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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa originou-se do processo de reflexão de determinadas situações vivenciadas no 
campo de estágio na área de assistência social, na Secretaria de Desenvolvimento Social em 
um município do Vale do Paraíba Paulista. Essas reflexões nos levaram a essa pesquisa, 
atendendo também a uma exigência curricular da disciplina Supervisão acadêmica II em 
Serviço Social. Os objetivos desta pesquisa foram: conhecer o papel do orçamento na gestão 
pública, especialmente no que tange à Política Nacional de Assistência Social e contribuir na 
difusão da importância deste conhecimento para o Serviço Social, visto que o orçamento 
público expressa a direção política dos municípios e a definição de prioridades do gasto público 
em determinado período. Para concretizar a pesquisa optamos pela pesquisa bibliográfica, 
utilizando como base teórica documentos, cartilhas, textos e dissertações de mestrado. A 
relevância da pesquisa se deve ao fato que o tema orçamento é um tema pouco debatido na 
formação profissional e é de fundamental importância, tanto aos profissionais da assistência 
social, quanto para a sociedade, já que o orçamento expressa as decisões sobre as políticas 
públicas afetando diretamente a população. Como resultados, nossos estudos apontam que o 
orçamento é um importante instrumento de gestão e que há um ciclo orçamentário, expresso 
pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. 
Este processo não é neutro; é resultante da disputa de forças políticas. Findo este processo, o 
orçamento é o desenho final do planejamento de metas e de gastos a serem executados. 
Deste modo, participar e acompanhar as propostas e elaboração do orçamento da política de 
assistência social é fundamental ao profissional, mesmo que ele não esteja diretamente 
vinculado à gestão. Isto porque o controle social é um elemento da Política Nacional de 
Assistência Social sendo fundamental a participação do profissional nas instâncias da 
construção da política, seja em seu espaço profissional, seja como conselheiro ou nas 
Conferências de Assistência Social. O domínio da terminologia própria do texto do orçamento é 
importante; ela expressa as metas e planos de execução. Num país marcado por concentração 
de renda, por políticas clientelistas e pela concentração do poder, apropriar-se dos 
fundamentos do orçamento é fundamental para autonomia da população usuária e para a 
categoria profissional, na apropriação de espaços políticos de concretização de direitos. Tais 
direitos são concretizados pelas políticas sociais com financiamento público, definido no 
orçamento municipal. Concluímos que os objetivos foram atingidos pelo interesse gerado pelo 
tema, por ocasião da apresentação do conteúdo da pesquisa em sala de aula e pela 
contribuição que nos trouxe, como futuros profissionais, sobre a importância do domínio dos 
instrumentos de gestão, na consecução de uma prática profissional qualificada. Consideramos 
que essa pesquisa contribuirá para a ampliação e questionamentos na área da assistência 
social. 


