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Resumo 

O Fórum Interconselhos é um espaço de participação institucionalizada, de iniciativa do governo federal, 

e tem como proposta a consolidação de uma estrutura participativa para que sociedade civil possa 

contribuir em processos referentes ao Plano Plurianual (PPA). O objetivo principal dessa análise é 

compreender qual o potencial, os limites, as contradições e o papel de tensionamento que a participação 

da sociedade civil tem na democratização dos processos político-decisórios do PPA 2016-2019. 

A primeira parte da investigação será baseada em relatórios elaborados pelo governo federal a respeito 

das três edições nacionais mais recentes do Fórum Interconselhos, que foram as que se comprometeram 

em promover a participação da sociedade civil no PPA 2016-2019. É necessário analisar como se dá a 

estrutura desse Fórum e como são decididas as inclusões das propostas da sociedade civil dentro do 

PPA, de maneira a compreender os limites e possibilidades da atuação da sociedade civil nesse espaço.  

Além de verificarmos a estrutura desse espaço de participação, também serão analisadas as demandas 

de três programas do PPA que apresentam elementos oriundos do Interconselhos: os programas que 

tratam de Previdência Social, do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Assistência Social. Eles compõem 

o grupo de número quatro, de um total de oito grupos que aglomeram programas diferentes dentro da 

Devolutiva Final do Fórum. A última etapa iniciará um debate a ser desenvolvido ao longo dos próximos 

meses, referente à análise das Ações Orçamentárias que compõem cada Objetivo oriundo do 

Interconselhos. As conclusões apontam que há muito a se avançar na estrutura do Interconselhos para 

que a sociedade civil tenha um poder decisório perante os processos que envolvem o PPA, mas esse 

espaço tem uma importância grande no desenvolvimento de mecanismos que aproximam o Estado da 

sociedade.  
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1 Introdução 

O Fórum Interconselhos é um espaço participativo de caráter consultivo e tem sua 

regulamentação definida pelo Decreto nº 8243/2014, que  

institui a Política Nacional de Participação Social (PNPS) e o Sistema Nacional de Participação 

Social (SNPS). O art. 2º define legalmente alguns conceitos relativos à participação e sociedade 

civil, entre eles o Fórum Interconselhos: 

VII - fórum interconselhos - mecanismo para o diálogo entre representantes 

dos conselhos e comissões de políticas públicas, no intuito de acompanhar as 

políticas públicas e os programas governamentais, formulando 

recomendações para aprimorar sua intersetorialidade e transversalidade. 

(BRASIL, 2014, art. 2º) 

 

Esse Fórum é organizado pela Secretaria de Governo (antiga Secretaria Geral da 

Presidência da República), vinculada à Presidência da República, juntamente ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. É um espaço consultivo que foi instituído em 2011, visando 

promover a participação social para o Plano Plurianual 2012-2015. A nossa análise será 

centrada nas 3 edições do Fórum que ocorreram em 2015 e 2016, todas relativas ao PPA 2016-

2019.  A composição desse Fórum varia de acordo com a edição, não existindo um número fixo 

de entidades presentes, assim como de representantes governamentais.  (BRASIL, 2015) 

O Interconselhos compõe atualmente o compromisso nº 14 do 3º Plano de Ação 

Nacional na Parceria Governo Aberto. A Open Government Partnership (OGP) foi criada em 

2011 e tem o Brasil como participante desde o início, junto a outros 70 países. É uma iniciativa 

internacional que busca fortalecer a transparência governamental, combater a corrupção, 

aprimorar os serviços públicos e ampliar a participação social e acesso à informação 

(MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, 2016). A partir dessa iniciativa, espera-se que o 

Fórum Interconselhos continue e seja fortalecido para atender o que está estabelecido no 

compromisso 14 desse Plano: 

O compromisso busca alternativas para ampliar a participação social e 

melhorar sua atuação no processo de formulação e gestão do Plano 

Plurianual, considerado a principal ferramenta de planejamento do Governo 

Federal. Assim, pretende viabilizar a realização de um monitoramento 

participativo do PPA, com foco nas agendas transversais e nas metas e 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com o uso de ferramentas 

digitais  

(MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, 2016, p. 25) 

 

Ressaltamos que há ainda outras maneiras de participação social no PPA, como por 

meio de Conselhos Nacionais que enviam suas demandas aos referidos órgãos governamentais 

aos quais estão ligados e também por meio de páginas virtuais destinadas à participação social 

no governo federal, como o portal Participa BR. A princípio, nosso objeto deve focar no que 

tange diretamente à participação da sociedade civil no plano plurianual por meio do Fórum 

Interconselhos, dada a sua relevância desde quando o Fórum teve início, no PPA 2012-2015.   

2 Fórum Interconselhos: a participação social no planejamento governamental federal 
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A primeira parte da investigação a ser realizada nesse trabalho será baseada em 

relatórios elaborados pelo governo federal a respeito das três edições nacionais mais recentes 

do Fórum Interconselhos, que foram as que se comprometeram em promover a participação da 

sociedade civil no PPA 2016-2019. O primeiro Fórum Interconselhos referente ao PPA 2016-

2019 foi realizado em Brasília, de 14 a 16 de abril de 2015. Posteriormente, houve 6 fóruns 

regionais em Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre e Goiânia, que, 

somados a outros 4 setoriais, sobre Mulher, Juventude, Sindical e Empresarial, resultaram em 

um documento único com todas as demandas apresentadas pelos participantes desses fóruns. 

Esse documento é a chamada Devolutiva Final, composto por todas as demandas da sociedade 

civil nesses espaços de participação voltados para o PPA. Essa devolutiva também demonstra, 

por elaboração unilateral do governo, como as demandas sociais teoricamente foram atendidas 

dentro da estrutura do PPA. 

