da 

temática envolvida e a segunda o levantamento e análise de dados. Na sequência 

serão descritos os procedimentos que envolverão cada uma das etapas 

apresentadas. 

Em um primeiro momento proceder-se-á com o embasamento teórico, que 

constituirá a base conceitual necessária nesta dissertação. Primeiramente buscou-

se conhecer o projeto do Orçamento Regionalizado do Estado de Santa Catarina, 

tendo como base a proposta do Orçamento Participativo, além de uma discussão 

acerca dos conceitos de controle social, participação e políticas públicas. Ainda 

nesta etapa, apresentou-se o conceito de Desenvolvimento Territorial Sustentável, 

partindo da discussão sobre os conceitos de espaço, território, desenvolvimento e 

sustentabilidade. Para este levantamento de informações foi utilizada a revisão 

bibliográfica, tendo como base teses, livros, artigos, atas de reuniões, documentos 

oficiais e outras obras que abordem a temática. 

No segundo momento, será realizado o levantamento de dados, os quais, são 

fundamentais para a realização dos objetivos específicos propostos. Primeiramente, 

foi realizado um levantamento de informações junto a Coordenadoria do Orçamento 
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Estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, responsável pela 

organização das audiências públicas do Orçamento Regionalizado. Em seguida 

iniciaram-se as entrevistas com técnicos e parlamentares responsáveis pela 

execução das audiências, como forma de compreender a fundo, todas as etapas do 

Orçamento Regionalizado, desde o processo de organização, realização das 

audiências, e monitoramento pós-audiências. Realizaram-se também, entrevistas 

com representantes das quatro Secretarias de Desenvolvimento Regional da Região 

do Alto Vale, como forma de conhecer a organização interna de cada uma destas 

estruturas para antes e depois das audiências. Desta forma, é possível compreender 

todo o ciclo desta política pública, conforme apresentado por Howlett, Ramesh e Perl 

(2013). As entrevistas têm como base o roteiro, entrevista aberta 01 e 02, 

apresentados, respectivamente, nos apêndices A e B. Destaca-se ainda, a utilização 

de atas, listas de presença documentos oficiais, pronunciamentos, entrevistas, 

publicações na mídia, que ligadas diretamente ao tema, como forma de garantir 

maiores subsídios para esta etapa da pesquisa. 

Na sequência, foram identificados os atores sociais que compõem cada uma 

das etapas do ciclo de organização do Orçamento Regionalizado. As entrevistas 

acima citadas foram fundamentais para a realização desta etapa, bem como o 

acompanhamento in loco das audiências públicas.  

Por fim, realizou-se uma análise acerca da política pública do Orçamento 

Regionalizado, através de aspectos que destacados na contextualização do 

Desenvolvimento Territorial Sustentável, a saber: a governança local, a 

descentralização da tomada de decisões e o planejamento de longo prazo. Neste 

momento também foram realizadas entrevistas com representantes de cada uma 

das Secretarias Regionais da região, no intuito de conhecer suas expectativas e 

perspectivas em relação ao Orçamento Regionalizado. As entrevistas ora citadas 

seguiram o roteiro, entrevista aberta 02, conforme consta no apêndice B. 

 Para organizar e direcionar tal estudo foi proposta a matriz analítica, Quadro 

3, agregando os objetivos específicos, categorias de análise e fontes utilizadas 

durante a pesquisa.  
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Quadro 3: Matriz Analítica. Fonte: Adaptado de Feuser (2013). 

 

Objetivos Específicos Dimensões Categorias Variáveis 

1. Caracterizar a região do Alto Vale do 

Itajaí. 
Empírica Contexto de territorial 

Histórico da Região; 

Características econômicas, sociais, 

ambientais. 

2. Descrever e discutir a 

concepção/organização do Orçamento 

Regionalizado, identificando a 

participação dos atores sociais.  

Normativa 
Organização da política 

pública 

Ciclo de políticas públicas; 

Identificação de atores; 

Orçamento Regionalizado; 

Organização interna e externa. 

3. Correlacionar o Orçamento 

Regionalizado e desenvolvimento 

territorial sustentável, identificando as 

prioridades elencadas. 

 

Normativa 
Execução da Política 

Pública 

Questão ambiental;  

Governança local; 

Descentralização da tomada de decisões;  

Planejamento de longo prazo. 
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4.4 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

 

A região do Alto Vale do Itajaí encontra-se no Geossistema do Planalto 

Sedimentar, abrangendo uma área de 10.126 km² (VEADO e TROPPAMAIR, 2001). 

Seu relevo é ondulado, com altitudes que variam entre 200 e 800 m em relação ao 

nível do mar (SANTA CATARINA, 2008). Segundo Troppmair (1990), elementos 

geológicos como clima, hidrografia, flora e fauna são fortemente influenciados pela 

compartimentação geomorfológica local, a qual interfere na intensidade e ritmo dos 

fluxos e também na dinâmica dos subsistemas.  

Conforme a classificação de Köppen, o clima catarinense é considerado 

subtropical (ou mesotérmico). Em virtude de sua localização geográfica, o estado 

possui quatro estações bem definidas, com temperaturas médias que podem variar 

entre 21,8º C no litoral e 13º C na serra (SANTA CATARINA, 2008). Na Região do 

Alto Vale predominam massas de ar do interior e da frente polar, ocasionando 

frequentes geadas em seus pontos mais altos durante o inverno, bem como a 

predominância de massas tropicais e equatoriais continentais no verão (VEADO e 

TROPPAMAIR, 2001). Este conjunto de fatores climáticos faz a região atingir uma 

temperatura média anual de 18º C e uma média de precipitações anuais de 1.554 

mm (VEADO e TROPPAMAIR, 2001).   

Segundo Klein (1978), um terço da superfície do Estado de Santa Catarina é 

coberto pela Floresta Tropical Atlântica. Este tipo de vegetação é composto por uma 

densa concentração de árvores que chegam a atingir 35 m de altura. Em relação à 

hidrografia, o Estado de Santa Catarina é composto por 10 bacias dividas em duas 

vertentes, Interior e Atlântica, tendo como divisor a Serra Geral catarinense (SANTA 

CATARINA, 2008). A bacia do Itajaí é a maior bacia da vertente Atlântica, com 

aproximadamente 15.500 km², o que equivale a 16,15% do território catarinense, 

englobando 53 municípios numa população estimada em mais de 1,6 milhões de 

habitantes, representando 24,6% da população catarinense (IBGE, 2014). O Rio 

Itajaí-Açú é formado pelos Rios Itajaí do Oeste e do Sul, que se encontram na 

cidade de Rio do Sul. Posteriormente, em Ibirama, o Rio Itajaí-Açú passa a receber 

águas do Rio Hercílio, seu principal afluente. A bacia do Itajaí é dividida em três 

regiões naturais: Baixo, Médio e Alto Vale. 
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A colonização do Alto Vale do Itajaí teve início a partir do final da segunda 

metade do século XIX, como forma de estabelecer uma ligação entre a região 

serrana e o litoral da Província de Santa Catarina. Seu primeiro habitante e 

colonizador foi Francisco Frankenberger, que em 1892 adquiriu terras no lote 7211 

(conhecido como Matador), fundando assim, a colônia Braço do Sul. Em virtude do 

rápido crescimento e escassez de terras da colônia Blumenau (fundada em 1850) e 

com a instalação da balsa para a travessia do Rio Itajaí-Açú em 1890, muitos 

descendentes dos primeiros colonizadores buscaram a região do Alto Vale do Itajaí 

para estabelecer suas moradias (DAGNONI e WARTHA, 2011). 

Em 1897, a Companhia Colonizadora Hanseática recebe do Governo da 

Província de Santa Catarina a incumbência de promover a colonização em seu 

interior. Desta forma, é fundada a colônia Hansa-Hammonia, abrangendo áreas 

onde atualmente encontram-se os municípios de Ibirama, Presidente Getúlio, Vitor 

Meireles, Dona Emma e Witmarsum, além das localidades de Dalbérgia, Hansa 

Humboldt, Serra dos Índios e Mirador, onde atualmente localiza-se o município de 

Corupá (DAGNONI e WARTHA, 2011). 

Por sua localização entre o Planalto e o município de Blumenau, a colônia de 

Braço do Sul tornou-se um centro de abastecimento e local estratégico durante as 

viagens entre essas regiões. Isso possibilitou o desenvolvimento do comércio, 

fortalecimento da agricultura e crescimento populacional. Em 1912, por meio da Lei 

Municipal n⁰ 61, de 13 de março, o povoado de Braço do Sul passa a ser vila e sede 

do V Distrito de Blumenau, sendo a partir de então denominado Bela Aliança. Com o 

crescimento econômico, logo surge o movimento entre as lideranças locais de 

emancipação do Distrito de Bela Aliança para a criação de um município autônomo. 

Em 10 de outubro de 1930, foi criado o município e a comarca de Rio do Sul. Em 

janeiro de 1931 ocorre a instalação da comarca e, em abril do mesmo ano, a 

instalação do município, que passou a possuir, além de sua sede, outros três 

distritos: Taió, Pouso Redondo e Trombudo Central, que posteriormente foram 

desmembrados e elevados à categoria de municípios (LOLLA, 1997). 

                                                
11 Local onde atualmente localiza-se o Bairro Bela Aliança em Rio do Sul. 
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A partir de então, seguidas emancipações foram ocorrendo no Alto Vale do 

Itajaí, dando origem aos 28 municípios que compõem esta região, conforme 

apresentado no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Emancipação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí. Fonte: Adaptado de AMAVI (2015ª). 

Ano Município Município de 

Origem 

Principais Colonizadores 

1934 Ibirama12 Colônia 

Hammonia 

Alemães 

1948 Taió Rio do Sul Alemães 

1948 Ituporanga Rio do Sul Tropeiros e soldados 

1953 Presidente Getúlio Ibirama Suíços e alemães 

1956 Vidal Ramos Brusque Alemães e italianos 

1958 Pouso Redondo Rio do Sul Alemães, italianos e eslavos 

1958 Rio do Oeste Rio do Sul Italianos 

1958 Trombudo Central Rio do Sul Italianos 

1961 Presidente Nereu Vidal Ramos Alemães e italianos 

1961 Lontras Rio do Sul Alemães e italianos 

1961 Salete Taió Alemães e Italianos 

1961 Rio do Campo Taió Alemães, italianos e poloneses 

1962 Dona Emma Presidente 

Getúlio 

Alemães 

1962 Witmarsum Presidente 

Getúlio 

Alemães, italianos e 

ucranianos 

1962 Laurentino Rio do Sul Alemães e italianos 

1962 Agrolândia Trombudo 

Central 

Alemães 

1962 Petrolândia Ituporanga Gaúchos e catarinenses da 

região serrana 

1962 Imbuia Ituporanga Alemães e italianos 

1964 Aurora Rio do Sul Alemães 

                                                
12 Incialmente o município recebeu o nome de Dalbérgia, para somente em 1943 receber a 
nomenclatura atual. 
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1964 Agronômica Rio do Sul Italianos 

1964 Atalanta Ituporanga Alemães, italianos e poloneses 

1989 Vitor Meireles Ibirama Alemães, italianos e poloneses 

1989 José Boiteux Ibirama Indígenas e alemães 

1991 Santa Terezinha Itaiópolis Eslavos 

1991 Braço do Trombudo Trombudo 

Central 

Alemães 

1991 Mirim Doce Taió Alemães 

1995 Chapadão do 

Lageado 

Ituporanga Catarinenses da região 

serrana e alemães 

 

Durante sua colonização, a região do Alto Vale do Itajaí apresentou constante 

crescimento populacional. Atualmente estes índices continuam em expansão. Como 

apresenta o Quadro 5, em 1996, a população total da região era de 233.346 

habitantes. Em 2000, registra-se um crescimento populacional de 3,9%, o que 

representa uma média de quase 1% ao ano, atingindo a marca de 242.450 

habitantes. Após 10 anos, com a realização do novo censo de 2010, a região atinge 

269.460 habitantes, um crescimento de 11,1%, o que representa a média de 1,1% 

de crescimento populacional ao ano. Em 2014, as expectativas de crescimento 

apresentadas pelo IBGE estimam uma população de 285.075 habitantes, um 

crescimento de 5,7%, o que representa uma expansão populacional média de 1,4% 

ao ano. 

 

Quadro 5: Evolução da população do Alto Vale do Itajaí entre 1996 e 2014. Fonte: AMAVI (2015b). 

Ano População (hab.) 

1996 233.346 

2000 242.450 

2010 269.460 

2014 285.075 
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A região do Alto Vale, historicamente, é ligada à produção agrícola, a qual 

propiciou um grande desenvolvimento econômico regional, no período de 

colonização. Aos poucos tem-se a inserção da indústria como um dos principais 

setores de geração de emprego e renda.  

