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PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO POPULAR: UMA ANÁLISE  
A PARTIR DA LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL

Raimara Gonçalves Pereira1

RESUMO 

Diante do objetivo de analisar os meandros que engendram o processo de transparência a partir  da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (n° 101/ 2000), realizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo, sendo 
utilizada como instrumento de coleta de dados a pesquisa bibliográfica abrangendo a leitura, análise 
e interpretação de livros, periódicos e documentos xerocopiados. Tal pesquisa bibliográfica se deu de 
cunho exploratório, uma vez que buscou-se compreender com maior profundidade o assunto, com vistas 
a conhecer e analisar as contribuições de tal lei no que tange o acesso à informação e a participação 
cidadã no âmbito da gestão pública. Percebe-se a partir da pesquisa realizada que a aplicabilidade da Lei 
n° 101, se manifesta como de grande importância no que se refere ao direcionamento da gestão pública 
transparente, permitindo de forma eficaz e eficiente um melhor controle e fiscalização da gestão fiscal.

Palavras chave: Participação Popular, Planejamento, Lei n° 101 de 2000.

Introdução

O Estado, formalizado no âmbito da União,  Estados e Municípios materializa-se enquanto ente 
responsável pela  organização, controle social e promoção dos direitos constitucionalmente garantidos.

Para a execução de suas ações arrecada tributos e realiza despesas, sendo, pois estas desenvolvidas 
a partir de peças de planejamento como o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e a Lei orçamentária Anual (LOA), considerada enquanto grande instrumento para a gestão pública. No 
entanto, a partir de tais peças não se fazia referência a participação social no acompanhamento e gerência 
das mesmas, ficando sua responsabilidade imbuída à administração pública, sem viés a participação 
popular.
 Assim, e levando em consonância a necessidade de participação da população no que concerne o 
processo de planejamento, execução e fiscalização das despesas públicas e visando ainda garantir o viés 
da participação social a partir da prerrogativa dos anseios e necessidades que devem ser priorizadas nos 
instrumentos de planejamento, foifoi aprovada em 04 de maio de 2000 a Lei Complementar n° 101 a 
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Lei de Responsabilidade Fiscal que regulamenta os artigos 163 e 169 da Constituição Federal de 1988, e 
materializa as normas e condutas voltadas para a responsabilidade e transparência das finanças públicas 
no que concerne a gestão fiscal, sendo considerada um marco no âmbito da luta pela moralização da 
administração pública no Brasil.

Verifica-se pois, que a lei de Responsabilidade Fiscal veio ao encontro dos anseios dos cidadãos 
brasileiros, que defende uma aplicação eficaz e eficiente dos orçamentos públicos, bem como a 
transparência em todos os atos de gestão, sendo nesse sentido a sociedade civil um permanente fiscalizador 
da gestão pública.

A Lei de Responsabilidade Fiscal desenvolveu o uma nova característica para a administração 
das finanças públicas, ao passo que cria e prioriza o desenvolvimento de uma nova conduta direcionada 
pela ética, moralidade, transparência e responsabilidade na gestão das despesas e receitas públicas. 
 A partir da sua aprovação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, incentiva e permite a participação 
da população no que tange a fiscalização dos gastos públicos, propiciando a identificação de possíveis 
erros e agravos ao bem público. Materializando-se enquanto eficaz instrumento de controle social.

Verifica-se assim que, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal faz-se possível a participação 
de qualquer cidadão no processo de elaboração do orçamento, bem como também nas audiências de 
avaliação das metas fiscais, o que permite o acesso durante todo o exercício à prestação de contas dos 
gestores quanto as aplicações do erário público, o que concomitantemente faz com que seja de fato 
executada um dos objetivos principais da Lei no que tange à uma ação planejada e transparente visando 
o equilíbrio das contas públicas.

Materiais e Métodos

Realizou-se  uma pesquisa de cunho qualitativo, pois esta, de acordo com Minayo (2000), tem por 
objetivo analisar os atores e fatos trazendo e incorporando a questão do significado e da intencionalidade 
como inerentes aos atos, relações e estruturas sociais. Estas relações tomadas tanto na sua estrutura como 
em sua transformação, possibilitam uma análise das estruturas humanas significativas e o processo que 
se desencadeia considerando a prática educativa no que concerne a participação social no planejamento 
público, em uma análise a partir da lei n° 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma 
fez-se possível aprofundar nos aspectos da análise acerca da referida lei, percebendo esta em interface 
com a necessidade da participação social, bem como a importância desta no que tange a busca pela 
transparência no âmbito da gestão pública.