Essas demandas foram em grande parte relacionadas a algo que está no Plano Plurianual 

2016-2019, dentro dos 54 programas que compõem esse Plano. Dessa forma, o governo entende 

que a participação é consolidada a partir do momento em que existem demandas da sociedade 

que estão relacionadas, parcial ou integralmente, a algo dentro do PPA. Abaixo, temos as 

demandas da sociedade correspondentes aos temas de Saúde, Previdência e Assistência Social, 

que compõem o nosso grupo escolhido para análise nessa pesquisa: 

 

Programa Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

Co‐
financiam

ento para 

assegurar 

os 

serviços 

da 

assistência

. 

Estrutura

r a rede 

de 

proteção 

sócio‐
assistenc

ial e 

intergera

cional. 

Garantir e 

ampliar a 

oferta de 

serviços de 

assistência, 

assegurando 

os recursos 

orçamentários

, em todos os 

municípios do 

brasil: 

CREAS e 

CRAS/PSF. 

Qualificar e 

capacitar os 

profissionais 

da 

assistência 

social, 

levando em 

consideraçã

o as 

perspectivas 

de gênero, 

raça/etnia e 

geracional. 

Ampliar os 

serviços de 

assistência à 

pessoa idosa 

construindo, 

equipando e 

mantendo os 

centros dias, 

centros de 

convivência 

e 

instituições 

de longa 

permanência 

para pessoas 

idosas 

(ILPIS). 

 

Garantir 

a 

acessibili

dade e 

ampliar 

os 

equipam

entos 

sociais e 

da 

seguranç

a 

alimenta

r e 

nutricion

al. 

Fortalecer 

e ampliar o 

atendiment

o 

socioeduca

tivo no 

Brasil 

quanto às 

medidas 

em meio 

aberto: 

PSC e LA. 

Erradicaç

ão do 

trabalho 

infantil e 

do 

trabalho 

escravo. 

Programa Previdência Social 

Garantia de proteção pelo sistema previdenciário aos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive 

pessoas com deficiência, frente á expectativa de vida no que tange aos benefícios, aposentadorias 

e pensões, bem como o fortalecimento institucional e orçamentário do conselho de 

recursos da previdência social (crps) e a sua divulgação junto aos trabalhadores e trabalhadoras 

utilizando ações de transparência 

Garantir a 

proteção do 

sistema 

previdenciá

rio 

Programa Fortalecimento do SUS 

Promover a prática 

esportiva como 

estratégia de 

socialização, saúde, 

cuidado com o corpo e 

educação integral 

humana e 

Ampliação 

do 

financiamen

to para a 

saúde. 

Saúde e 

Soberania 

e 

segurança 

alimentar e 

nutricional

. 

Fortaleciment

o do SUS 

(público e 

universal) 

com ênfase na 

Estabelecer uma 

política de 

organização 

autogestada de 

presos e 

Garantir a 

população o acesso 

com qualidade aos 

serviços de atenção 

básica e 

especializada em 

saúde, com foco na 
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Tabela 1 – Demandas da sociedade civil para o PPA 2016-2019 - Grupo 4 – Consolidação do SUAS, 

Previdência e Fortalecimento do SUS 

Fonte: Devolutiva Final (BRASIL, 2015) 

É possível verificar que as demandas apresentam um caráter muito amplo no que tange 

à implementação de cada uma delas. No primeiro grupo de demandas, referente ao SUAS, 

podemos notar que apenas uma demanda tem um conteúdo mensurável, que é a referente à 

erradicação do trabalho infantil e do trabalho escravo. As demais foram apresentadas ao 

governo de forma que o monitoramento e análise de sua implementação torna-se algo muito 

subjetivo. No caso da quarta demanda, por exemplo, que sugere qualificação e capacitação dos 

profissionais da assistência social, não existe um debate profundo com a sociedade civil sobre 

a maneira mais adequada de implementação dessa iniciativa. Fica a critério do próprio governo 

decidir como isso será feito. O mesmo ocorre nas outras demandas do grupo, o que dificulta 

ainda mais o monitoramento delas, inclusive por parte da sociedade civil. Essa configuração de 

propostas da sociedade torna possível, por exemplo, que o governo considere as demandas 

cumpridas a partir do momento que iniciativas isoladas estejam sendo feitas no sentido de 

atender ao que foi pedido, sem, por exemplo, garantir que a capacitação de profissionais da 

assistência chegará a todos e será de forma adequada. 

É semelhante a situação encontrada no segundo grupo de demandas, referente à 

Previdência Social. Na primeira demanda, não está claro como seria o fortalecimento 

institucional e orçamentário do Conselho de Recursos da Previdência Social. Na prática, essa 

amplitude e superficialidade da proposta pode permitir que o governo a interprete como quiser 

e, por exemplo, apenas apoie uma reorganização institucional desse conselho e aumente um 

pouco o repasse orçamentário. A segunda meta, que visa a proteção do sistema previdenciário, 

fica rasa no que tange à perspectiva de manutenção e universalização da previdência, podendo 

inclusiva da pré‐escola 

ao curso superior 

 

 

 melhoria do 

atendimento, 

acesso e 

infraestrutura. 

egressos do 

sistema penal e 

usuários 

do SUS Mental, 

população de 

rua e 

vulnerabilidade 

social. 

integralidade do 

atendimento 

contemplando o 

acesso à água, a 

soberania e a 

segurança 

alimentar e 

nutricional 

Investir, regular e 

controlar 

recursos financeiros 

nos laboratórios 

públicos para 

desenvolvimento de 

medicamentos e outros 

insumos 

necessários à saúde 

pública e 

individual 

 

Criar 

mecanismos 

efetivos de 

controle 

social e 

transparênci

a para: Inibir 

desvios de 

recursos da 

saúde, 

Aumentar a 

eficácia da 

gestão dos 

recursos 

disponíveis, 

Melhorar a 

qualidade da 

saúde 

pública 

Ordenar a 

formação 

de pessoal 

para saúde 

em 

especial as 

especializa

ções na 

medicina 

(residência

s) 

 

Investimentos 

de recursos 

financeiros 

em ciência e 

tecnologia 

para garantir a 

produção de 

medicamentos 

e outros 

insumos 

necessários ao 

atendimento 

integral 

da população. 