Conforme mencionado, a colonização do Alto Vale do Itajaí teve início no final 

do Século XIX, com a vinda de diversos imigrantes europeus que ocuparam 

pequenos territórios desta região. Esta configuração inicial foi propícia para o 

desenvolvimento de uma agricultura de subsistência. Ao longo dos anos e com a 

melhoria da infraestrutura viária, a região tornou-se rota de passagem de tropeiros 

que faziam o trajeto litoral-serra, utilizando-se da região como ponto de descanso. 

Desta forma, a agricultura que até então era de subsistência, passa a voltar seu viés 

para a comercialização de produtos. Sendo assim, surgem os primeiros comércios 

voltados a esta demanda e também as primeiras indústrias de pequeno porte, em 

virtude das necessidades de materiais, principalmente para a agricultura. 

 A partir da década de 1930, a exploração da madeira intensificou-se na 

região, e com isso, o setor econômico viveu anos de pleno crescimento. Este 

segmento, além da comercialização da matéria-prima bruta, propiciou o 

desenvolvimento da indústria moveleira, de celulose, papel e papelão. O auge da 

exploração da madeira deu-se entre as décadas de 1940 e 1960. A construção da 

Estrada de Ferro Santa Catarina foi outro fator preponderante no desenvolvimento 

econômico da região, tornando-se um importante corredor logístico, o qual, durante 

muitos anos foi o principal responsável pelo escoamento da produção agrícola e 

madeireira do Alto Vale. O declínio da exploração madeireira, em virtude do 

esgotamento das reservas e posterior surgimento de novas legislações e restrições 

referente à extração, ao final da década de 1980, gerou grande impacto na 

economia da região, uma vez que, esta era a principal fonte de receitas de muitos 

municípios. Desta forma, a partir da década de 1960, muitos municípios 

reestruturaram sua matriz econômica, buscando novas formas de investimentos e 

geração de riquezas (KLUG e DIRKSEN, 1999). 

 Diversos segmentos do setor industrial, a partir de então, passaram a ocupar 

espaço na matriz econômica da região, bem como o fortalecimento do comércio, 

serviços e agricultura. A presença da indústria no Alto Vale é marcante, mesmo em 
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condições menos favoráveis de logística e em municípios de pequeno porte. Dentre 

os diversos segmentos industriais presentes na região destacam-se os setores 

metalomecânico, madeireiro e têxtil.  

 O setor agropecuário, que nos momentos áureos da colonização era a grande 

marca da região, vem perdendo espaço para o setor industrial e para o comércio. 

Porém, ainda representa mais de 50% na composição da economia de mais da 

metade dos municípios do Alto Vale. Em geral, são municípios de pequeno porte e 

que apresentam pouca industrialização. Os produtos de maior destaque são fumo 

(presente em praticamente todo o território do Alto Vale do Itajaí), cebola (com 

presença marcante nos municípios de Aurora, Imbuia e Ituporanga, sendo este 

último considerado a Capital Nacional da Cebola), arroz (principalmente nos 

municípios de Agronômica e Mirim Doce), leite (com destaque para o município de 

Presidente Getúlio, considerado a Capital Catarinense do Leite) e com menor 

destaque o cultivo de milho, feijão, frutas, entre outros (AMAVI, 2015a).  

 Por fim, nos setores de comércio e serviços destaca-se o município de Rio do 

Sul, como polo da região do Alto Vale do Itajaí. Dentre os principais segmentos 

destas áreas destacam-se o comércio varejista de vestuário, combustíveis, 

alimentos, implementos agrícolas, entre outros (AMAVI, 2015a). 

 

5 ANÁLISE DE DADOS 

5.1 ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO REGIONALIZADO 

Nesta etapa é apresentado o procedimento de organização das audiências 

regionais, desde seu planejamento, através de servidores técnicos da ALESC e da 

Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina, até a execução das mesmas. 

Conforme abordado no Capítulo 2, a política pública é um conjunto de decisões 

adotadas por agentes políticos, em prol da resolução de um problema público, sendo 

este considerado a diferença entre a situação atual e a situação ideal possível. 

Esta atuação do poder público pode ser analisada mediante seu ciclo, o qual 

apresenta diversas etapas, desde a concepção de uma política pública até sua 

avaliação. Dentre os diversos modelos conhecidos, optou-se neste estudo pelo ciclo 
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proposto por Howlett, Ramesh e Perl (2013), pois conforme Sobeck (2003) e Parag 

(2006), este modelo, além de separar as distintas etapas que compõem o processo 

de implantação da política pública, apresenta de maneira muito clara o papel 

desempenhado pelos atores e instituições em cada uma das etapas. Este modelo é 

composto pelas seguintes etapas: montagem da agenda, formulação da política 

pública, tomada de decisão política, implementação e avaliação da política. 

O Orçamento Regionalizado surge em um contexto de desenvolvimento 

desigual entre as diversas regiões do Estado de Santa Catarina. A proposta 

originalmente buscava um desenvolvimento mais igualitário entre as diferentes 

regiões do Estado, através de uma maior aproximação entre poder público e 

sociedade na definição de ações prioritárias para o desenvolvimento de cada região. 

Buscava-se assim, atender anseios das comunidades locais, uma vez que estas 

convivem diariamente com diversas dificuldades e entraves, sejam estruturais, 

culturais, ambientais, burocráticos, etc., possuindo assim competência para 

identificar quais prioridades devem estar presentes na agenda governamental. 

Uma vez que o foco deste estudo abrange o período entre os anos de 2012 e 

2015, buscar-se-á neste item identificar o processo que envolve a organização e 

implementação do Orçamento Regionalizado, bem como, seu trabalho de 

acompanhamento após a realização das audiências públicas. Através do material 

obtido nas entrevistas realizadas com técnicos da Assembleia Legislativa e 

representantes das Secretarias Regionais, como também, pela análise de atas e 

documentos oficiais, são percebidas diferentes etapas de organização, identificadas 

como interna (Assembleia Legislativa) e externa (Secretarias Regionais). Desta 

forma, tornou-se possível a construção de dois ciclos de políticas públicas distintos, 

como forma de ilustrar estas diferentes realidades de organização, conforme 

apresentado na Figura 2. 

 

 

 

 



68 
 

 

 

Sendo assim, optou-se pela divisão deste item em dois momentos, abordando 

a organização do Orçamento Regionalizado. Primeiramente aborda-se a 

organização interna da Assembleia Legislativa, onde são identificados os setores 

responsáveis pela formulação de propostas, definição de critérios, organização das 

Audiências Públicas e acompanhamento do trabalho realizado. Em um segundo 

momento, é abordada a organização externa, ou seja, o processo que envolve as 

quatro Secretarias de Desenvolvimento Regionais, alvos deste estudo. Nesta etapa, 

é possível compreender de que maneira cada SDR organiza-se para as audiências 

do Orçamento Regionalizado, desde a mobilização da sociedade, organização de 

audiências preparatórias, definição de prioridades e acompanhamento dos trabalhos 

efetuados. 

 

 

Figura 2: Etapas de organização do Orçamento Regionalizado com base no Ciclo de Políticas 
Públicas. Fonte: Adaptado de Howlett, Ramesh e Perl (2013). 
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5.1.1 Processo de organização interna 

As diretrizes para a organização do Orçamento Regionalizado são regidas 

pela Lei Complementar 157 de 1997, a qual vem sofrendo alterações ao longo dos 

anos, adaptando-se às mudanças da estrutura administrativa sofridas pelo Estado 

de Santa Catarina. Inicialmente, eram realizadas audiências públicas em nove 

macrorregiões do Estado: Extremo Oeste, Oeste, Planalto Serrano, Vale do Rio do 

Peixe, Norte, Alto Vale do Itajaí, Vale do Itajaí, Sul e Grande Florianópolis. Com a 

criação das Secretarias de Desenvolvimento Regional, passou-se a realizar 36 

audiências públicas anuais. Cabe ao corpo técnico realizar toda a preparação e 

sugerir à Comissão de Finanças e Tributação a forma de organização para o 

presente ano, como por exemplo, o roteiro e o cronograma das audiências públicas, 

emissão de convites oficiais, bem como, a divulgação e convite das audiências na 

mídia. A palavra final é sempre dos Parlamentares membros da referida Comissão, 

entretanto, conforme apresentado em entrevista, sempre é seguido o roteiro 

estabelecido pela equipe de servidores. Na Figura 3 pode-se observar o fluxograma 

de atividades que envolvem o Orçamento Regionalizado. 
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Importante ressaltar que, a forma de organização das audiências pode sofrer 

alterações de um ano para o outro. Em anos eleitorais, por exemplo, a 

Coordenadoria do Orçamento sugere a realização de 12 ou 13 audiências públicas, 

em virtude do calendário excepcional vivenciado naquele ano. Desta forma, o 

processo ganha mais agilidade e não se adentra ao período eleitoral. Por exemplo, 

no Alto Vale do Itajaí, as quatro Secretarias Regionais são reunidas em uma única 

audiência, sendo esta normalmente realizada na cidade de Rio do Sul. O ponto 

negativo destas audiências concentradas diz respeito à participação da população, 

pois se percebe a notória diminuição do público participante. Conforme relatado em 

entrevista, no ano de 2014 (ano eleitoral) houve a participação de cerca de 1500 

pessoas, enquanto em 2015, com a realização de 36 audiências públicas, este 

número supera 3000 participantes. 

Figura 3: Fluxograma do Orçamento Regionalizado. Fonte: Alesc (2015). 
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Na visão dos técnicos da Coordenadoria do Orçamento da ALESC, esta 

política pública tem por objetivo regionalizar o orçamento do Estado. Desta forma, 

cada cidadão pode ter conhecimento sobre os recursos e ações previstas para sua 

região. Além disto, é possível que a população faça sugestões e auxilie nas 

decisões sobre as ações prioritárias para sua região. 

Finalizado o processo de organização interna, inicia-se o roteiro de atividades 

pelo Estado. Conforme apresentado, o Orçamento Regionalizado é organizado em 

um ciclo de quatro anos, que coincide com o Plano Plurianual (PPA) do Estado. 

Desta forma, é realizada uma primeira audiência nas regiões, onde são 

estabelecidas prioridades para compor o PPA. Nos outros anos são realizadas 

audiências de acompanhamento e revisão das prioridades. 

As audiências públicas têm como primeira atividade a recepção e 

credenciamento de autoridades presentes. Em seguida, é formada a mesa de 

trabalhos, que em geral é composta pelas seguintes autoridades: Presidente da 

Comissão de Finanças e Tributação da ALESC (ou seu representante), Coordenador 

do Orçamento Regionalizado (ou seu representante), demais Deputados Estaduais, 

Federais e Senadores presentes, Secretário de Desenvolvimento Regional (em caso 

de audiências concentradas, convoca-se um Secretário representando os demais 

presentes), um representante dos Prefeitos e um representante dos Vereadores 

presentes. Após uma fala inicial das autoridades, técnicos da Coordenadoria do 

Orçamento realizam uma apresentação sobre o Orçamento Estadual, como forma 

de introduzir o tema, pois conforme relatado em entrevista, grande parte da 

população não possui o devido conhecimento sobre o Orçamento Público. Assim 

sendo, são apresentados alguns conceitos de orçamento, o motivo das audiências, a 

necessidade de estabelecer prioridades (uma vez que recursos públicos são finitos), 

a importância do planejamento no setor público, leis orçamentárias, entre outros.  

Importante destacar que, a Coordenadoria do Orçamento Estadual realizou 

capacitações em diversas Universidades do Estado de Santa Catarina, 

apresentando aos presentes à importância da participação nas audiências públicas. 

O objetivo destas capacitações é atrair cada vez mais a população, para que as 

audiências públicas não se limitem a presença de Deputados, Prefeitos e 

Vereadores. Na visão dos técnicos da ALESC, quanto mais organizada estiver a 
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população, maior será o poder de influência de decisão por parte do Governo 

Estadual no atendimento das prioridades elencadas. Desta forma, percebe-se a 

importância do conceito de participação popular nesta política pública. 

Voltando à metodologia da audiência pública, após a apresentação dos 

técnicos da Coordenadoria do Orçamento Estadual, são organizados grupos 

temáticos que debatem sobre diferentes temas, no intuito de buscar ações que 

sejam prioridade para aquela região em diferentes áreas como saúde, educação, 

infraestrutura, agricultura, etc. Após este momento de debate, os diferentes grupos 

apresentam suas prioridades e inicia-se um processo de escolha, por meio de 

votação, das ações prioritárias. 