Como instrumento para análise a partir da Lei n°. 101 de 2000, foi realizada a pesquisa bibliográfica 
que abrangeu a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, documentos   xerocopiados, e etc. Sendo pois, 
a pesquisa bibliográfica  considerada de acordo com Cervo e Bervian (1983,p.55) como sendo uma 
pesquisa que  “explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos [...] 
permitindo conhecer e analisar as contribuições culturais ou cientificas do passado existente sobre um 
determinado assunto, tema ou problema”, sendo permitido por meio desta a apreensão de conhecimentos 
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sobre a produção cientifica existente.
Tal pesquisa bibliográfica se deu de cunho exploratório, uma vez que de acordo com Gil (1995), 

esta possibilita a compreensão com maior profundidade acerca do assunto de modo a torná-lo mais 
claro, proporcionando uma visão geral sobre determinado fato, o que concomitantemente permitiu o 
aprofundamento teórico sobre o mesmo. 

A utilização da pesquisa bibliográfica de cunho exploratório contribuiu para o esclarecimento do 
objetivo geral de analisar a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante a sua contribuição 
para uma participação social efetiva e melhor compreensão e acompanhamento do orçamento público 
(Andrade, 2002); Proporcionando a unção de maiores informações sobre as questões pertinentes a Lei 
n°. 101 de 2000,  no que concerne a prática participativa da sociedade civil, permitindo analise mais 
aprofundada acerca dos meandros que engendram a aplicação e a gestão do orçamento público no 
Brasil. 
 Apresenta-se neste artigo, a produção de conhecimento relativa à temática que circunda as 
contribuições da materialização da lei n°. 101 de 2000no que tange o desenvolvimento de uma compreensão 
mais abrangente acerca do processo de planejamento e participação popular á luz da referida Lei. Assim, 
diante do exposto, será apresentada a produção do conhecimento de forma sistematizada levando-se em 
consonância o objetivo proposto.

A TRANSPARÊNCIA À LUZ DA LEI N° 101 DE 2000

O planejamento está intrinsecamente ligado á administração pública, remetendo a organização dos 
recursos tendo em vista respostas otimizadas em relação ás necessidades da comunidade e a satisfação 
do bem estar social, o que de acordo com Meireles (2002), pressupõe a condução política dos negócios 
públicos. Sendo pois, uma expressão da ordem jurídica vigente, em que o Governo atua por meio de atos 
de soberania na condução dos negócios públicos.

Assim, e sendo a administração pública definida  como um

[...] o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, 
é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele 
assumidos em benefício da coletividade. Administração Pública é, pois, todo aparelhamento do 
Estado, preordenado à realização de seus serviços, visando a satisfação das necessidades coletivas. 
A administração não pratica atos de governo; pratica, tão somente, atos de execução, com maior 
ou menor autonomia funcional, segundo competência do órgão e de seus agentes”(MEIRELES, 
2002,p.63).

O estado a partir da administração de seus entes atua por meio das pessoas jurídicas, seus entes, 
órgãos e agentes, levando em consonância os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, sendo pois estes princípios expressos no art. 37 da Constituição Federal de 1988 
e materializados enquanto fundamentos básicos das ações administrativas(MEIRELLES, 2002). 
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Assim, e tendo como pressuposto a materialização de tais princípios no que tange a gestão 
das contas públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n° 101 de 2000), veio promover uma ação 
transparente do Estado, dando ênfase a publicidade das contas públicas. A contabilidade pública, 
metodologia de trabalho criada com vistas a captação, registro, acumulo, resumo e interpretação dos 
fenômenos patrimoniais, financeiros e econômico do Estado, regida pela Lei n° 4.320, de 17 de março 
de 1964, institui normas gerais do direito financeiro para elaboração dos orçamentos em todos os níveis e 
áreas de ação. Infere-se assim, que as contas públicas regidas pelas Leis n° 4.320 de 1964 e 101 de 2000 
estabelecem as normas de finanças públicas direcionadas à responsabilidade na gestão fiscal. 