Implementação 

de planos de 

cargos e salários 

para os 

trabalhadores de 

educação e 

saúde 

Implementação e 

efetivação 

da política de 

atenção integral a 

saúde da mulher 

(PAISM) com foco 

na redução da 

mortalidade 

materna 

e perinatal, 

atendimento ao 

aborto 

previsto em lei, 

redução das 

cesareanas, 

prevenção e 

controle do 

câncer de mama e 

cérvico uterino 

com garantia dos 

direitos sexuais e 

direitos 

reprodutivos 
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ser interpretada como simples ato de garantir repasses à área, sem aprofundar-se na discussão 

necessária sobre o sistema previdenciário enquanto garantia de direitos a trabalhadores.  

As demandas referentes ao SUS são as que estão em maior quantidade dentro da nossa 

análise. As características que constatamos nas demandas dos temas anteriores estão também 

presentes nessa parte, como naquela que propõe ampliação do financiamento para saúde. A 

necessidade de promover um debate mais profundo com a sociedade civil se torna evidente, 

pois não deve se restringir à concepção do governo a forma que seria esse aumento, que pode 

ser o mínimo possível, sem considerar as necessidades da realidade brasileira. Essa mesma 

tendência é seguida por outras demandas, que se estruturam sem propor caminhos de mudanças 

claras no planejamento e orçamento do governo federal.  

Não consideramos adequada a forma estabelecida no Fórum Interconselhos no que tange 

ao debate e recolhimento de propostas da sociedade civil. A realização do Fórum limitada em 

dois ou três dias de reuniões, pré-estruturadas por técnicos governamentais, acaba deixando a 

desejar no que tange ao preparo de cada membro da sociedade civil para estar presente nesse 

espaço de participação. Seria necessário um conhecimento técnico muito grande para que de 

fato os membros da sociedade civil conseguissem propor ao governo demandas que não 

abrissem interpretações distintas quanto a sua real execução, no sentido de garantir que um 

aumento de investimento, por exemplo, fosse proporcional às reais necessidades do programa 

em questão.  

Conforme aponta Dagnino (2002), essa necessidade de capacitação específica pode 

representar um limite aos espaços de participação, já que não é sempre que ocorre a difusão das 

informações necessárias para que as pessoas possam contribuir de forma adequada ao que exige 

aquele modelo de participação. O Fórum Interconselhos apresenta uma forma que não favorece 

a sociedade civil na expressão de suas demandas, pois a maneira que elas são apresentadas 

durante as reuniões, que são reuniões rápidas e muito influenciadas pelos coordenadores 

governamentais, acabam não buscando naquele momento o conteúdo ideal que seja capaz de 

refletir no PPA os caminhos para solução de problemas que se expressam nas demandas dos 

representantes da sociedade civil. A demanda que diz respeito à ampliação do financiamento 

para a saúde, por exemplo, expressa um descontentamento social com o montante de recursos 

destinado ao SUS. Entretanto, a forma como o governo pode lidar com o conteúdo presente 

nessa demanda não é necessariamente capaz de solucionar o problema, pois ela por si só não se 

aprofunda no debate em relação à origem de recursos, montante a ser aumentado, como aplicar 

o aumento. Essa profundidade é necessária em todas as demandas a fim de não permitir que 

fique exclusivamente a cargo do governo os maiores detalhes de ações para as propostas da 

sociedade civil no PPA.  

Existe uma centralização de decisões no aparato técnico do governo que persiste no PPA 

mesmo com uma instância de participação que tem o potencial de democratizar em alguma 

medida o planejamento e orçamento no Brasil. Dagnino (2002) aponta que existe uma 

resistência da estrutura estatal em de fato compartilhar processos decisórios referentes às 

políticas públicas. Há uma distorção do papel democratizante que os espaços participativos 

podem ter, pois os Conselhos Gestores, por exemplo, em muitos casos acabam tendo uma 

função consultiva ou legitimadora daquilo decidido pelo Estado previamente (DAGNINO, 

2002).  

O Fórum Interconselhos tem natureza consultiva, o que é também um embate que a 

sociedade civil deve enfrentar para buscar a democratização dos processos referentes ao PPA, 

tirando o protagonismo que o corpo burocrático governamental tem nas decisões de 

planejamento e orçamento. A marca desse protagonismo é tão forte, inclusive no 

Interconselhos, que nem mesmo existe garantia de que as propostas da sociedade civil estarão 

no PPA, pois os relatórios mostram que diferentes setores do governo se reúnem posteriormente 

ao Fórum para que averiguem a possibilidade ou não dessas demandas estarem dentro do PPA. 
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Não existe um real compartilhamento do processo decisório nesse caso, mas apenas o 

reconhecimento do caráter consultivo desse espaço de participação.  

A seguir, apresentamos as tabelas 2, 3 e 4 que trazem o repasse dentro de cada Função 

Orçamentária dos três programas da nossa amostra, seguido pelo repasse aos objetivos 

específicos que, segundo a Devolutiva Final (BRASIL, 2015), contemplam dentro do PPA as 

demandas apresentadas pela sociedade durante o Fórum Interconselhos. Seriam os recursos que 

permitiriam a execução daquilo proposto pela sociedade civil. As informações orçamentárias 

nas 3 tabelas representam o período de janeiro de 2016 a abril de 2017 – período de início da 

implementação do PPA 2016-2019 até o momento de conclusão deste texto. Nos próximos 

meses, pretende-se atualizar os dados para verificarmos como foram os repasses ao longo dos 

anos de 2016 e 2017, correspondentes a 50% do período de vigência do PPA atual.  