Em muitos casos, as Secretarias Regionais organizam encontros de 

preparação nos quais são debatidas e elencadas as prioridades que serão 

apresentadas nas audiências regionais. Sendo assim, são estabelecidas 12 

prioridades por Secretaria Regional que serão incluídas no Plano Plurianual do 

Estado. Destas 12 prioridades, três são escolhidas para compor a Lei Orçamentária 

do ano subsequente. Nos outros anos do ciclo, as prioridades restantes são 

escolhidas, sempre seguindo a regra de três por ano. Cabe ressaltar que, revisões e 

alterações, desde que devidamente justificadas, são perfeitamente aceitáveis. 

A grande maioria das 432 prioridades estabelecidas em todo o Estado é 

incluída no Plano Plurianual. As ações que, por ventura, não forem incluídas pelo 

Governo Estadual, são incluídas na Lei Orçamentária mediante emendas 

parlamentares apresentadas na Assembleia Legislativa. Após a realização das 

audiências públicas e aprovação das Leis Orçamentárias, a Coordenadoria do 

Orçamento Estadual realiza o acompanhamento destas ações por meio do Sistema 

Integrado de Controle de Obras Públicas (SICOP), um software de controle e 

gerenciamento interno do Estado de Santa Catarina. Este sistema é alimentado por 

cada Secretaria e órgão vinculado ao Estado de Santa Catarina. Conforme relatado 

em entrevista, em não havendo a devida atualização dos dados disponibilizados no 

programa, o órgão corre risco de ter suas receitas bloqueadas e fica impedido de 

solicitar recursos para novos projetos. Atualmente, este sistema não está disponível 

para a população, apenas para órgãos vinculados ao Governo Estadual.  
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Outro mecanismo de acompanhamento é o Sistema Integrado de 

Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), ligado diretamente à Secretaria de Estado 

da Fazenda de Santa Catarina. Este é o sistema oficial de planejamento, orçamento, 

finanças e contabilidade do Estado. Está disponível para toda a população e permite 

acompanhar diversas informações, como por exemplo, recursos orçados e 

empenhos e pagamentos das ações propostas no Orçamento Regionalizado, 

através de relatórios bimestrais.  

Em relação ao índice de execução das ações propostas no Orçamento 

Regionalizado, conforme a entrevista, vários são os fatores que influenciam este 

indicador, como a decisão política e a disponibilidade financeira. Sendo assim, 

conforme apresentado, aproximadamente 48% das ações propostas são 

efetivamente concluídas. Na visão dos técnicos este número é aceitável, porém, 

ainda pode melhorar muito, uma vez que, quanto maior for esse índice, maior será a 

credibilidade do Orçamento Regionalizado. 

Visando justamente esta maior credibilidade, em 2014, a Assembleia 

Legislativa aprovou por unanimidade a Emenda Constitucional (EC) N° 70 que 

garante 1% do orçamento geral do Estado para a execução das ações propostas no 

Orçamento Regionalizado. Esta Emenda Constitucional foi vetada pelo Executivo 

Estadual e, ao retornar à ALESC, este veto foi derrubado pelos Parlamentares. Após 

a derrubada do veto, a Procuradoria Geral do Estado entrou com uma ação de 

inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, a qual ainda aguarda 

análise. 

Sendo assim, percebe-se que as etapas de montagem da agenda e formação 

de políticas cabem à Comissão de Finanças e Tributação, mais especificamente à 

Coordenadoria do Orçamento Estadual. A terceira etapa do ciclo de políticas 

públicas corresponde à tomada de decisão, a qual, neste caso, é de 

responsabilidade dos Deputados que compõem a Comissão de Finanças e 

Tributação da ALESC, sendo que, conforme apresentado, na maioria das vezes, 

estes agentes políticos optam em seguir o planejamento estabelecido pelo corpo 

técnico da Assembleia. A etapa de implementação diz respeito à realização das 

audiências públicas nas diversas regiões do Estado, e por fim, a etapa de avaliação 

é realizada por técnicos da Coordenadoria do Orçamento Estadual, através de dois 
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softwares de gerenciamento online. Finalizada assim a análise acerca do processo 

de organização interna do Orçamento Regionalizado, inicia-se na sequência a 

análise da organização externa.  

 

5.1.2 Processo de organização externa 

As quatro entrevistas realizadas junto aos Secretários de Desenvolvimento 

Regional da região do Alto Vale, bem como, a análise de atas e documentos oficiais, 

mostraram-se fundamentais para a compreensão exata deste processo de 

organização. Estudos anteriores possibilitaram estabelecer um conjunto de ações 

realizadas em cada Secretaria, as quais foram confirmadas através das entrevistas. 

Neste momento, utilizou-se o roteiro de entrevista aberta 02 (apêndice B), no qual a 

primeira pergunta realizada diz respeito ao processo de organização das Secretarias 

Regionais para as audiências públicas. Apesar das respostas seguirem uma mesma 

linha de raciocínio, identificaram-se diferentes mecanismos utilizados nestas quatro 

realidades. 

Com a confirmação por parte da ALESC, da data de realização das 

audiências regionais, bem como a definição da metodologia a ser utilizada, inicia-se 

o processo de organização na região. Cabe às Secretarias Regionais organizarem e 

mobilizarem os representantes de cada município de sua jurisdição no intuito de 

identificar as prioridades da região a serem apresentadas nas audiências regionais. 

Nesta etapa foram identificados diferentes métodos de organização nas SDRs 

da região. Em Ituporanga é realizado um forte trabalho de divulgação para este 

encontro de preparação e também para as audiências públicas, não se limitando aos 

convites emitidos pela ALESC para cada município, mas sim, mobilizando servidores 

da SDR para que visitem cada município. Desta forma, realiza-se um forte trabalho 

de conscientização sobre a importância desta audiência pública junto à associação 

de moradores, órgãos públicos, clubes de serviços, imprensa, entidades 

empresariais, sindicatos, entre outras entidades organizadas presentes em cada 

município. Este trabalho vem ao encontro de aproximar a população e o poder 

público no momento da tomada de decisão. 
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Vale ressaltar ainda que, através da participação da sociedade nas 

audiências públicas, aumenta-se a responsabilidade do poder público no 

atendimento às demandas apresentadas, uma vez que, ao apresentar considerável 

organização, é possível estabelecer maior poder de cobrança junto aos órgãos 

responsáveis pela execução das ações priorizadas. Assim, a Regional de Ituporanga 

destaca-se em nível regional, onde no período de 2012-2015 mobilizou o dobro de 

pessoas em relação ao município de Rio do Sul, conforme se observa no Quadro 7. 

 

Quadro 6: Relação de participantes nas audiências públicas do Orçamento Regionalizado 
no período 2012-2015. Fonte: Elaborado pelo autor. 

SDR Participantes 

Ituporanga 237 

Rio do Sul 118 

Taió 113 

Ibirama 111 

 

Destaca-se que as listas de presença utilizadas nas audiências regionais, 

durante o período deste estudo, apresentam apenas o nome e o município de cada 

um dos presentes. Desta forma, não é possível identificar precisamente quais as 

entidades que participaram destes encontros. Por outro lado, analisando-se atas, 

fotos, bem como entrevistas com Secretários Regionais, percebe-se a grande 

participação de membros de entidades ligadas ao Governo do Estado, como Polícia 

Militar e Civil, Bombeiros, além de entidades de representação empresarial. Na 

Figura 4 é possível identificar o grande número de participantes mobilizados para a 

audiência pública de 2013 na cidade de Ituporanga. Neste encontro, conforme 

registrado em lista de presença participaram 150 pessoas, mais da metade do 

público mobilizado na regional durante o período 2012-2015. 
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Figura 4: Audiência Pública de Ituporanga em 2013. Fonte: Relatório Audiências Públicas 2013. 

 

 

A Regional de Ibirama realiza encontros em cada município de sua jurisdição, 

onde são definidas prioridades que são apresentadas no encontro de preparação 

para a audiência pública. Desta forma, é possível que cada município realize a 

mobilização da sociedade e estabeleça suas prioridades. No encontro de 

preparação, as demandas de todos os municípios são apresentadas para que, em 

seguida, através de processo democrático, as ações prioritárias em âmbito regional 

sejam elencadas. 

Percebe-se assim, uma significativa diferença em relação ao trabalho 

realizado pela Secretaria Regional de Ituporanga. Como forma de facilitar a logística 

e ampliar a representação, são realizadas reuniões em todos os municípios. 

Conforme apresentado pelo Secretário Regional, estas reuniões facilitam a 

participação da população e possibilitam um olhar ampliado acerca das demandas 

de cada município. Após esta rodada de reuniões nos municípios, é realizado um 

encontro ampliado para a definição das prioridades da região. Finalmente, tem-se a 
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realização da audiência pública, onde as ações elencadas são apresentadas e 

votadas pelos presentes, conforme se observa na Figura 5. 

 

Figura 5: Audiência Pública de Ibirama em 2013. Fonte: Relatório Audiências Públicas 2013. 

 

 

Na Regional de Rio do Sul, as reuniões mensais do Conselho de 

Desenvolvimento Regional definem as prioridades a serem apresentadas na 

audiência pública. Este conselho, presente em cada uma das 36 SDRs, é formado 

pelo Secretário de Desenvolvimento Regional, pelos Prefeitos e Presidentes da 

Câmara de Vereadores de cada município, além de dois representantes de cada 

município da sociedade civil organizada. Conforme relatado pelo Secretário Regional 

de Rio do Sul, nestas reuniões mensais são sempre debatidas as prioridades para a 

região, de forma que, para a realização das audiências públicas, já existe um amplo 

trabalho previamente realizado.  
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Diferentemente das demais regionais, a Secretaria de Rio do Sul utiliza-se 

das reuniões do Conselho de Desenvolvimento Regional para a definição de 

prioridades. Apesar da legitimidade deste conselho, o qual se reúne periodicamente 

e possui representação de agentes políticos e representantes da sociedade civil de 

cada região, é necessário destacar que esta opção da Secretaria limita a 

participação da população. Além disso, não se percebeu na entrevista com o 

Secretário Regional de Rio do Sul, um grande trabalho de mobilização da sociedade 

para as audiências públicas. Desta forma, a regional de Rio do Sul acaba 

mobilizando um número baixo de cidadãos em relação às demais regionais, 

levando-se em conta que possui a maior população das quatro regionais do Alto 

Vale do Itajaí. Na Figura 6, tem-se o registro da audiência pública realizada na 

Secretaria Regional de Rio do Sul em 2013, na qual participaram 23 pessoas. 

 

Figura 6: Audiência Pública de Rio do Sul em 2013. Fonte: Relatório Audiências Públicas 2013. 
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Outro ponto interessante a destacar sobre os encontros de preparação é em 

relação ao processo de votação na Regional de Taió. Nesta regional é realizado um 

grande encontro de preparação, com formação de grupos temáticos para a definição 

das prioridades. Após a apresentação de todas as prioridades elencadas pelos 

grupos temáticos, cada participante do encontro tem direito a votar em cinco ações, 

sendo que as de maior incidência serão escolhidas. Conforme descreve o Secretário 

Regional de Taió, em determinados momentos, são realizados embates acalorados 

em defesa de determinadas prioridades, mas acima de tudo, respeita-se o processo 

democrático. 

Este processo de organização é o que mais se assemelha a metodologia 

aplicada às audiências do Orçamento Regionalizado. Nestes grupos temáticos são 

apresentados dados e informações referentes à realidade da Secretaria Regional em 

determinada área. Desta forma, os participantes munidos de informações poderão, 

em tese, estabelecer ações pontuais e prioritárias em cada área temática. Na Figura 

7 tem-se o registro da audiência pública realizada na regional de Taió em 2013. 
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Figura 7: Audiência Pública de Taió em 2013. Fonte: Relatório Audiências Públicas 2013. 

 

 

Após esta explanação acerca da organização de cada Secretaria Regional, é 

possível perceber três momentos distintos do ciclo de políticas públicas. 

Primeiramente, a montagem da agenda é realizada dentro de cada SDR, onde são 

definidas as formas de organização para a realização para as audiências regionais. 

Conforme relatado, há diferentes métodos empregados, nos quais é destacada a 

atuação de técnicos da própria Secretaria Regional, como atores desta etapa. Em 

seguida, tem-se a formulação da política, representada nos encontros de 

preparação. Neste momento, entre os atores, além dos técnicos das SDRs, registra-

se a presença de representantes do poder público, privado e diferentes entidades 

presentes nos municípios que compõem cada regional, os quais possuem papel 

decisivo na terceira etapa, a tomada de decisão, momento em que são definidas as 

prioridades que serão apresentadas durante a audiência do Orçamento 

Regionalizado. 
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Durante a realização das Audiências Regionais, destaca-se a participação de 

diversos atores, conforme será apresentado no próximo item. Nesta etapa do ciclo 

da política pública (a implementação), é o momento em que são definidas as 

prioridades de cada região que passarão a compor a peça orçamentária do Governo 

Estadual. Este é o momento comum da participação de atores da organização 

interna e externa. 