No que tange a responsabilidade fiscal, infere-se que a Lei n° 101 de 2000, incorporou 
em sua metodologia de ação alguns princípios já praticados em outros países como é o processo de  

“accountability”. Esta metodologia de trabalho, fundamentada numa perspectiva mais ampla 
de gestão fiscal, e tendo por base não apenas as suas formas e processos, mas numa visão 
ampliada, esta surge enquanto  instrumento a serviço dos ideais democráticos de um país, 
sendo que 

 

No plano geral, a accountabilityse realiza no processo eleitoral, com o cidadão exercendo o seu 
poder para eleger os seus governantes e representantes. Porém, ela também se realiza no dia a 
dia da atuação dos agentes e das organizações públicas. E ocorre não só baseado nas diferentes 
instâncias de controle no interior da estrutura do estado, mas também mediante o controle exercido 
pela imprensa, pelas organizações e associações da sociedade civil e pelos próprios cidadãos, cujas 
ações, de alguma forma, resultem algum tipo de constrangimento ou sanção (ROCHA, 2011, p. 
85).

Faz-se válido ressaltar que, ainda de acordo com Rocha (2011), um dos desafios mais insistentes 
do regime democrático baseia-se no desenvolvimento de formas de accountability, ou seja, instrumentos 
de avaliação e responsabilização dos entes públicos que dêem  a sociedade civil a liberdade e o dever 
de investigar os atos dos entes, bem como controlar as formas de exercício e aplicação dos encargos 
atribuídos democraticamente aos representantes.

Nesse sentido, de acordo com  
Nascimento (2002), a Lei de Responsabilidade Fiscal ao pressupor

[...]uma ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas,mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas 
e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de 
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição de restos a pagar.” 
(Art. 1º § 1º da LC101/2000).

Percebe-se pois, que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio enquanto resposta aos anseios da 
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sociedade brasileira no que se refere à necessidade de organização de uma administração pública eficaz e 
eficiente dos recursos, tendo como pressuposto a publicidade das ações inerentes aos entes no que tange 
ao manuseio dos orçamentos públicos.
 A Lei de Responsabilidade Fiscal se materializa partir dos eixos do planejamento, controle, 
responsabilização e transparência, sendo pois esta última uma característica inovadora no que tange a 
gestão das contas públicas.

 Segundo  Velten (2003, p. 33), : 

A transparência deve ser a característica básica das informações orçamentárias e contábeis que têm 
como alvo o cidadão e todas aquelas pessoas que transacionam com a União, os Estados, Municípios, 
Distrito Federal e respectivos órgãos da administração indireta e fundacional.

Ressalta-se ainda que a transparência foi aprimorada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com a 
obrigatoriedade de divulgação dos atos públicos, inclusive pela internet, incluindo-se assim os relatórios 
de acompanhamento da gestão fiscal como o Anexo de Metas Fiscais, Anexo de Riscos Fiscais, relatório 
resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão  fiscal, estes mecanismos visam a identificação 
e fiscalização das receitas e despesas dos entes pela sociedade civil, oque vem efetivar a prerrogativa da 
transparência e da participação social no que concerne à gestão fiscal das contas e ações públicas.
 Salienta-se ainda que, 

A transparência também está assegurada pelo incentivo à participação da população e pela realização 
de audiências públicas no processo de elaboração e discussão dos instrumentos de planejamento, e 
na avaliação do cumprimento das metas fiscais. Os instrumentos postos à disposição das Câmaras 
Municipais, do Tribunal de Contas e, especialmente, dos eleitores e dos contribuintes possibilita o 
conhecimento do que ocorre com as contas do município e a responsabilização dos responsáveis 
(VELTEN, 2003, p. 33). 