 

 

 

 

Tabela 2 – Orçamento para os objetivos referentes às demandas sociais do Programa Consolidação do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) 

Fonte: Elaboração própria 

Aproximadamente 60% dos recursos destinados à função de Assistência Social estão 

aparentemente contemplados pelos objetivos que se ligam às demandas sociais do Fórum 

Interconselhos, conforme demonstram os três objetivos da tabela acima frente ao total da 

Função 08. Entretanto, precisamos ressaltar que não é somente o Fórum que garante a presença 

desses objetivos, pois eles poderiam estar ali mesmo que não representassem uma demanda 

social. No caso dessa função, por exemplo, destacamos que o objetivo 0371 se propõe a 

qualificar a gestão do Benefício de Prestação Continuada.  

As ações dentro desse objetivo são: 00H5 - Benefícios de Prestação Continuada (BPC) 

e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) à Pessoa Idosa; 00IN - Benefícios de Prestação Continuada 

(BPC) à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) à Pessoa com Invalidez; 

2583 - Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda 

Mensal Vitalícia (RMV); 2583 - Processamento de Dados do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV); 2589 - Avaliação e Operacionalização 

do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e Manutenção da Renda 

 Projeto de Lei Empenho Pago 

Função 08 – Assistência Social 161.022.205.794 131.936.535.730 104.912.667.687 

Objetivo 0370: Manter, ampliar e 

qualificar os serviços e programas de 

Proteção Social Básica e Especial ofertados 

às famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco social e pessoal 

4.340.136.363 3.030.452.597 1.728.326.873 

Objetivo 0371: Qualificar a gestão do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

concedê-lo a pessoa idosa e a pessoa com 

deficiência, fortalecer as estratégias de 

inclusão dos beneficiários nos serviços 

socioassistenciais e nas demais políticas e 

contribuir no aprimoramento da regulação 

dos benefícios eventuais pelos estados, 

municípios e DF 

95.011.650.633 69.631.338.723 64.882.150.175 

Objetivo 0372: Fortalecer e qualificar a 

gestão do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) e os mecanismos 

democráticos de participação e controle 

social 

286.409.585 176.079.824 48.191.533 
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Mensal Vitalícia (RMV). O governo entende que esse objetivo se relaciona às demandas sociais 

do Fórum Interconselhos que exigem consolidação da Previdência, embora, na prática, esse 

repasse orçamentário revela um repasse aos beneficiários e a processamento de dados que já 

existem dentro do próprio BPC, sem preocupar-se com uma real consolidação de um sistema 

previdenciário que garanta condições de vida dignas a trabalhadores. Nesse caso, por exemplo, 

não entendemos que exista uma relação direta entre a demanda apresentada pela sociedade e a 

forma que o governo a considera contemplada. 

Os objetivos 0371 – Qualificar a gestão do Benefício de Prestação Continuada e 0372 – 

Fortalecer e qualificar a gestão do Sistema Único de Saúde estão também contemplando 

demandas sociais do Interconselhos e realmente apresentam um conteúdo que se relaciona ao 

que propôs a sociedade civil, conforme podemos verificar na tabela 3. Entretanto, a amplitude 

e falta de profundidade, já debatidos anteriormente a respeito das propostas apresentadas no 

Fórum, permite que o governo interprete e implemente essas demandas da maneira que preferir. 

Entendemos que esse fortalecimento e qualificação do BPC e do SUS precisam ter a 

universalização desses direitos enquanto horizonte, o que não parece ser a mesma compreensão 

apresentada pelo próprio governo. Dessa forma, reiteramos a necessidade de demandas sociais 

que sejam melhor especificadas e aprofundadas dentro do Fórum Interconselhos, seguindo de 

acordo com as necessidades da classe trabalhadora. 

A tabela 3 apresenta os recursos dos objetivos relativos às demandas sociais para a área 

de Previdência no Fórum Interconselhos: 

 
 Projeto de Lei Empenho Pago 

Função 09 – Previdência Social 1.223.178.639.193 1.218.308.660.735 780.942.020.107 

Objetivo 0252: Fortalecer a 

sustentabilidade dos regimes 

previdenciários. 

102.941.160 37.644.418 26.954.560 

Objetivo 0251: Garantir a 

melhoria da qualidade dos 

serviços previdenciários. 

1.033.854.372.891 1.048.177.946.186 650.843.892.353 

Objetivo 0250: Fortalecer ações 

de inclusão e manutenção do 

cidadão no sistema 

previdenciário. 

224.327.088 277.196.178 262.858.399 

Tabela 3 – Orçamento para os objetivos referentes às demandas sociais  do Programa Previdência Social 

Fonte: Elaboração própria 

O maior contemplado é o objetivo 0251, que se refere à garantia da melhoria da 

qualidade dos serviços previdenciários. Entretanto, voltamos ao problema da compreensão do 

que seria essa garantia. O governo entende, conforme demonstram as ações que estão nesse 

objetivo, que se trata de garantir o repasse dos benefícios mensais aos cidadãos contemplados, 

assim como garantir o funcionamento de funções básicas para esse repasse, como manutenção 

de sistemas ou publicização de algumas informações. Entretanto, seguindo a perspectiva 

analítica proposta por Boschetti (2008), entendemos que a abrangência do direito é fundamental 

para verificarmos o potencial desse serviço em garantir direitos aos trabalhadores. Os 

problemas de limitações e exclusão quanto ao número de usuários, assim como o valor do 

benefício repassado, não estão incluídos nas ações que o governo impõe para o objetivo. É 

necessário que o debate com a sociedade civil contemple também as ações para cada objetivo, 

de maneira a aprofundar e sistematizar adequadamente cada demanda social registrada no 

Fórum Interconselhos.  