Por fim, na etapa de avaliação se realiza o monitoramento das prioridades 

após a realização das audiências públicas. Na Regional de Rio do Sul, este trabalho 

é realizado diretamente pelos servidores técnicos da própria SDR, que acompanham 

diretamente cada prioridade junto a seus respectivos setores no Governo Estadual. 

Nas demais Secretarias destaca-se, além do trabalho dos servidores técnicos, 

atuação de lideranças políticas da região (Vereadores, Prefeitos, Deputados, 

entidades empresariais e sindicatos). 

Ao fim deste item, é possível identificar as diferentes etapas do processo de 

organização interno e externo do Orçamento Regionalizado, bem como, sua 

correlação com o ciclo de políticas públicas. Na sequência apresentam-se os 

diferentes atores presentes ao longo deste processo. 

 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS 

 A análise dos processos de organização do Orçamento Regionalizado, 

realizada no item anterior demonstra de maneira objetiva e pontual as diferentes 

etapas que envolvem esta política pública. Neste item são apresentados os 

diferentes atores que se inserem ao longo deste processo. Mais uma vez, as 

entrevistas mostram-se fundamentais para a construção deste item, bem como a 

análise de documentos oficiais, fotos e materiais divulgados na imprensa. Outro fator 

relevante foi a participação, in loco, do autor em audiências públicas realizadas no 

município de Rio do Sul.  

A análise realizada nos materiais acima descritos permitiu a construção do 

Quadro 6, o qual apresenta os diferentes atores presentes em cada uma das etapas 

do ciclo de políticas públicas, seja na organização interna ou externa. Na sequência 
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serão descritas as formas de atuação de cada um destes atores durante a 

realização do Orçamento Regionalizado. 

 

Quadro 7: Atores envolvidos na organização interna e externa do Orçamento Regionalizado. Fonte: 

Elaborado pelo autor. 

Etapa do Ciclo de 
Políticas Públicas 

Atores internos  
(Assembleia Legislativa) 

Atores externos  
(Secretarias Regionais) 

Montagem da agenda  Técnicos da Comissão 
de Finanças e 
Tributação da ALESC. 

 Técnicos da Secretaria 
Regional. 

Formulação de 
políticas 

 Técnicos da Comissão 
de Finanças e 
Tributação da ALESC. 

 Técnicos da Secretaria 
Regional; 

 Sociedade civil.  

Tomada de decisão 
política 

 Agentes políticos da 
ALESC. 

 Técnicos da Secretaria 
Regional; 

 Sociedade civil.  

Implementação de 
políticas 

 Técnicos da Comissão 
de Finanças e 
Tributação da ALESC; 

 Técnicos da ALESC; 

 Agentes políticos. 

 Agentes políticos; 

 Sociedade civil. 

Avaliação de políticas  Técnicos da Comissão 
de Finanças e 
Tributação da ALESC. 

 Técnicos da Secretaria 
Regional e agentes 
políticos. 

 

 Incialmente, tem-se a participação dos técnicos da Comissão de Finanças e 

Tributação da ALESC. Esta equipe, formada por aproximadamente 20 membros, 

atua durante todo o processo, desde sua concepção até sua avaliação. Sua primeira 

incumbência diz respeito à formulação das diretrizes a serem seguidas na realização 

das audiências públicas. Durante a realização das audiências, esta equipe 

apresenta a metodologia e os objetivos do Orçamento Regionalizado. Cabe a este 

grupo ainda, monitorar e acompanhar a realização das ações propostas, bem como 

realizar levantamentos estatísticos, elaborar relatórios e realizar prestações de 

contas aos membros da Comissão de Finanças e Tributação da ALESC. 

 Conforme apresentado no quadro 6, há dois grupos de agentes políticos. Um 

destaque inicial cabe aos agentes políticos da ALESC, ou seja, os Deputados da 

Comissão de Finanças e Tributação da ALESC, responsáveis pela tomada de 

decisão em relação à metodologia proposta pela equipe técnica, a qual, em geral é 
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acatada. Durante a implementação de políticas, tem-se a participação do segundo 

grupo de agentes políticos, sendo neste caso formado por Vereadores e Prefeitos de 

cada município da Regional, também Secretários de Estado, Deputados Estaduais, 

Deputados Federais e Senadores, os quais, em geral, comparecem nas audiências 

realizadas em sua região base ou região de origem. Esta atuação visa demonstrar o 

interesse do Parlamentar com a região, bem como a representação política em um 

momento importante da tomada de decisão. Cabe destacar ainda, a atuação destes 

agentes políticos na etapa de avaliação de políticas, utilizando sua influência na 

busca da concretização das ações propostas. 

 O último grupo de atores que participa da organização interna é o de técnicos 

da ALESC. Este grupo é formado por diferentes profissionais que acompanham a 

equipe da Comissão de Finanças e Tributação, nas audiências regionais. Fazem 

parte deste grupo jornalistas, fotógrafos, repórteres, equipe de filmagem da TV 

ALESC, mestre de cerimonias, recepcionistas, motoristas e taquigrafas. Este grupo 

auxilia a organização e divulgação dos trabalhos, bem como, nos registros oficiais 

durante a realização das audiências públicas (etapa de implementação de políticas). 

 Os técnicos das Secretarias Regionais são os principais responsáveis pela 

organização externa do Orçamento Regionalizado. Não há um cargo específico que 

tenha como responsabilidade a organização do Orçamento Regionalizado, de forma 

que as diferentes gerências (educação, saúde, turismo, infraestrutura, planejamento, 

administração, assistência social, etc.) acabam sendo envolvidas neste trabalho. 

Cabe destacar ainda o papel da assessoria da comunicação da SDR que realiza o 

trabalho de divulgação das audiências. Este grupo de atores acaba sendo envolvido 

em todas as etapas de organização externa do Orçamento Regionalizado. Conforme 

relatado, em cada SDR percebe-se uma organização diferente, envolvendo mais ou 

menos pessoas de seu grupo técnico. 

 O último grupo de atores envolvidos, e também o mais diversificado, é 

formado pela sociedade civil. Este grupo é envolvido em três diferentes etapas do 

ciclo de políticas públicas, formulação de políticas, tomada de decisão e 

implementação de políticas. Conforme descrito anteriormente, algumas Secretarias 

Regionais realizam reuniões preparatórias para as audiências públicas do 

Orçamento Regionalizado. Nesta etapa, percebe-se o envolvimento da sociedade, 
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representada por diversos segmentos, como representantes de órgãos ligados ao 

setor público (policiais, bombeiros, técnicos de Prefeituras e do próprio Governo do 

Estado), representantes do setor privado, universidades, associação de moradores, 

organizações não-governamentais, entidades filantrópicas, clubes de serviços, 

cidadãos comuns, etc. 

 Este grupo elenca e escolhe as prioridades regionais que serão apresentadas 

nas audiências públicas, bem como, participa destas próprias audiências para 

ratificar as escolhas. Cabe a representantes deste grupo ainda, discutir, propor e 

aprovar eventuais alterações no conjunto de ações estabelecidas na primeira 

audiência pública.  

 Conforme apresentado, diferentes grupos de atores são envolvidos no 

processo de organização das audiências públicas do Orçamento Regionalizado. 

Com a análise estabelecida neste item, junto a contextualização apresentada no 

item anterior, é possível compreender de maneira clara e objetiva as diferentes 

etapas de organização desta política pública. Sendo assim, inicia-se na sequência a 

correlação entre esta política pública e o desenvolvimento territorial sustentável. 

 

5.3 O ORÇAMENTO REGIONALIZADO E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

SUSTENTÁVEL 

Ao longo desta dissertação, diversas abordagens e construções teóricas 

foram elaboradas em torno da política pública do Orçamento Regionalizado 

promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e o conceito de 

Desenvolvimento Territorial Sustentável. A proposta deste estudo, conforme 

apresentado no Objetivo Geral, é analisar a concepção do Orçamento Regionalizado 

como estratégia de promoção do Desenvolvimento Territorial Sustentável, tendo 

como foco a região do Alto Vale do Itajaí, abrangendo o período entre os anos de 

2012 e 2015. 

Para atingir tal objetivo, primeiramente foi realizada uma explanação acerca 

do processo de organização do Orçamento Regionalizado. Em seguida, foram 

identificados os atores que atuam diretamente em sua organização interna e 
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externa. Fato este, que permitiu um melhor dimensionamento a respeito desta 

política pública. 

Dando segmento, neste item foram correlacionados os conceitos de 

desenvolvimento territorial sustentável e a política pública de Orçamento 

Regionalizado. Conforme apresentado anteriormente, o conceito de 

Desenvolvimento Territorial Sustentável busca um equilíbrio entre dimensão 

econômica, tão em evidência no período de consolidação do capitalismo, e aspectos 

sociais, culturais e ambientais do desenvolvimento. Outro ponto de destaque em 

relação a este conceito, diz respeito ao envolvimento de diversos atores. Conforme 

apresenta Abramovay (2010), o Desenvolvimento Territorial Sustentável evidencia 

uma nova dinâmica de ação dando ênfase ao envolvimento de atores públicos, 

privados e associativos e suas relações no plano local. Este processo permite a 

participação e envolvimento da comunidade, fugindo da lógica de decisões tomadas 

em gabinete ao buscar o envolvimento e a participação da sociedade no processo 

de tomada de decisão. Cabe ressaltar ainda a importância do planejamento de longo 

prazo, outro aspecto fundamental em relação ao conceito de Desenvolvimento 

Territorial Sustentável. 

A correlação proposta neste item foi realizada através do diagnóstico acerca 

da organização do Orçamento Regionalizado, com base em três categorias de 

análise destacadas durante a construção teórica do conceito de Desenvolvimento 

Territorial Sustentável, a saber: governança local, descentralização na tomada de 

decisões e planejamento de longo prazo. Sendo assim, realizou-se a correlação 

entre cada categoria de análise mencionada, tendo como base as entrevistas 

realizadas com técnicos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e 

representantes das Secretarias de Desenvolvimento Regional da região do Alto Vale 

do Itajaí, bem como, a análise de documentos oficiais, atas e relatórios das 

audiências públicas. 

 

5.3.1 Governança local 

Para Rover (2007), a governança local é um mecanismo de aprofundamento 

democrático e de desenvolvimento como “expansão de liberdades”, com vistas ao 
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fortalecimento de interesses comuns e ampliação da participação. Segundo 

Rosenau (2000, p. 15-16), “governança é um fenômeno mais amplo que governo; 

abrange as instituições governamentais, mas implica também mecanismos 

informais, de caráter não-governamental, que fazem com que as pessoas e as 

organizações dentro da sua área de atuação tenham uma conduta determinada, 

satisfaçam suas necessidades e respondam às suas demandas”. Para a Comissão 

sobre Governança Global (1996, p. 2), “governança é a totalidade das diversas 

maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições, públicas e privadas, 

administram seus problemas comuns”. 

 Conforme Gilpin (2002), a governança é o conjunto de redes de organizações 

públicas e privadas em nível regional, nacional ou internacional, que contém em si 

uma função social. Para Bobbio (2005), pela ótica da governança, a concepção e 

implementação de políticas públicas se dá por meio de uma pluralidade de atores de 

diferentes naturezas organizacionais. Na visão de Kissler e Heidemann (2006), a 

governança é uma alternativa para os modelos de gestão baseados na hierarquia, e 

visa o fortalecer a cooperação entre cidadãos, poder público, clubes, associações e 

empresas que atuam em prol do bem da coletividade. 

 Conforme apresentado, o Orçamento Regionalizado, originado da experiência 

de Orçamento Participativo, é uma política pública de incentivo a participação 

popular por meio da realização de diversas audiências públicas no Estado de Santa 

Catarina, para que cada região possa estabelecer prioridades a serem inseridas nas 

leis orçamentárias estaduais. 

 Segundo entrevistas realizadas com representantes das Secretarias de 

Desenvolvimento Regional da região do Alto Vale do Itajaí, antes mesmo da 

realização das audiências públicas, já existe uma considerável mobilização da 

sociedade. Com exceção da SDR de Rio do Sul, que utiliza as reuniões do Conselho 

de Desenvolvimento Regional para a escolha das prioridades a serem apresentadas, 

nas Secretarias Regionais de Ibirama, Ituporanga e Taió são realizadas reuniões 

preparatórias, nas quais são debatidas e aprovadas as prioridades que serão 

apresentadas nas audiências públicas. Neste momento, é possível perceber um 

grande envolvimento da comunidade, motivado principalmente pela ação das SDRs. 
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Esta organização reflete na participação de um considerável número de cidadãos, 

vide Quadro 07. 