A Lei n° 101 de 2000, ao inserir o eixo da transparência na gestão fiscal, vem trazer respostas 
à sociedade civil frente aos questionamentos dos gastos públicos e concomitantemente  transferir à 
população a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalizações das mesmas, ao passo que a partir 
desta Lei, especificamente em seu art. n°. 56 , o controle referente às prestações de contas passa a 
ser exercido pela própria administração pública,pelo Poder Legislativo, Tribunais de Contas, Conselho 
de Gestão Fiscal, Banco Central, Ministério Público, Poder Judiciário e também pela sociedade em 
geral. Assim, percebe-se um aprimoramento tendo em vista maior transparência e visando a qualidade 
das informações prestadas, o que desencadeia a necessidade de uma ação fiscalizadora mais efetiva e 
continua.

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO FISCAL
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Através do processo de democratização visualizou-se a uma separação demarcada, entre o Estado 
e a sociedade civil, oque atribuiu certa autonomia organizacional a estes grupos.
 Ao defender formas públicas de negociar com o Estado, o modelo de atuação da sociedade civil 
no Brasil visivelmente se modificou a partir da democratização, ao passo que esta passou a atuar de 
forma mais ampla e aberta privilegiando os meios e espaços disponíveis  para a sua atuação, enfatizando-
se assim o processo de construção da democracia (AVRITZER, 2015).
 Cabe ressaltar, que um processo democrático não se materializa apenas pelo exercício do 
voto, mas também pelas interações existentes entre o governo e a sociedade civil. Conforme dita a 
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 1°, acerca da sociedade brasileira, que esta constitui-se em 
Estado democrático de direito e tem como fundamentos: a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa 
humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político (BRASIL, 1988).

inferimos portanto que, os mecanismos de acesso às informações públicas além de possibilitar 
maior transparência na gestão pública concomitantemente incita os cidadãos rumo ao exercício mais 
efetivo de seus direitos políticos.

De acordo com Kondo (2002, p. 11), compreende-se que a Organização para Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico – OCDE, utiliza-se da governança pública, que envolve questões 
como transparência, responsabilização e abertura para discriminar como  as autoridades públicas são 
responsabilizadas. Cabendo destaque as exigências da população acerca da transparência e do perfeito 
uso do erário público, o que reflete diretamente na criação da Lei n° 101 de 2000. 

Visualiza-se assim que, no que concerne a Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente  a sua 
referência a participação social, esta foi elencada enquanto resposta às  reivindicações da sociedade na 
luta por políticas públicas eficientes e eficazes  e pela democratização do orçamento público (AVRITZER, 
2015).

Nesse sentido, e levando em consideração a operacionalidade de tal Lei, vislumbra-se que 

O controle e o acompanhamento da gestão fiscal serão implementados com a adoção de um Conselho 
de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esferas governamentais, pelo 
Ministério Público e por entidades representativas da sociedade. Esse órgão desenvolverá ações 
de cunho prático, que culminarão na efetiva operacionalidade da Lei nº 101/2000. Por exemplo, o 
Conselho instituirá prêmios aos titulares de poderes ou órgãos que alcançarem resultados eficientes 
em programas de desenvolvimento social, se observados os princípios de gestão fiscal determinados 
pela Lei Complementar em estudo (SADDY, 2015, s/p).

 

Ao enfatizar a necessidade de um processo de planejamento efetivo e exigir a participação dos 
cidadãos neste processo, a Lei de Responsabilidade Fiscal inova no que se refere a sugestão de uma 
participação que se dá através de audiências públicas no arcabouço que envolve elaboração, planejamento 
e execução dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

O mecanismo de controle social, instrumento garantido pela Lei de responsabilidade Fiscal, 
materializa-se enquanto uma função que deve se fazer presente em todas as instituições públicas na 
busca pela eficácia, eficiência e efetividade na administração  destas. Cabe ressaltar que, 
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A ação fiscalizadora exercida pela população é chamada de “Controle Social” e é uma das mais 
eficazes dentre as formas de controle da administração pública. Para que ele realmente se torne eficaz 
é necessário o engajamento popular, pois sem isso ficará prejudicado esse forte esse forte instrumento 
garantido pela LRF. Depende da sociedade a boa aplicação dessa lei. Concomitantemente, sob a 
inspiração da nova preocupação com a administração e finanças públicas, o Ministério Público e a 
Justiça se encarregam de pressionar e punir os maus gestores do dinheiro do contribuinte. (VELTEN, 
2003,p.34)

 A população por meio da transparência, tem o direito de saber como as instituições utilizam 
e aplicam os recursos e o poder conferido a ela por meio do voto direto; Para tanto faz-se necessário 
fiscalização permanente por parte da população, devendo esta ser facilitada por meio de processos 
democráticos e transparentes, acesso às informações públicas e supervisão pela legislatura. Tais 
mecanismos de acesso à informação permitem não tão somente maior transparência, bem como também 
facilitam o exercício dos direitos políticos por parte dos cidadãos (KONDO, 2002).