Os objetivos 0250 e 0252, que tratam respectivamente de fortalecer ações de inclusão e 

manutenção do cidadão e fortalecer a sustentabilidade dos regimes previdenciários, apresentam 

ações que não mostram as vias que de fato conseguiam efetivar essas propostas, mas que se 

preocupam bastante com a manutenção da estrutura de gestão necessária para a continuidade 
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do sistema previdenciário. Há um protagonismo dos serviços de assistência técnica e de gestão 

nas ações de ambos os objetivos, enquanto a perspectiva de inclusão, claramente expressa no 

objetivo 0250, não é implementada com real ampliação do alcance que o benefício deveria 

possuir para adequar-se às demandas da sociedade civil. 

A quarta tabela mostra a divisão de recursos entre os doze objetivos que estão presentes 

no PPA para contemplar as demandas do Interconselhos no que se refere à saúde pública: 

 

 Projeto de Lei Empenho Pago 

Função 10 - Saúde 207.624.637.905 166.688.640.751 130.922.948.182 

Objetivo 1136: Melhorar o padrão de gasto, 

qualificar o financiamento tripartite e os 

processos de transferência de recursos, na 

perspectiva do financiamento estável e 

sustentável do SUS. 

1.117.727.752 717.166.392 469.994.118 

Objetivo 1127: Ampliar e qualificar o acesso 

da população ao esporte e lazer, com 

fortalecimento das ações intersetoriais e 

redução das desigualdades regionais. 

243.191.134 85.492.470 37.502.897 

Objetivo 1126: Promover o cuidado integral 

Ã s pessoas nos ciclos de vida (criança, 

adolescente, jovem, adulto e idoso), 

considerando as questões de gênero, 

orientação sexual, raça/etnia, situações de 

vulnerabilidade, as especificidades e a 

diversidade na atenção básica, nas redes 

temáticas e nas redes de atenção à  saúde. 

236.406.000 65.336.384 37.331.067 

Objetivo 1120: Aprimorar e implantar as 

Redes de Atenção à  Saúde nas regiões de 

saúde, com ênfase na articulação da Rede de 

Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede 

de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência, e da Rede de 

Atenção à  Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas. 

3.152.500.000 1.634.547.129 1.377.019.902 

Objetivo 1072: Articular, expandir e 

qualificar a rede de cuidado e de reinserção 

social das pessoas e famílias que têm 

problemas com álcool e outras drogas. 

160.072.059 76.617.980 6.474.731 

Objetivo 1045: Promover sistema penal justo 

e que viabilize a reintegração social. 
905.120.082 1.573.701.335 1.174.966.416 

Objetivo 0727: Promover a produção e a 

disseminação do conhecimento científico e 

tecnológico, análises de situação de saúde, 

inovação em saúde e a expansão da produção 

nacional de tecnologias estratégicas para o 

SUS. 

1.955.465.968 842.842.965 588.790.614 

Objetivo 0726: Ampliar o acesso da 

população a medicamentos, promover o uso 

racional e qualificar a assistência 

farmacêutica no âmbito do SUS. 

25.745.323.400 18.189.755.079 14.314.678.699 

Objetivo 0724: Fortalecer as instâncias do 

controle social e os canais de interação com o 

usuário, com garantia de transparência e 

participação cidadã. 

427.000.000 189.626.376 147.296.799 

Objetivo 0721: Promover, para as 

necessidades do SUS, a formação, a educação 

permanente, a qualificação, a valorização dos 

1.987.769.200 1.287.717.897 1.028.547.575 
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trabalhadores, a desprecarização e a 

democratização das relações de trabalho. 

Objetivo 0713: Ampliar e qualificar o acesso 

aos serviços de saúde, em tempo adequado, 

com ênfase na humanização, equidade e no 

atendimento das necessidades de saúde, 

aprimorando a política de atenção básica e 

especializada, ambulatorial e hospitalar. 

128.804.246.752 108.339.938.343 88.851.938.859 

Tabela 4 – Orçamento para os objetivos referentes às demandas sociais do Programa Fortalecimento do SUS 

Fonte: Elaboração própria  

Destacamos a alta execução de recursos em alguns objetivos, como o 0713 e 0726, que 

dizem respeito à ampliação e qualificação do acesso a serviços de saúde. Eles parecem 

contemplar as demandas da sociedade civil no Fórum Interconselhos e, por meio de suas ações, 

demonstram que há relação entre o que foi contribuição desse espaço de participação e aquilo 

que está sendo executado. Embora os objetivos pudessem estar no PPA mesmo sem essa 

contribuição direta da sociedade civil, entendemos que essa estrutura de participação é um canal 

que representa uma democratização, que pode ser de maior ou menor alcance, a depender do 

cenário e da pauta em questão. É uma mediação que pode descentralizar as decisões do Estado, 

ainda que para isso seja necessário uma postura governamental que reconheça a legimitidade 

das demandas sociais. 

Nessa mesma função da tabela 5, os objetivos 1127, 1126, 1072, 0727, 0724 não 

atingem ao menos 50% na fase de pagamento em relação àquilo que estava previsto no projeto 

de lei. Salvador e Teixeira (2014) destacam essa característica na análise orçamentária de 

políticas sociais, pois o caráter autorizativo do nosso orçamento é incapaz de garantir a 

execução de recursos e pode ter consequências que representam a supressão de direitos à classe 

trabalhadora. Por mais que os índices possam aumentar até o término do  PPA, eles não 

devem chegar à totalidade proposta em lei quando ainda estavam sendo elaborados conforme 

apontam as tendências de 2016 e 2017. Apontamos aqui uma falta de controle democrático real 

sobre a execução do orçamento, que é mais um ponto não abarcado pela estrutura de 

participação para o PPA, pois se mantém concentrado no governo a decisão sobre essa 

execução. 

O debate no Fórum Interconselhos não entra profundamente na esfera orçamentária, 

privilegiando o conteúdo das contribuições que apresentamos na tabela 1. Consideramos 

extremamente grave a falta de profundidade dessa dimensão do debate dentro do 

Interconselhos, pois deixa a cargo dos técnicos do governo mais uma decisão: a alocação de 

recursos às demandas sociais que esses mesmos técnicos selecionaram se entrariam ou não no 

Plano, devido ao caráter consultivo e não deliberativo desse Fórum.  