 Além da possibilidade de participação, os atores sociais possuem papel 

fundamental neste processo, pois participam diretamente dos debates e votações 

acerca das prioridades. Conforme relatado em entrevista pelo Secretário Regional 

de Ituporanga, “em alguns momentos presenciamos debates acalorados em defesa 

de determinadas prioridades, mas acima de tudo, é respeitado o processo 

democrático”. 

 Cabe ressaltar ainda que durante a realização das audiências regionais 

também é possível à participação da sociedade, podendo inclusive alterar (baseado 

em sólidas justificativas que garantam o consenso entre os presentes) as prioridades 

pré-estabelecidas. Da mesma forma, com a realização de novas audiências anuais, 

novas propostas podem surgir e incorporar este planejamento, a exemplo do 

ocorrido nas regionais de Ibirama, Ituporanga e Rio do Sul, onde registraram-se seis 

alterações nas ações incialmente propostas em 2012. Percebe-se, desta forma, que 

o Orçamento Regionalizado representa um mecanismo de fomento e incentivo a 

governança local. 

 

5.3.2 Descentralização da tomada de decisões 

 Na década de 1960, o conceito de democracia participativa, a qual requer a 

participação direta do cidadão no processo de decisões coletivas, se fortalece. 

Segundo Lucas (1985), a participação popular é um processo democrático, onde o 

cidadão se insere no debate e nas decisões que envolvem o poder público. Putnam 

(1993) defende que o processo de participação fortalece a sociedade, a qual 

possuirá maior poder de pressão, gerando assim, governos mais capacitados e 

preparados para a manutenção de políticas públicas de qualidade. Demo (1989) 

classifica a participação como uma conquista e uma construção organizada da 

emancipação social. 

No Brasil, processo de redemocratização representou um marco no que se 

refere à organização administrativa, onde o Governo Federal passa a delegar a 

Estados e Municípios a competência de gestão de diversas políticas de saúde, 
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educação, habitação, saneamento básico e assistência social (ARRETCHE, 1999). 

Cabe ressaltar que, apesar deste processo de descentralização de políticas, não 

houve uma efetiva descentralização fiscal, sendo que os recursos públicos até hoje, 

em sua grande maioria, são concentrados na esfera Federal. 

A proposta de Orçamento Regionalizado, em sua concepção no ano de 1997, 

trouxe como objetivo a aproximação do poder público com a sociedade, seguindo os 

moldes do Orçamento Participativo tão em evidência em alguns municípios 

catarinenses da época. Nesta política pública, a sociedade participa ativamente do 

debate e construção de propostas que vão ao encontro dos anseios regionais. 

Conforme apresentado em entrevistas com representantes das Secretarias de 

Desenvolvimento Regional, bem como a análise das listas de presenças e atas das 

audiências públicas a participação popular é fundamental para o Orçamento 

Regionalizado. Os quatro Secretários entendem que a participação da sociedade 

proporciona mais legitimidade ao processo, pois é o cidadão que conhece a fundo 

todas as necessidades e gargalos que o poder público possui. Desta forma, na visão 

dos Secretários, é possível que a região se desenvolva de maneira mais justa e 

sustentável. 

É possível perceber ainda o esforço de cada Secretaria de Desenvolvimento 

Regional no estímulo ao envolvimento da sociedade, buscando formas de ampliar a 

participação para o fortalecimento dos debates. Conforme relatado anteriormente, 

cada SDR possui uma maneira de organização para as audiências públicas, onde 

são aplicadas diferentes formas de participação. Destaca-se, neste momento, o 

trabalho realizado pela SDR de Ibirama, que realiza debates em cada município, 

facilitando assim, a questão logística e propiciando, a cada comunidade, a 

oportunidade de participar deste importante momento de construção e planejamento. 

Ressalta-se ainda, o trabalho realizado pela SDR de Ituporanga, a qual se 

destaca pelo maior grau de participação da população na região do Alto Vale do 

Itajaí e um dos maiores índices do Estado de Santa Catarina. Este resultado é fruto 

de um processo de organização e engajamento da equipe da Secretaria, conforme 

destacado pelo gestor da referida SDR. A mobilização popular daquela regional 

demonstra a importância que a sociedade encara esta política pública. Conforme 

relatado anteriormente, ao mobilizar um grande número de pessoas para a 
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audiência pública, as ações apresentadas ganham mais peso e importância, e 

possibilita maior poder de cobrança junto ao poder público. 

 

5.3.3 Planejamento de longo prazo 

O planejamento pode ser entendido como um conjunto de ações conscientes 

que amplificam as possibilidades de se atingir um futuro vislumbrado nos dias atuais 

(Brasil, 2012). Segundo Buarque (1999), planejar consiste em organizar as ações de 

maneira lógica e racional, visando garantir resultados mais eficientes e o alcance 

dos objetivos de determinada sociedade, buscando sempre menores custos e 

prazos. Para Godet (2000), em um cenário de incertezas e complexidades, é 

necessário antecipar o futuro, mediante um plano prospectivo que envolva toda a 

coletividade. Na visão de Demo (1989), no processo de planejamento é 

indispensável submeter às ações do governo a análise da sociedade. Motta (2012) 

defende que o exercício de planejar permite a compreensão sobre as demandas e 

necessidades externas e sobre a capacidade de resposta da entidade. Para Saretta 

et al. (2015), o planejamento de longo prazo é essencial para o Estado como forma 

de nortear o processo de desenvolvimento.  

 Ao longo destes quase 20 anos da criação do Orçamento Regionalizado, seu 

método de aplicação sofreu alterações. A primeira grande mudança foi em 2003, 

através da criação das Secretarias de Desenvolvimento Regional. Nesta época, as 

audiências passaram a ser realizadas em cada uma das recém-criadas Secretarias 

de Desenvolvimento Regionais, ampliando assim sua abrangência no Estado. Outra 

mudança significativa pode ser percebida em seu período de vigência. Inicialmente, 

as audiências públicas eram realizadas para a definição de prioridades para o ano 

subsequente. A partir de 2003, passou-se a utilizar a vigência do Plano Plurianual 

(PPA) para a organização do Orçamento Regionalizado. 

 Desta forma, no primeiro ano de cada gestão, são realizadas audiências para 

a definição de prioridades que passarão a compor o PPA. Percebe-se assim a 

importância das audiências públicas ao permitirem a participação ativa da 

população, das mais diversas regiões do Estado, em um planejamento 

orçamentário. 
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 Cabe ressaltar que, o Orçamento Regionalizado permite a construção de um 

planejamento de longo prazo para cada uma das Secretarias Regionais, uma vez 

que, em sua grande maioria, as prioridades estabelecidas dizem respeito a 

demandas estruturais necessárias para o desenvolvimento daquela região. 

 

6 CONCLUSÕES 

Ao longo deste estudo realizou-se analise acerca da política pública de 

Orçamento Regionalizado, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina, verificando sua metodologia de organização e seu potencial 

estratégico como instrumento de promoção do desenvolvimento territorial 

sustentável na Região do Alto Vale do Itajaí, no período de 2012-2015. 

Em relação aos objetivos, propôs-se primeiramente uma análise acerca da 

organização desta política pública. Constatou-se, desta forma, que este processo 

pode ser dividido em duas etapas, interno (Assembleia Legislativa) e externo 

(Secretarias de Desenvolvimento Regionais). Em relação à organização interna, 

destaca-se a atuação da Coordenadoria do Orçamento Estadual, vinculada à 

Comissão de Finanças e Orçamento, responsável pela elaboração da metodologia 

de realização das audiências públicas, com base nas diretrizes estabelecidas pela 

Lei Complementar 157 de 1997.  

Nas Secretarias Regionais utilizam-se diferentes metodologias de 

organização, seja na realização de audiências preparatórias, bem como, na 

mobilização da população para a participação nas audiências públicas. Um fator 

diferencial neste momento é a atuação da equipe da Secretaria Regional ao 

demonstrar maior ou menor interesse na realização das audiências públicas. 

Conforme apresentado, há casos de Secretarias que optam em estabelecer suas 

diretrizes com base nas reuniões do Conselho de Desenvolvimento Regional, 

enquanto outras partem da mobilização popular, como forma de estabelecer suas 

prioridades. 

Como segundo objetivo buscou-se identificar os atores sociais envolvidos nas 

diferentes etapas de organização do Orçamento Regionalizado, desde sua 

concepção, até sua avaliação e monitoramento. Sendo assim, foram identificados: 
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técnicos da Comissão de Finanças e Tributação da ALESC, Técnicos da ALESC, 

agentes políticos, técnicos da Secretarial Regional e sociedade civil. Cada um 

destes grupos atua em diferentes momentos do ciclo de política pública estabelecido 

para o Orçamento Regionalizado.  

A contextualização destes dois objetivos, junto a construção do referencial 

teórico, permitiu a construção do terceiro objetivo específico, o qual, atende também 

ao objetivo geral deste estudo em analisar o Orçamento Regionalizado como 

instrumento de promoção do desenvolvimento territorial sustentável na região do 

Alto Vale do Itajaí, no período 2012-2015. Inicialmente foram estabelecidas três 

categorias de análise consideradas fundamentais em uma política de DTS: a 

governança local, a descentralização da tomada de decisões e o planejamento de 

longo prazo. 

Em relação à primeira categoria, percebe-se que as audiências públicas se 

caracterizam como espaço de promoção do debate e que permite às lideranças 

locais estabelecerem seus pontos de vista, reivindicarem melhorias e votarem de 

maneira democrática em ações que visem propiciar um melhor desenvolvimento de 

sua região. Outro ponto de destaque é a participação de diferentes entes da 

sociedade, ligados a outras esferas do poder público, entidades privadas, 

organizações não-governamentais e entidades filantrópicas.  

A segunda categoria de análise diz respeito à descentralização da tomada de 

decisões. Sabe-se que um dos objetivos do Orçamento Regionalizado é promover a 

aproximação entre poder público e sociedade. Esta mesma sociedade é quem 

possui, em tese, o poder de escolha em relação às ações a serem elencadas nas 

audiências públicas. Em momentos como estes é possível perceber a força da 

organização de grupos, uma vez que, ao não obter uma participação expressiva da 

população, pequenos grupos organizados têm grande poder de influência na 

escolha das prioridades. 

A última categoria de análise trata do planejamento de longo prazo. Em suas 

últimas edições o Orçamento Regionalizado vem sendo organizado em ciclos de 

quatro anos, em paralelo ao rito do Plano Plurianual. Em análise às ações 

propostas, a maioria trata de obras estruturais, principalmente na manutenção e 

construção de rodovias, como forma de garantir novas opções de trafegabilidade e 
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escoamento da produção da região. Entende-se, desta forma, que as prioridades 

estabelecidas nas quatro regionais estudadas, entre o período 2012-2015, 

representam um conjunto de ações que visam o desenvolvimento da região a médio 

e longo prazo. 

Neste sentido, conclui-se que o Orçamento Regionalizado é uma política 

pública que visa aproximar a população do poder público. Sua metodologia permite 

livre participação da população, a qual tem a responsabilidade de propor, debater e 

escolher ações prioritárias para o desenvolvimento de sua respectiva região. Ao 

compreender que a realização do Orçamento Regionalizado na região do Alto Vale 

do Itajaí, entre o período estudado, atendeu determinados critérios apresentados por 

diversos autores ao longo da construção teórica realizada, entende-se que, esta 

política pública pode ser considerada um instrumento de promoção do 

Desenvolvimento Territorial Sustentável. 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Alto Vale do Itajaí representa uma das mais importantes regiões do Estado 

de Santa Catarina, por sua posição geográfica, percentual populacional e potencial 

industrial. Nesta região encontram-se quatro Secretarias de Desenvolvimento 

Regional, nos municípios de Ibirama, Ituporanga, Rio do Sul e Taió, alvos deste 

estudo. O período estabelecido mostrou-se adequado, em virtude de representar o 

período de vigência do Plano Plurianual do Estado. Desta forma, foi possível 

acompanhar um ciclo completo do Orçamento Regionalizado, o que representa um 

fator importante no processo de compreensão e análise desta política pública. 

A revisão teórica proposta permitiu ampliar o conhecimento e embasamento 

em relação a conceitos e programas fundamentais para esta pesquisa, como por 

exemplo, o Orçamento Participativo, ação idealizadora do Orçamento Regionalizado. 

Ressalta-se também a contextualização dos conceitos como controle social e 

participação que se demonstram presentes nesta política pública, conforme 

observado ao longo da pesquisa de campo. O fomento à participação da população, 

de forma transparente e que permita o debate, construção e acompanhamento das 

propostas elencadas, mostrou-se um dos principais objetivos do Orçamento 
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Regionalizado, sendo constantemente citado durante as entrevistas. Identifica-se, 

desta forma, importante mecanismo de aproximação da população e uma ótima 

oportunidade de inserção da sociedade em um debate que promova o 

desenvolvimento regional. 