De acordo com Fernandes e Luft (1991), as interações entre o governo e a sociedade civil se dão 
por meio da Democracia, sendo pois este um meio do povo exercer a soberania, ou seja um conjunto 
de poderes pertencidos a uma sociedade politicamente organizada, o que culmina na soberania popular, 
dando-se a característica de soberano àquele que é revestido de uma espécie de “poder supremo”. 
Ressalta-se que o termo “governança” utilizado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico – OCDE, visa enfatizar a governança pública, descrevendo como a autoridade é distribuída 
no sistema governamental  e como são responsabilizadas as pessoas que possuem esta autoridade. 

De acordo com Kondo (2002, p. 11), princípios como:
  

• Responsabilização, que significa ser possível identificar e responsabilizar funcionários públicos 
por suas ações;  
• Transparência, que significa que informações confiáveis, relevantes e oportunas sobre as atividades 
do governo estão disponíveis ao público;  
• Abertura, que significa que os governos escutam os cidadãos e as empresas, e que levam em conta 
suas sugestões ao formular e implementar políticas públicas.  

Assim, para que haja a promoção de uma boa governança faz-se necessário o elencar de áreas 
como a promoção da gestão da ética, garantia da transparência fiscal e o fortalecimento do acesso à 
informação e á participação popular.
 A Lei n° 101 de 2000, ao preconizar que, 

[...] todas as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, 
durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico 
responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e 
instituições da sociedade (...).
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Vem garantir a população o acesso e a efetivação do processo de avaliação durante a gestão do 
ente público, cabendo a este questionar e denunciar toda e qualquer forma de arbitrariedade. Sendo 
válido salientar que o orçamento participativo materializa-se enquanto ações e experiências singulares 
no âmbito que norteia as experiências participativas na gestão pública, ao passo que 

O objeto sobre o qual incide a participação é o orçamento, ou seja, o instrumento por excelência 
de planejamento e deliberação sobre as políticas e os recursos públicos. A discussão pública do 
orçamento, em que pese sua aparente dificuldade, tem por si só, um grande papel mobilizador e 
inovador. Isso porque a população se vê diante da possibilidade de influir no destino da aplicação dos 
recursos públicos, ampliando o debate ao envolver diversos segmentos. Expectativas e demandas 
de grupos sociais ou áreas da cidade ou distritos antes excluídos ou menos favorecidos passam a ser 
consideradas na definição de prioridades; O envolvimento da população se dá mediante a criação de 
várias instâncias dentro e fora do governo (como conselhos, fóruns setoriais, comissões de bairros 
ou distritais) e sob determinadas regras de discussão e deliberação acordadas, que buscam facilitar e 
estimular a participação ativa e contínua.” (VELTEN apud PINTO, 2001, p.40), 

De acordo com Kondo (2002, p. 12), para o desenvolvimento harmônico e saudável de uma 
nação a coesão social se faz necessário a para garantira de uma elevada materialidade no âmbito 
da gestão pública. Haja vista que, sem a proteção dos interesses da sociedade, não há possibilidade 
de haver confiança na integridade das instituições públicas e na capacidade de desenvolvimento de 
processos democráticos. Ao passo que se não for fortemente reprimida por meio da fiscalização, os atos 
de corrupção enfraquecem  as economias e desestimulam o comércio e os investimentos resultando no 
elencar de enormes desigualdades, corroendo as próprias fundações do governo democrático, conduzindo 
a sociedade à instabilidade e à imprevisibilidade. Sendo que para a promoção da ética, é fundamental que 
se trate o cidadão de forma transparente, justa e objetiva, sendo para tanto, essenciais ações que visem 
a probidade e a integralidade, com leis e normas rigorosas, incentivo a probidade, revisão do sistema de 
nomeações, contratações promoções e o estabelecimento de diversas formas transparentes de acesso às 
condutas e mecanismos públicos. Assim, 