É também preocupante as quantias de execução nos objetivos apresentados em relação 

ao que previam os projetos de leis. Salvador (2010) defende que  

(...) a não execução integral da dotação orçamentária autorizada tem efeito 

semelhante ao contingenciamento dos recursos, pois os valores ficam retidos 

no caixa único do Tesouro Nacional, contribuindo para a realização do 

resultado financeiro do governo federal. (...) contribui também para reforçar 

o caixa e com isso alcançar a meta de superávit primário do governo ao 

mesmo tempo que frustra o atendimento das demandas sociais em diferentes 

áreas. (p. 190).  

 

Apesar dos problemas que já apontamos em relação à incorporação das demandas do 

Fórum ao PPA e também da relação que existe entre essas demandas e os objetivos que norteiam 

o orçamento para cada uma delas, consideramos grave a não execução integral de suas 

respectivas dotações. Os programas que nós escolhemos são relacionados à área de seguridade 
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social no PPA, então a não execução de seus recursos representa um descaso com essa área, 

indo a encontro daquilo proposto por Salvador (2010) quanto ao contingenciamento desses 

recursos. Dessa maneira, averiguamos mais uma forma que o governo encontra de não cumprir 

com os compromissos sociais que deve possuir e que são fundamentais à garantia de direitos 

sociais. 

3 Análise das Ações no PPA: o caso da Assistência Social  

Apesar de um conjunto de legislações sobre participação social não significar 

necessariamente uma imediata materialização e efetividade na garantia de direitos a participar, 

a existência desses marcos legais compõe um passo necessário e importante ao 

desenvolvimento desses espaços e de uma cultura cidadã participativa frente ao Estado. No 

âmbito da Assistência Social no Brasil, destaca-se a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) 

ampara legalmente as ações e políticas que envolvem a Assistência garantida na Constituição 

Federal. 

A LOAS contempla, entre outros pontos, a organização da participação social no âmbito 

da Assistência. Os art. 5º, 16 e 18 dessa lei definem as formas que a sociedade participará 

diretamente da Assistência Social no Brasil, conforme abaixo destacado: 

 

Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes 

diretrizes: 

[...]  

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

                                             [...] 

 

Art. 16.  As instâncias deliberativas do Suas, de caráter permanente e 

composição paritária entre governo e sociedade civil, são: (Redação dada 

pela Lei nº 12.435, de 2011) 

 

I - o Conselho Nacional de Assistência Social; 

II - os Conselhos Estaduais de Assistência Social; 

III - o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal; 

IV - os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

[...] 

 

Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social: 

 

I - aprovar a Política Nacional de Assistência Social; 

[...] 

VIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a 

ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável 

pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social; 

[...] 

XI - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e 

plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); 

XII - articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e 

previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas 
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sócio-econômicas setoriais, visando à elevação do patamar mínimo de 

atendimento às necessidades básicas; 

[...] 

XIV - elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do 

Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 

 

O art. 5º elucida em seu inciso II que a participação da população é elemento que 

compõe a organização da Assistência Social. Trata-se de um registro que deve garantir a 

atuação dos cidadãos perante os demais processos que compõem a política, sejam eles 

orçamentários ou legais ou políticos. É uma base legal que deve ser usada para garantir a 

democratização das decisões acerca da Assistência no país.  

Os art. 16 e 18 tratam especificamente dos Conselhos que devem atuar sobre a 

Assistência, com destaque ao Conselho Nacional de Assistência Social. Essas entidades são 

mecanismos de democratização das decisões acerca da Assistência e, embora compostas por 

um número limitado de representantes da sociedade civil, entendemos que elas são instrumentos 

fundamentais capazes de, quando bem articuladas como sugere a própria LOAS, levar ao 

Estado os anseios populares. São espaços que devem compartilhar poder decisório com o 

governo, ainda que possam existir embates marcados pelo conservadorismo no país. Nos 

momentos de tensionamento entre Estado e trabalhadores, ganha destaque esse aparato legal 

que garante a atuação desses conselhos sobre a Assistência Social acima de qualquer interesse 

político ou bandeiras conservadoras.  

A partir da LOAS, Pereira (2007) entende que a Assistência passa a ser concebida como 

política pública que deve concretizar direitos, sendo ela de “competência primaz do Estado, 

com aval e o controle da sociedade” (p. 67). Trata-se de uma constituição democrática de 

política pública que deve levar em conta a atuação da sociedade em suas decisões, que envolve 

a constituição de espaços públicos para debate de pautas escolhidas pela sociedade civil, difusão 

de informações pautadas na transparência das ações do Estado e tomadas de decisões que 

tenham caráter democrático e envolvam a sociedade civil.  

Outros mecanismos também tangem à participação social na Assistência, como a 

Conferência Nacional de Assistência Social, que tem sua base normativa na LOAS. Conforme 

pontuam Fernandes e Reis (2015), a IV Conferência Nacional de Assistência Social teve como 

objeto central a deliberação e vias para instalação do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS. São espaços que podem contribuir para consolidação de direitos e políticas públicas 

democráticas. 

O aparato legal que contempla a Assistência no Brasil é composto também por outras 

legislações além dessas que já destacamos até aqui, que consideramos as mais importantes para 

o objetivo deste trabalho sobre a análise da participação no PPA. Entretanto, precisamos 

também registrar outros marcos legais para evidenciar que o controle democrático perpassa em 

praticamente toda a legislação da área. A Resolução nº 145 do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), de 14 de outubro de 2004, trata da aprovação da Política Nacional 

de Assistência Social e registra que a Assistência tem em sua diretriz a participação da 

população por meio de organizações representativas na formulação e controle de ações.   

A lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade 

Social e dá outras providências, garante participação da população nas áreas de Saúde e 

Assistência (art. 2º e 4º, respectivamente), porém nessa lei especificamente não há menção 

sobre controle social diretamente sobre a Previdência, o que poderia estar incluído também na 

lei, embora mesmo assim existam outros mecanismos legais que garantam participação 

inclusive nessa área por ser abrangida pela Assistência como um todo. Outra lei que também 

garante a atuação dos trabalhadores sobre a Assistência é a lei nº 12.435, de 06 de julho de 
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2011, que dispõe sobre a organização da Assistência Social – alterando a lei nº 8.742 de 1993. 

Essa nova garante, em seu artigo 28, § 1º: “Cabe ao órgão da Administração Pública responsável 

pela coordenação da Política de Assistência Social nas 3 (três) esferas de governo gerir o Fundo 

de Assistência Social, sob orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência 

Social”.   

Dessa forma, compreendemos que a participação e o controle democrático, enquanto 

direito, está bem resguardado no aparato legal da Assistência no Brasil. Entretanto, a 

materialização e desenvolvimento de todas essas garantias devem ser sempre alvo de 

reivindicações populares e constante atuação dos trabalhadores para que não fiquem apenas em 

papéis, mas possam compor um elemento da realidade das políticas públicas no país.  

O Estado brasileiro não esgota na LOAS nem nos demais mecanismos legais citados 

aqui os registros oficiais acerca da Assistência, porém estes elencados atendem ao panorama 

que precisamos ter para avançar no que se propõe este artigo.  

O Plano Plurianual (PPA), ao lado da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA), são mecanismos que, devido à sua amplitude no que tange a 

orçamento e planejamento, são capazes de abarcar e guiar todas as ações e políticas do governo 

federal. Por exemplo, Boschetti e Teixeira (2003) destacam que a criação do Fundo Nacional 

de Assistência Social (FNAS), regido pelo Decreto nº 1.605/95, estabeleceu que a estrutura 

desse fundo precisa incluir políticas e programas anuais e plurianuais do governo, deveriam 

estar no Fundo. Entretanto, as autoras apontam que nem tudo que trata de Assistência encontra-

se abarcado pelo Fundo, principalmente quando são ações executadas por diferentes 

ministérios. Constatamos, então, que a agenda que engloba a Assistência no Brasil atravessa 

diferentes setores e programas do governo. Nesse cenário, o PPA revela-se um Plano que pode 

fornecer uma visão de totalidade no que tange à Assistência, dada a abrangência desse 

instrumento norteador das políticas e ações do governo. Dessa forma, precisamos entender 

como se desenvolve a participação da sociedade civil também dentro do PPA, levando-se em 

conta que isso reflete em todo o planejamento e orçamento do país, incluindo o âmbito da 

Assistência.  

4 Ações Orçamentárias do Programa de Consolidação do SUAS no Plano Plurianual 

2016-2019 

 

Essa seção do trabalho propõe iniciar uma reflexão a respeito da ligação entre Ações 

Orçamentárias e demandas sociais do Fórum Interconselhos. Apesar de ser uma análise inicial, 

indicará caminhos para aprofundar a investigação que deve ser feita ao longo dos próximos 

anos. 

As próximas tabelas indicam a composição das Ações Orçamentárias do PPA que estão 

ligadas aos Objetivos 0370, 0371 e 0372. Esses três objetivos são os mesmos que elencamos na 

tabela 1, porém nessa parte do trabalho o foco serão as Ações que estão dentro de cada um 

desses Objetivos. 

Segundo a cartilha de Orientações para a Elaboração do Plano Plurianual 2016-2019, a 

estrutura desse PPA é composta por Ações Orçamentárias que detalharão os recursos e forma 

de utilização deles para contemplar cada Objetivo que o Plano apresenta:  

A conexão Plano-Orçamento no PPA 2012-2015 materializou-se na ligação 

entre as Iniciativas e as Ações Orçamentárias. Para o PPA 2016-2019, essa 

conexão se dará por meio da ligação entre Objetivos e Ações Orçamentárias. 

O propósito da alteração é revelar mais claramente no Plano os valores 

orçamentários (que incluem os orçamentos da seguridade social e de 
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investimento das estatais) que o governo pretende despender em cada linha 

principal de política pública evidenciada nos Objetivos.  

(MP, 2015, p. 16) 

 

A partir desse maior destaque que as Ações ganham no PPA atual, consideramos 

fundamental verificar o conteúdo de cada uma delas. Considerando que a análise dessa parte 

do trabalho terá como foco os três objetivos relativos à Assistência Social que são oriundos do 

Interconselhos, a seguir apresentaremos as três tabelas que mostram as Ações Orçamentárias 

de cada um dos três objetivos. 

É importante ressaltar que os repasses de 2017 só contemplam esse ano em seus cinco 

primeiros meses, enquanto os de 2016 referem-se a todo o ano. Esse estudo deve, ao final de 

2017, ter os dados atualizados para que os dois anos possam ser comparados. Esse período 

corresponderá à metade da implementação do PPA, o que pode nos revelar os limites e 

possibilidades de execução do Plano até a sua finalização.     

 

 
Figura 1 – Ações Orçamentárias do Objetivo 0370 

Fonte: Elaboração própria 

As Ações Orçamentárias representadas na figura 1 estão ligadas às demandas da 

sociedade nº 2, 3, 5, 6, 7 e 8, conforme numeração da Tabela 1 (p. 03). Essas ações estão 

representadas em oito grupos: 2A60 - Serviços de Proteção Social Básica; 2A65 - Serviços de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade; 2A69 - Serviços de Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade; 2B30 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica; 

2B31 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial; 20V5 - Ações 

Complementares de Proteção Social Básica; 8662 - Concessão de Bolsa para Famílias com 

Crianças e Adolescentes Identificadas em Situação de Trabalho; 2A60 - Serviços de Proteção 

Social Básica; 2A65 - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade; 

2A69 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade; 2B30 - 

Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica; 2B31 - Estruturação da Rede de 

Serviços de Proteção Social Especial; 20V5 - Ações Complementares de Proteção Social 

Básica; 217M - Desenvolvimento Integral na Primeira Infância – Criança Feliz; 8662 - 
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Concessão de Bolsa para Famílias com Crianças e Adolescentes Identificadas em Situação de 

Trabalho.  