Ressalta-se que a análise acerca do Orçamento Regionalizado, mediante 

entrevistas realizadas com técnicos da ALESC e representantes das Secretarias 

Regionais do Alto Vale, bem como, a análise de documentos oficiais, tornou possível 

compreender algumas peculiaridades em relação a esta política pública, 

fundamentais para os objetivos deste estudo. 

 Importante destacar ainda a revisão teórica em torno do conceito de 

Desenvolvimento Territorial Sustentável. A concepção de desenvolvimento territorial 

somada aos conceitos de sustentabilidade mostrou-se um caminho muito pertinente 

no processo de desenvolvimento de um determinado território. Por ser um conceito 

de caráter técnico, não se demonstrou inserido no atual debate em torno do 

Orçamento Regionalizado, situação esta que pode ser trabalhada, através de 

maiores capacitações em momentos distintos ao da aplicação desta política pública. 

Em relação ainda a este conceito, estabeleceram-se três categorias de análise: 

governança local, descentralização da tomada de decisões e planejamento de longo 

prazo. Estas categorias foram aplicadas em análise à organização do Orçamento 

Regionalizado na Região do Alto Vale, entre os anos de 2012 e 2015, como forma 

de verificar se sua aplicação condiz com os conceitos apresentados pela teoria. 

Cabe ressaltar que alguns desafios ainda se fazem presentes, como por 

exemplo, a busca de maior participação popular, como forma de garantir maior 

legitimidade ao processo de definição das prioridades de cada região. Outro desafio 

diz respeito ao entendimento da população acerca dos objetivos do Orçamento 

Regionalizado. Conforme apresentado por técnicos da Coordenadoria do Orçamento 

Estadual da ALESC, a população não tem o conhecimento adequado sobre o 

orçamento público. No entendimento da equipe, dificilmente a população sentirá 

motivação em participar de uma audiência pública para discutir um assunto, sobre o 

qual não possua o devido conhecimento. Neste ponto, é importante destacar um 

trabalho realizado pela Coordenadoria, ao desenvolver capacitações sobre 

orçamento público, bem como, sobre o Orçamento Regionalizado, em diversas 
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universidades do Estado. Na visão dos técnicos, este trabalho junto aos estudantes 

pode ser propagado com maior facilidade e poderá ampliar a participação da 

população. Na visão deste autor, é um trabalho que deve ser constantemente 

realizado, e se possível ampliado, não visando apenas a ampliação da participação 

nas audiências públicas, mas também contribuindo para a formação de uma 

sociedade mais conhecedora de seus direitos e deveres. 

Constata-se ainda a necessidade de algumas melhorias em relação ao 

Orçamento Regionalizado, principalmente no que tange a execução das ações 

propostas. Conforme explicitado em entrevista pelo Presidente da Comissão de 

Finanças e Tributação da ALESC, atualmente menos de 50% das prioridades 

estabelecidas foram atendidas pelo governo estadual. Este percentual representa 

uma melhora significativa em relação aos primeiros anos de aplicação do Orçamento 

Regionalizado, no qual inclusive, houve a descontinuidade desta política pública, em 

virtude da não efetiva concretização da maioria das ações estabelecidas. Entretanto, 

faz-se necessária uma ampliação deste percentual, bem como sua pontual e 

organizada divulgação. Entende-se que, desta forma, será possível motivar ainda 

mais a população a participar das audiências públicas, o que trará ainda mais 

credibilidade ao Orçamento Regionalizado. 

 

7 RECOMENDAÇÕES 

 Ao longo deste estudo, alguns pontos foram percebidos e destacados como 

pertinentes para pesquisas futuras, conforme apresentam-se a seguir: 

 O trabalho teve foco na região do Alto Vale do Itajaí, que possui quatro 

Secretarias de Desenvolvimento Regional. Percebeu-se desta forma que, por 

possuir um mesmo histórico de colonização, bem como indicadores sociais e 

econômicos homogêneos não pode se caracterizar grandes diferenças nos 

aspectos apresentados. Sendo assim, sugere-se expandir a pesquisa para 

outras Secretarias de Desenvolvimento Regionais, traçando comparativos 

entre regiões com diferentes indicadores sociais e econômicos. 

 O fator mais importante de motivação e incentivo à participação é sem dúvida 

a concretização das ações propostas. Desta forma, o cidadão percebe o 
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comprometimento do poder público com o trabalho realizado nas audiências 

públicas, bem como, entende que sua participação é fundamental e pode 

decidir sobre situações importantes para o desenvolvimento da região. 

Conforme apresentado ao longo deste estudo, atualmente menos de 50% das 

ações propostas são concretizadas, índice superior ao apresentado nos 

primeiros anos de realização das audiências públicas. Sugere-se desta forma 

verificar a evolução da concretização das ações propostas nas audiências 

públicas ao longo dos anos. Esta análise tem por objetivo principalmente 

mostrar à população a verdadeira efetividade desta política pública.  

 A população conhece os entraves e gargalos estruturais e sociais vivenciados 

em seu cotidiano. Desta forma, ninguém melhor que a própria população para 

estabelecer quais as ações necessárias para o desenvolvimento de sua 

respectiva região. Desta forma, faz-se necessário avaliar o impacto das ações 

propostas no Orçamento Regionalizado e realizadas pelo Estado nas 

comunidades locais. O estudo proposto tem por objetivo verificar se estas 

ações efetivamente têm contribuído para o desenvolvimento local. 
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* ADIn STF nº 1747-2 – no Mérito foi 

declarada a inconstitucionalidade da 
expressão “e 7º” art. 1º e arts. 1º, 2º, 3º 
10, I, 15, IV e V, 20 e § 3º. (Acórdão em 
28/06/02). 
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Regulamenta os §§ 5º 6º e 7º do artigo 120 da Constituição Estadual, e adota outras providências. 
 

Eu, Deputado Francisco Küster, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina, de acordo com o disposto no § 7º do artigo 54 da Constituição Estadual, promulgo a presente Lei: 

 

CAPÍTULO I 

Do lugar em que se efetivarão as Audiências 
 

Art. 1º Para os efeitos do disposto pelos parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 120 da Constituição 
Estadual, serão adotadas as Regiões Oficiais constantes do Anexo Único desta Lei Complementar, das 
quais integrarão seus municípios e os que destes forem  desmembrados. 

§ 1º Na hipótese do desmembramento atingir dois ou mais municípios, o município novo integrará à 
região onde a sede desta for mais próxima de sua sede. 

§ 2º Salvo relevante motivo, as Audiências Públicas Regionais realizar-se-ão na Sede das 
Associações de Municípios integrantes da região. 

 
CAPÍTULO II 

Dos Objetivos das Audiências Públicas Regionais 
 

Art.2º As Audiências Públicas Regionais tem por objetivo levantar necessidades apontadas pela 
Sociedade Civil e o Poder Público, discuti-las, sistematizá-las e priorizar propostas de investimentos 
visando sua inclusão nos Projetos de Lei do Plano Plurianual e do Orçamento Anual. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, para os exercícios de 1998 e 1999, serão respeitadas as 
metas estabelecidas pela Lei nº 10.057, de 29 de dezembro de 1995. 

 
CAPÍTULO III 
Da Organização e Composição Administrativa 

 
Art. 3º As Audiências Públicas Regionais de que trata o art. 2º desta Lei Complementar, serão 

viabilizadas pelo Poder Legislativo, com a participação de representantes dos Poderes Executivos, 
Judiciário e Tribunal de Contas do Estado, e Poderes Executivo e Legislativo municipais. 

§ 1º As Audiências Públicas Regionais ocorrerão em locais previamente estabelecidos e constantes 
de cronograma publicado anualmente pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembléia Legislativa. 

§ 2º Salvo o corrente exercício de 1997, as Audiências Públicas Regionais deverão estar 
concluídas, obrigatoriamente, até o último dia do mês de junho, ou até o início do primeiro recesso 
parlamentar da Sessão Legislativa. 

 
LC 184/99 (Art. 1º) – (DO. 16.264 de 04/10/99) 
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“Dá nova redação ao § 2º e suprime o § 1º da art. 3º da Lei Complementar nº 157, de 09 de 
setembro de 1997, renumerando-se os demais:” 

 
“Art. 3º .................................................................................................................. 
§ 2º O cronograma das Audiências Públicas Regionais será elaborado, aprovado e divulgado pela 

Comissão Coordenadora do Orçamento Estadual Regionalizado.” 
 

§ 3º As Audiências serão realizadas em dias e horário não coincidentes com os das Sessões 
Plenárias Ordinárias da Assembléia Legislativa. 

§ 4º Na eventualidade de não poder se efetivar a Audiência já programada, a  presença dos 
Deputados será computada para os efeitos regimentais. 

 
Art. 4º A Mesa Diretora dos Trabalhos da Assembléia Legislativa determinará a ampla divulgação 

sobre a realização das Audiências Públicas Regionais através dos meios de comunicação epistolar e 
imprensa escrita, falada e televisiva, com  antecedência mínima de sete dias do evento. 

§ 1º Os convites para participação da Audiência Pública Regional, expedidos pela Comissão 
Coordenadora, serão endereçados às autoridades, órgãos públicos, partidos políticos, entidades de caráter 
sindical ou comunitário, empresas, dentre outros elencados tempestivamente, que se integram à região do 
evento. 

§ 2º Independentemente dos convites referidos no § 1º deste artigo, as  Audiências Públicas 
Regionais serão abertas à participação da comunidade em geral. 

 
Art. 5º Compete a cada Líder Partidário indicar o representante de seu Partido Político, na condição 

de Deputado Membro da Assembléia Legislativa, para compor a Comissão Coordenadora que dirigirá os 
trabalhos das Audiências Públicas Regionais. 

§ 1º Ao Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da  Assembléia Legislativa, Membro 
nato da Comissão Coordenadoria, compete presidir os trabalhos. 

§ 2º A indicação, a que alude o caput deste artigo, preferencialmente, deverá contemplar Deputado 
Membro da Comissão de Finanças e Tributação da Assembléia Legislativa. 

 
Art. 6º A Comissão Coordenadora é assessorada pelo Grupo de Trabalho do Orçamento Estadual 

Regionalizado, cujos servidores integrantes, de reconhecida  capacidade técnica e conhecimento da 
matéria, serão designados pelo Presidente da Mesa Diretora dos Trabalhos da Assembléia Legislativa, que 
consignará à mesma o apoio e a estrutura necessária para o racional desempenho das atividades 
programadas. 

 

CAPÍTULO IV 

Das audiências Públicas Municipais 
 

Art. 7º As Audiências Públicas Municipais são promovidas pelos Poderes Executivos e Legislativos 
municipais e delas participam os moradores, representantes de grupos sociais organizados, sindicatos, 
associações, entidades governamentais e não governamentais, além dos especialmente convidados pelos 
órgãos promotores. 

 
Art. 8º O resultado das Audiências Públicas Municipais será expresso por : 
I - ata da reunião assinada pelos órgãos promotores e demais presentes;  
II - relação de cinco  propostas de investimentos prioritários distribuídos pela áreas de saúde, 

educação, agricultura, trabalho, transporte, habitação e segurança pública; 
III - relação das ações que deverão ser desencadeadas pelo Poder Público Municipal, Estadual e a 

própria sociedade civil, por intermédio de setores organizados, no sentido de se buscar soluções 
alternativas aos problemas apontados nas Audiências Públicas Municipais; 

IV - relação dos representantes eleitos para participarem das Audiências Públicas Regionais. 
Parágrafo único. Cada município elegerá um representante e respectivo suplente, 

maiores de 16 anos, para cada mil habitantes ou fração, sendo que o número de representantes não 
poderá exceder a vinte pessoas. 

 
Art. 9º As propostas, priorizadas em Audiência Pública Municipal, em número de cinco, poderão ser 

encaminhadas à Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina acompanhadas da relação dos 
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representantes dos municípios e suplentes com os seus respectivos endereços, além da lista dos presentes 
à Audiência. 

Parágrafo único. O cumprimento do disposto no caput deste artigo eqüivale à inscrição prévia do 
município e de seus representantes, cujo credenciamento será outorgado pela Comissão Coordenadora 
antes da abertura das Reuniões Regionais, facultadas, porém, no local, a outros municípios interessados, a 
inscrição e a indicação dos seus representantes para o respectivo credenciamento, nesta mesma ocasião. 