A transparência, como um elemento chave da boa governança, inclui assegurar a publicidade em 
relação às intenções, formulações e implementação das políticas públicas. O orçamento de uma 
nação é o documento de política pública mais importante dos governos, onde os objetivos políticos 
de todo o leque de interesses econômicos, sociais e ambientais são combinados e implementados em 
termos concretos. Portanto, a transparência no processo orçamentário é de fundamental importância. 
A transparência do orçamento é definida como a ampla divulgação de todas as informações fiscais 
relevantes de modo oportuno e sistemático (KONDO, 2002, p.13). 

Compreende-se assim que, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n° 101, de 2000) ao enfatizar o 
processo de transparência na gestão fiscal por meio da participação social, objetiva-se o fortalecimento 
das relações entre o Estado e a sociedade civil, sendo pois este um bom instrumento no que tange a 



12 13

formulação de políticas públicas e uma boa gerência na condução do erário público, materializando-se 
enquanto elemento central para uma boa governança.

Assim, de acordo com VELTEN (2003), o investimento na participação permite o aproveitamento 
de novas fontes de ideias, informações e recursos políticos  no processo de tomada de decisões, permitindo 
concomitantemente o fortalecimento da confiança pública no governo , o que reflete na qualidade 
da democracia e no fortalecimento da capacidade  cívica. Sendo que a participação dos cidadãos e o 
engajamento ativo destes pode ajudar a assegurar que as políticas públicas sejam compreendidas de 
modo a contribuir para sua materialização efetiva, por meio de uma fiscalização ativa das contas, do 
funcionamento e dos meandros que engendram a gestão fiscal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da criação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n° 101 de 2000), a sociedade civil 
obteve mais um mecanismo rumo à busca pela transparência no âmbito da administração pública. 

A Lei n° 101/2000, criada com o objetivo de priorizar a transparência na gestão fiscal e visando 
a concretização de resultados positivos entre receitas e despesas, materializa-se enquanto importante 
instrumento no que tange uma gestão democrática, ao passo que evita que os gestores públicos gastem 
mais do que há em caixa, bem como também institui normas para o endividamento público, sendo pois 
toda esta fiscalização e acompanhamento feita, também, com a atuação da sociedade civil.
 Nesse sentido, a Lei supracitada a partir do principio da transparência um instrumento fundamental 
para a manutenção da condução eficaz e eficiente do orçamento público; Sendo, pois tal princípio 
estabelecido pela Constituição Federal de 1988, como diretriz que visa a publicidade das informações 
sobre as atividades fiscais, elencando a participação ativa da sociedade no que tange a transparência dos 
administradores públicos.
 Infere-se que, a transparência detém uma importante função no que se refere ao fornecimento 
de subsídios para o debate sobre as finanças públicas, o que concomitantemente permite que haja uma 
fiscalização mais incisiva por parte dos órgãos competentes e da sociedade civil. Busca-se assim a 
inclusão dos cidadãos no processo que envolve a formulação e execução das ações públicas.

No entanto, percebe-se que tais mecanismos de transparência ainda são pouco difundidos, 
sendo pois os dados das contas públicas ainda divulgados através de uma linguagem bastante técnica, 
o que concomitantemente impede a sua compreensão por parte de uma parcela da população. O que 
nos permite compreender que, para que haja o acesso qualitativo de toda a população, como dita a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, faz-se necessário o fortalecimento do acesso público à informação e 
á participação no que compete a formulação de políticas públicas, bem como a informação divulgada, 
deve ser completa, objetiva, relevante, de fácil acesso e compreensão.

Assim, a partir da lei n° 101 de 2000, em especial no tocante á transparência há a inclusão 
da população através mecanismos garantem a participação direta no direcionamento dos gastos 
públicos, o que permite de forma mais segura a direta observância dos meandros que engendram os 
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orçamentos públicos, bem como a objetividade dos mesmos. No entanto, infere-se que há a necessidade 
de investimento de recursos suficientes para a construção de uma sólida estrutura legal no âmbito da 
administração pública, tendo como premissa a materialização da democracia.
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