Essas ações vinculam-se a demandas sociais apresentadas pela sociedade civil. 

Entretanto, estão interpretadas e inclusas no Plano conforme interpretação e escolha dos 

técnicos governamentais. Os relatórios do Fórum Interconselhos apontam que esse processo 

não é realizado juntamente à sociedade civil, mas que essa recebe a devolutiva com as 

informações de como estão acatadas suas demandas.  

O que queremos destacar aqui é o fato de que essas ações elencadas acima podem não 

estar diretamente relacionadas às demandas da sociedade. Por muitas vezes, elas estariam 

dentro do PPA de qualquer forma por representar um deve do governo regido por outros 

instrumentos, como leis específicas, ou então apresentam limites para relacioná-los diretamente 

ao que a sociedade civil de fato propôs. Como exemplo, temos o caso da demanda 3 da 

sociedade civil, referente à garantir e ampliar serviços de assistência assegurando recursos para 

os CREAS e CRAS em todos os municípios do país. A partir do momento em que existe um 

repasse contemplado nessas Ações da figura 1, o governo considera essa demanda social como 

correspondida dentro do PPA. Entretanto, será que de fato todos os CRAS e CREAS do país 

receberam recursos de forma adequada para viabilizar essa ampliação na oferta de serviços 

demandada pela sociedade civil?   

A figura 2 apresenta casos semelhantes a esse quando analisamos as suas Ações 

Orçamentárias, que correspondem nesse caso ao Objetivo 0371. Essas Ações representadas na 

figura 2 estão ligadas às demandas da sociedade nº 2, 3, 5 e 6, conforme numeração da Tabela 

1 (p. 03). 

 

 
Figura 2 – Ações Orçamentárias do Objetivo 0371 

Fonte: Elaboração própria 

Entre as ações contempladas pelos repasses orçamentários da figura 2, temos a de 

número 8662, que prevê concessão de bolsa para família com crianças e adolescentes em 

situação de trabalho. Entretanto, a demanda da sociedade que teria dado origem ao Objetivo 

que é contemplado por essa Ação tem seu conteúdo claramente definido: erradicar o trabalho 

infantil, que é a demanda nº 8 da Tabela 1 (p. 03). Não concordamos com o fato de que essa 

demanda pode ser diretamente relacionada a essa concessão de bolsas, pois somente isso não 

abrange todas as medidas necessárias para erradicação do trabalho infantil e dificilmente deve 

contemplar todas as crianças que seguem nessa situação 
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A terceira figura, representada abaixo, tem os totais das Ações Orçamentárias do 

Objetivo 0372. Esse objetivo contempla as demandas da sociedade nº 1, 2, 3, 4, 6, conforme 

numeração da Tabela 1 (p. 03). 

 

 
Figura 3 – Ações Orçamentárias do Objetivo 0372 

Fonte: Elaboração própria 

É preocupante a baixa execução das Ações desse objetivo no ano de 2017. Por mais que 

as informações representem apenas os empenhos e pagamentos dos cinco primeiros meses do 

ano, isso já pode indicar que esse Objetivo não tende a se integralizar nos restantes 7 meses do 

ano, levando em conta o valor acima de 120 milhões previsto inicialmente em lei. Dessa forma, 

as demandas que estariam contempladas nesse Objetivo podem não chegar à realidade devido 

a esse impasse orçamentário. Essa tendência pode ser observada em outras áreas da LOA e 

LDO, porque o caráter autorizativo do orçamento no Brasil pode possibilitar a não-execução de 

algumas ações previstas inicialmente no PPA.  

5 Considerações finais 

Apontamos que existe uma necessidade de regulamentação do Fórum Interconselhos 

para que ele não seja abandonado e mantenha-se como um meio capaz de aproximar a sociedade 

civil do planejamento governamental e democratizar as ações do Estado. Entretanto, não basta 

que ele seja regulamentado da forma que atualmente se apresenta. É necessário que seja 

reconhecido à sociedade civil um poder decisório em questões que tangem a realidade dela, que 

deve ser capaz de participar ativamente desse Fórum e tenha suas reivindicações atendidas sem 

que decisões unilaterais dos técnicos de governo imponham aquilo que será ou não contemplado 

no PPA e também na alocação de recursos.  

A organização do orçamento no Brasil é complexa e exige um profundo conhecimento 

técnico na área para que sejam compreendidos seus processos. Entretanto, é necessário que 

exista um compromisso do Estado a fim de adequar as demandas sociais às decisões políticas 

que são tomadas referentes ao orçamento. Não deve ser exigido que toda a sociedade 
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compreenda minuciosamente o funcionamento do orçamento no país, mas as necessidades da 

classe trabalhadora precisam ser atendidas por esse orçamento e isso pode ser feito desde que 

os técnicos e políticos oficialmente responsáveis por isso tenham compromisso em reconhecer 

as necessidades e demandas dos trabalhadores. 

É necessário analisar os espaços participativos no Brasil, como o Fórum Interconselhos, 

utilizando um alto nível de criticidade. Defendemos que os estudos não devem ser realizados 

de maneira imparcial, pois a composição classista da sociedade heterogênea reflete-se também 

na composição dos membros da sociedade civil que pode estar nesses espaços, assim como 

existem disputas até mesmo para enfraquecer qualquer mediação que possa ampliar e fortalecer 

a luta por direitos sociais. 
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