 

CAPÍTULO V 

Das Audiências Públicas Regionais: 
 

Art. 10. Participam das Audiências Públicas Regionais: 
I - o Governador e seus Secretários; 
II - os Deputados Estaduais; 
III - os representantes de municípios eleitos nas Audiências Públicas Municipais; 
IV - os representantes municipais na condição de membros natos - Prefeitos e Presidentes de 

Câmaras de Vereadores; 
V - convidados especiais, a critério dos Órgãos Promotores. 
Parágrafo único. Somente os representantes declarados nos incisos III e IV deste artigo terão 

direito a voto. 
 

LCP 165/98 (Art. 1º) – (DA. 4.529 de 13/04/98 – DO. 15.897 de 08/04/98) 

“O artigo 10 da Lei Complementar nº 157, de 09 de setembro de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte redação:” 

 
“Art. 10 - Participam das Audiências Públicas Regionais:  
I - os Deputados Estaduais;  
II - os representantes de municípios eleitos nas Audiências Públicas Municipais;  
III - os representantes municipais na condição de membros natos - Prefeitos e Presidentes da 

Câmaras de Vereadores.  
§ 1º Somente os representantes declarados nos incisos II e III deste artigo terão direito a voto.  
§ 2º É facultado ao Governador do Estado e seus Secretários e a convidados especiais, a critério 

dos órgãos promotores, participar das Audiências Públicas Regionais, com direito apenas a voz” 
 

Art. 11. Compete aos membros da Comissão Coordenadora integrar a Mesa dos Trabalhos 
relativos às Audiências Públicas Regionais, a qual será presidida pelo Presidente da Comissão de Finanças 
e Tributação da Assembléia Legislativa ou seu substituto imediato nas suas ausências e impedimentos. 

 
Art. 12. A Audiência Pública Regional terá início em primeira chamada com a presença da maioria 

simples dos participantes a que se refere o parágrafo único do artigo 8º desta Lei Complementar, e em 
segunda chamada com qualquer número . 

 
Art. 13. Logo após a abertura dos trabalhos da Audiência Pública Regional, o Presidente 

encaminhará os debates, pela ordem, para cada área elencada no inciso II do artigo 8º, competindo ao 
plenário o poder de decisão sobre investimento priorizados a serem inclusos noa Projetos de Lei do Plano 
Plurianual e do Orçamento Anual, a partir das demandas municipais e dos investimentos propostos pelo 
Governo do Estado. 

Parágrafo único. Excepciona-se quanto ao Plano Plurianual os investimentos já previstos na Lei nº 
10.057, de 29 de dezembro de 1995 para os exercícios de 1997 a 1999. 

 
Art. 14. A critério dos Órgãos Promotores poderão ser elaborados, para subsidiar as discussões 

entre os participantes das Audiências, relatórios contendo informações de natureza econômica, histórica, 
política e social de cada região do Estado, definidos por esta Lei Complementar, bem como levantamento 
das potencialidades econômicas e dos investimentos previstos e executados em cada uma das regiões. 

Parágrafo único. Para a elaboração dos relatórios e levantamentos a que se refere o caput deste 
artigo, poderão ser firmados convênios específicos com instituições públicas  de ensino superior.  

 
Art. 15. As Audiências Públicas Regionais terão duração mínima de quatro horas, compondo-se 

das seguintes fases: 
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I - composição da Mesa Coordenadora; 
II - leitura da lista de autoridades e dos representantes municipais presentes; 
III - exposição dos objetivos e da metodologia da reunião; 
IV - exposição da situação financeira do Estado e dos tetos de investimentos para cada área 

elencada, por representante indicado pela Secretaria de Estado da Fazenda, previamente convidada; 
V - leitura do Plano de Ação do Governo para a região por representante indicado pelo Governador 

do Estado, previamente convidado; 
VI - leitura das propostas recolhidas nas Audiências Públicas Municipais, já sistematizadas; 
VII - discussão e votação das propostas e ações requeridas; 
VIII - votação das propostas apresentadas e discutidas, objetivando sua inclusão no documento 

final; 
IX - eleição do representante, um titular e um suplente, para o Conselho Estadual do Orçamento 

Regionalizado; 
X - leitura do documento final listando as propostas aprovadas pelo plenário das Audiências e os 

representantes ao Conselho Estadual do Orçamento Regionalizado. 
 

Art. 16. A Mesa Coordenadora poderá suspender os trabalhos das Audiências Públicas Regionais 
por sua decisão ou mediante requerimento da maioria dos representantes presente, visando: 

I – conveniência de ordem no recinto; 
II – permitir uma melhor discussão das propostas quando então será marcada nova data para uma 

nova Audiência Regional. 
 

Art. 17. Compete à Mesa Coordenadora dos Trabalhos dirimir os casos omissos nesta Lei 
Complementar. 

 
Art. 18. As votações das propostas são nominais, sendo aprovadas pela maioria simples dos 

representantes presentes. 
 

Art. 19. As decisões aprovadas somente serão revistas mediante requerimento assinado pela 
maioria dos representantes regionais eleitos, sendo esse requerimento protocolado junto à Comissão 
Coordenadoria nomeada no artigo 5º desta Lei Complementar 

 

CAPÍTULO VI 

Do Conselho Estadual do Orçamento Regionalizado 
 

Art. 20. Compete ao Conselho Estadual do Orçamento Regionalizado elaborar o Relatório Final das 
propostas aprovadas nas Audiências Públicas Regionais e encaminhá-las à Gerência de Orçamento da 
Secretaria de Estado da Fazenda, para inclusão na Proposta de Orçamento Anual. 

 

LCP 165/98 (Art. 2º) – (DA. 4.529 de 13/04/98 – DO. 15.897 de 08/04/98) 

“O caput do artigo 20 passa a vigorar com a seguinte redação:” 
 

“Art. 20. Compete ao Conselho Estadual do Orçamento Regionalizado elaborar o Relatório das 
propostas aprovadas nas Audiências Públicas Regionais e encaminhá-las à Gerência de Orçamento da 
Secretaria de Estado da Fazenda, para inclusão, se couber, na Proposta de Orçamento Anual” 

§ 1º Fazem parte do Conselho Estadual do Orçamento Regionalizado, além dos representantes 
previstos no inciso IX, do artigo 15, os membros da Comissão Coordenadora. 

§ 2º O Presidente do Conselho Estadual do Orçamento Regionalizado, eleito pelos membros 
previstos no § 1º deste artigo, terá o mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a recondução. 

§ 3º No prazo máximo de vinte e cinco dias do encaminhamento das propostas, será o Secretário 
de Estado da Fazenda convocado pela Mesa da Assembléia Legislativa para, em Sessão Especial, prestar 
informações sobre o encaminhamento e aproveitamento dados às mesmas. 

§ 4º Composta a Proposta Orçamentária pelo Chefe do Poder Executivo, constatando-se a 
exclusão de propostas apresentadas e aprovadas nas Audiências Públicas Regionais, estas serão objeto 
de emendas junto à Comissão de Finanças e Tributação da Assembléia Legislativa, cuja rejeição só se 
dará em destaque, junto ao Plenário, pela maioria absoluta. 

 
Art. 21. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação. 
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Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 09 de setembro de 1997. 
 

DEPUTADO FRANCISCO KÜSTER 
Presidente 

 

Anexo B: Art. 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina 

Art. 120 — O plano Plurianual, as diretrizes orçamentarias e os orçamentos anuais serão 
estabelecidos em leis de iniciativa do Poder Executivo.  
EC/026  
Art. 1º O art. 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina passa a vigorar com a seguinte 
redação:  
“Art. 120 – O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, estruturados em 
Programas Governamentais, serão estabelecidos em leis de iniciativa do Poder Executivo, precedidas 
da realização do Congresso Estadual do Planejamento Participativo, de acordo com o disposto em 
Lei Complementar”  
(17/12/02) 
 § 1º - O plano Plurianual exporá, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da 
administração publica para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada.  
§ 2º - Os planos e programas estaduais, regionais e setoriais serão elaborados em consonância com 
o plano Plurianual. 
§ 3º - A lei de diretrizes orçamentarias:  
I - arrolara as metas e as prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para 
o exercício financeiro sub seqüente;  
II - orientara a elaboração da lei orçamentaria anual;  
III - disporá sobre alterações na legislação tributária;  
IV- estabelecera a política de aplicação das instituições financeiras oficiais de fomento.  
EC/14  
Artigo único. Fica acrescido ao artigo 120, § 3º da Constituição do Estado de Santa Catarina, o inciso 
V, que terá a seguinte redação:  
“V - destinará, obrigatoriamente, 10% (dez por cento) da receita corrente do Estado, através de 
dotação orçamentária, aos programas de desenvolvimento da agricultura, pecuária e abastecimento.” 
(10/11/97) (ADI 1759 (1998) - Art. 120, § 3º inciso V – Com a redação concedida pela EC/14 – 
Aguarda julgamento de mérito).  
§ 4º - A lei orçamentaria anual compreendera:  
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração pública;  
II - o orçamento de investimento das empresas cujo controle seja, direta ou indiretamente, detido pelo 
Estado;  
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades, órgãos e fundos da 
administração pública a ela vinculados.  
EC/12  
Art. 1º - O artigo 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina fica acrescido de mais três 
parágrafos com os números de 5º, 6º e 7º, dentro da seguinte redação, renumerando-se o atual 
parágrafo 5º para 8º:  
“Art. 120........................................... ...........................................................  
§ 5º - Para emendas ao projeto de lei orçamentária anual, a Assembléia Legislativa, por intermédio de 
Comissão específica, sistematizará e priorizará, em audiência pública regional prevista no inciso III do 
parágrafo 2º do artigo 47 desta Constituição, as propostas resultantes de audiências públicas 
municipais efetivadas pelos Poderes Públicos locais entre os dias 1º de abril a 30 de junho de cada 
ano, nos termos de regulamentação.  
§ 6º - O Tribunal de Contas do Estado participará da audiência pública regional a que se refere o 
parágrafo anterior.  
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§ 7º - Os poderes Executivo e Judiciário do Estado promoverão, nos municípios designados e nas 
datas marcadas para a realização das audiências públicas regionais pela Assembléia Legislativa, 
audiência pública a fim de prestar informações e colher subsídios para as ações pertinentes a seus 
respectivos âmbitos de competência. (ADIN 1606 (1997) – “Art. 120, § 7º, da redação concedida pela 
EC/12” – Aguarda julgamento de mérito.  
Parágrafo 8º - ............................................"  
(23/12/96)  
§ 5º - A lei orçamentaria não poderá conter matéria estranha a previsão da receita e a fixação da 
despesa, exceto para autorizar:  
EC/026  
Art. 2º Fica incluído o § 5ºA. ao art. 120 da Constituição do Estado, com a seguinte redação: “Art. 120 
........................................................................................................ § 5ºA. O Congresso Estadual do 
Planejamento Participativo visa congregar os cidadãos e cidadãs para definição das diretrizes gerais 
e específicas do desenvolvimento Estadual, das regiões e municípios catarinenses.”  
(17/12/02)  
I - a abertura de créditos suplementares, ate o limite de um quarto do montante das respectivas 
dotações orçamentarias;  
II - a contratação de operações de credito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. 

 

Anexo C: Art. 74 da Constituição da República Federativa do Brasil – Sessão IX: Da 

Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 

ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade 
solidária. 

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da 
lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, 
composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos 
Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, 
que serão integrados por sete Conselheiros. 

 

Anexo D: Lei 12.527  de 18 de Novembro de 2011. 

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no 
§ 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a 
Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 
outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  
CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII 
do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.  

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei:  
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, 

incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;  
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia 

mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios.  

Art. 2o  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins 
lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente 
do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, 
acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.  

Parágrafo único.  A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-
se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de 
contas a que estejam legalmente obrigadas.  

Art. 3o  Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de 
acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da 
administração pública e com as seguintes diretrizes:  

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;  
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;  
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;  
V - desenvolvimento do controle social da administração pública.  
Art. 4o  Para os efeitos desta Lei, considera-se:  
I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 

transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;  
II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;  
III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em 

razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;  
IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;  
V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;  

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, 
equipamentos ou sistemas autorizados;  

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou 
modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;  

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e 
destino;  

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento 
possível, sem modificações.  

Art. 5o  É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, 
mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão.  
CAPÍTULO II 
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO  

Art. 6o  Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos 
específicos aplicáveis, assegurar a:  

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;  
II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e  
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, 

autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.  
Art. 7o  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de 

obter:  
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local 

onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;  
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus 

órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;  
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III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de 
qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;  

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;  
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à 

sua política, organização e serviços;  
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos 

públicos, licitação, contratos administrativos; e  
VII - informação relativa:  
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos 

órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;  
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos 

órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.  
§ 1o  O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a 

projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado.  

§ 2o  Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, 
é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da 
parte sob sigilo.  

§ 3o  O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como 
fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato 
decisório respectivo.  

§ 4o  A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades 
referidas no art. 1o, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos 
termos do art. 32 desta Lei.  

§ 5o  Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à 
autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da 
respectiva documentação.  

§ 6o  Verificada a hipótese prevista no § 5o deste artigo, o responsável pela guarda da 
informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que 
comprovem sua alegação.  

Art. 8o  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  

§ 1o  Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:  
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas 

unidades e horários de atendimento ao público;  
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;  
III - registros das despesas;  
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e 

resultados, bem como a todos os contratos celebrados;  
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e 

entidades; e  
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  
§ 2o  Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar 

todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios 
oficiais da rede mundial de computadores (internet).  

§ 3o  Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos 
seguintes requisitos:  

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma 
objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;  

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e 
não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;  

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 
estruturados e legíveis por máquina;  

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;  
V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;  
VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;  
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou 

telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e  
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VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas 
com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, 
de 9 de julho de 2008.  

§ 4o  Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da 
divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2o, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em 
tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos 
previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal).  

Art. 9o  O acesso a informações públicas será assegurado mediante:  
I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em 

local com condições apropriadas para:  
a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;  
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;  
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e  
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras 

formas de divulgação.  
CAPÍTULO III 
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO  
Seção I 
Do Pedido de Acesso  

Art. 10.  Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos 
e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a 
identificação do requerente e a especificação da informação requerida.  

§ 1o  Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode 
conter exigências que inviabilizem a solicitação.  

§ 2o  Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento 
de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.  

§ 3o  São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de 
informações de interesse público.  

Art. 11.  O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à 
informação disponível.  

§ 1o  Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou 
entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:  

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a 
certidão;  

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou  
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a 

entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o 
interessado da remessa de seu pedido de informação.  

§ 2o  O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante 
justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.  

§ 3o  Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da 
legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa 
pesquisar a informação de que necessitar.  

§ 4o  Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente 
sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições 
para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua 
apreciação.  

§ 5o  A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja 
anuência do requerente.  

§ 6o  Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico 
ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar 
e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento 
esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o 
requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.  

Art. 12.  O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de 
reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser 
cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais 
utilizados.  
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Parágrafo único.  Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja 
situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada 
nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.  

Art. 13.  Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação 
possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que 
esta confere com o original.  

Parágrafo único.  Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, 
a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que 
não ponha em risco a conservação do documento original.  

Art. 14.  É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por 
certidão ou cópia.  
Seção II 
Dos Recursos  

Art. 15.  No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do 
acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da 
sua ciência.  

Parágrafo único.  O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou 
a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.  

Art. 16.  Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo 
Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 
(cinco) dias se:  

I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado;  
II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como 

sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser 
dirigido pedido de acesso ou desclassificação;  

III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não 
tiverem sido observados; e  

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.  
§ 1o  O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da 

União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior 
àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.  

§ 2o  Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da União 
determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao 
disposto nesta Lei.  

§ 3o  Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto 
recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35.  

Art. 17.  No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado 
em órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da 
área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas 
no art. 35, e do disposto no art. 16.  

§ 1o  O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas 
depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à 
autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo 
Comando.  

§ 2o  Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de 
informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações prevista no art. 35.  

Art. 18.  Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto 
no art. 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação 
própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos 
âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento 
de seu pedido.  

Art. 19.  (VETADO).  
§ 1o  (VETADO).  
§ 2o  Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional 

de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau 
de recurso, negarem acesso a informações de interesse público.  

Art. 20.  Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
ao procedimento de que trata este Capítulo.  
CAPÍTULO IV 
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DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO  
Seção I 
Disposições Gerais  

Art. 21.  Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou 
administrativa de direitos fundamentais.  

Parágrafo único.  As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem 
violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas 
não poderão ser objeto de restrição de acesso.  

Art. 22.  O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de 
justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o 
poder público.  
Seção II 
Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo  

Art. 23.  São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, 
passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:  

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;  
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do 

País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos 
internacionais;  

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;  
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;  
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;  
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou 

tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;  
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras 

e seus familiares; ou  
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em 

andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.  
Art. 24.  A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em 

razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada 
como ultrassecreta, secreta ou reservada.  

§ 1o  Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação 
prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:  

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;  
II - secreta: 15 (quinze) anos; e  
III - reservada: 5 (cinco) anos.  
§ 2o  As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-

Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e 
ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de 
reeleição.  

§ 3o  Alternativamente aos prazos previstos no § 1o, poderá ser estabelecida como termo final 
de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do 
transcurso do prazo máximo de classificação.  

§ 4o  Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo 
final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.  

§ 5o  Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado 
o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:  

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e  
II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.  

Seção III 
Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas  

Art. 25.  É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas 
produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. (Regulamento) 

§ 1o  O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão 
restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas 
na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.  

§ 2o  O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a 
obteve de resguardar o sigilo.  
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§ 3o  Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o 
tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, 
transmissão e divulgação não autorizados.  

Art. 26.  As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a 
elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de 
segurança para tratamento de informações sigilosas.  

Parágrafo único.  A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o 
poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as providências 
necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e 
procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta Lei.  
Seção IV 
Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação  

Art. 27.  A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é 
de competência:  (Regulamento) 

I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:  
a) Presidente da República;  
b) Vice-Presidente da República;  
c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;  
d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e  
e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;  
II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de autarquias, 

fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e  
III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam 

funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica 
de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta Lei.  

§ 1o  A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação como 
ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive 
em missão no exterior, vedada a subdelegação.  

§ 2o  A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas 
nas alíneas “d” e “e” do inciso I deverá ser ratificada pelos respectivos Ministros de Estado, no prazo 
previsto em regulamento.  

§ 3o  A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrassecreta 
deverá encaminhar a decisão de que trata o art. 28 à Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações, a que se refere o art. 35, no prazo previsto em regulamento.  

Art. 28.  A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em 
decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos:  

I - assunto sobre o qual versa a informação;  
II - fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 24;  
III - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o 

seu termo final, conforme limites previstos no art. 24; e  
IV - identificação da autoridade que a classificou.  
Parágrafo único.  A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da 

informação classificada.  
Art. 29.  A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por 

autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos 
previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, 
observado o disposto no art. 24.  (Regulamento) 

§ 1o  O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das 
informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos.  

§ 2o  Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos 
motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação.  

§ 3o  Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição 
manterá como termo inicial a data da sua produção.  

Art. 30.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à 
disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos 
de regulamento:  

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;  
II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência 

futura;  
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III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos 
e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.  

§ 1o  Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para 
consulta pública em suas sedes.  

§ 2o  Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, 
acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação.  
Seção V 
Das Informações Pessoais  

Art. 31.  O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com 
respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e 
garantias individuais.  

§ 1o  As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, 
honra e imagem:  

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo 
de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à 
pessoa a que elas se referirem; e  

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou 
consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.  

§ 2o  Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado 
por seu uso indevido.  

§ 3o  O consentimento referido no inciso II do § 1o não será exigido quando as informações 
forem necessárias:  

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e 
para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;  

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, 
previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;  

III - ao cumprimento de ordem judicial;  
IV - à defesa de direitos humanos; ou  
V - à proteção do interesse público e geral preponderante.  
§ 4o  A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa 

não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que 
o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos 
históricos de maior relevância.  

§ 5o  Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.  
CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES  

Art. 32.  Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou 
militar:  

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente 
o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;  

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, 
total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou 
conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;  

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;  
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação 

sigilosa ou informação pessoal;  
V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de 

ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;  
VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a 

si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e  
VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de 

direitos humanos por parte de agentes do Estado.  
§ 1o  Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as 

condutas descritas no caput serão consideradas:  
I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares 

médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como 
crime ou contravenção penal; ou  

II - para fins do disposto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, 
infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os 
critérios nela estabelecidos.  
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§ 2o  Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, 
também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis nos 1.079, de 10 de abril de 
1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.  

Art. 33.  A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de 
qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita às 
seguintes sanções:  

I - advertência;  
II - multa;  
III - rescisão do vínculo com o poder público;  
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
§ 1o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do 

inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias.  

§ 2o  A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar 
o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso IV.  

§ 3o  A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade 
máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.  

Art. 34.  Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em 
decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou 
informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou 
culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.  

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em 
virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa 
ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.  
CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 35.  (VETADO).  
§ 1o  É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da 

administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá 
competência para:  

I - requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e secreta 
esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação;  

II - rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante 
provocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7o e demais dispositivos desta Lei; 
e  

III - prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, sempre por 
prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à 
soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do 
País, observado o prazo previsto no § 1o do art. 24.  

§ 2o  O prazo referido no inciso III é limitado a uma única renovação.  
§ 3o  A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 1o deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 

(quatro) anos, após a reavaliação prevista no art. 39, quando se tratar de documentos ultrassecretos 
ou secretos.  

§ 4o  A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações 
nos prazos previstos no § 3o implicará a desclassificação automática das informações.  

§ 5o  Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão 
Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 (dois) anos para seus integrantes e 
demais disposições desta Lei.  (Regulamento) 

Art. 36.  O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos 
internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos.  

Art. 37.  É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que tem por objetivos:  (Regulamento) 

I - promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, 
empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; e  
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II - garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou 
organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, 
acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das 
Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes.  

Parágrafo único.  Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do 
NSC.  

Art. 38.  Aplica-se, no que couber, a Lei no 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à 
informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público.  

Art. 39.  Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações 
classificadas como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do termo 
inicial de vigência desta Lei.  

§ 1o  A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá 
observar os prazos e condições previstos nesta Lei.  

§ 2o  No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser 
revista, a qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os 
termos desta Lei. 

§ 3o  Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a 
classificação da informação nos termos da legislação precedente.  

§ 4o  As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo 
previsto no caput serão consideradas, automaticamente, de acesso público.  

Art. 40.  No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de 
cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará autoridade que 
lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as 
seguintes atribuições:  

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente e 
adequada aos objetivos desta Lei;  

II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o 
seu cumprimento;  

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das 
normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e  

IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e 
seus regulamentos.  

Art. 41.  O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal 
responsável:  

I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência 
na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;  

II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas 
relacionadas à transparência na administração pública;  

III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, 
concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;  

IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações 
atinentes à implementação desta Lei.  

Art. 42.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias a contar da data de sua publicação.  

Art. 43.  O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
“Art. 116.  ................................................................... 
............................................................................................  
VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade 
superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade 
competente para apuração; 
.................................................................................” (NR)  

Art. 44.  O Capítulo IV do Título IV da Lei no 8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do 
seguinte art. 126-A:  
“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar 
ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade 
competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que 
tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.”  
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Art. 45.  Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em legislação própria, 
obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras específicas, especialmente 
quanto ao disposto no art. 9o e na Seção II do Capítulo III.  

Art. 46.  Revogam-se:  
I - a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005; e  
II - os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991.  
Art. 47.  Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.   
Brasília, 18 de novembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.   

DILMA ROUSSEFF 
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APÊNDICE A: Entrevista aberta 01. 

Perguntas da Entrevista aberta 01 direcionada a Comissão de Finanças e 

Tributação da ALESC 

1. Como é organizado o Orçamento Regionalizado? 

2. Qual o objetivo desta política pública? 

3.  Quais são os atores envolvidos neste processo, desde sua organização a sua execução? 

4.  Como você avalia a participação da sociedade nas audiências públicas? 

5. Quais os encaminhamentos após a realização das audiências públicas? 

6.  As prioridades estabelecidas nas audiências são atendidas? 

7. Você considera o Orçamento Regionalizado uma experiência exitosa? 

8. Quais pontos positivos você destacaria desta política pública? 

9. Em sua opinião, quais pontos desta política poderiam ser aprimorados? 

 

APÊNDICE B: Entrevista aberta 02. 

Perguntas da Entrevista aberta 02 direcionada aos Representantes das 

Secretarias de Desenvolvimento Regionais. 

1. Como a Regional se organiza para as audiências do Orçamento Regionalizado? 

2. Quais os critérios utilizados na escolha das prioridades? 

3.  Você acredita que estas prioridades contribuirão para o Desenvolvimento Territorial 

Sustentável da região? 

4.  Como você avalia a participação da sociedade nas audiências públicas? 

5. De que forma é realizado o acompanhamento das prioridades após a realização das 

audiências? 

6.  Você considera o Orçamento Regionalizado uma experiência exitosa? 

7. Quais pontos positivos você destacaria desta política pública? 

8. Em sua opinião, quais pontos desta política poderiam ser aprimorados? 

 


