
 
RELATÓRIO DAS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

A audiência pública é um instrumento de participação popular garantida pelo art. 48 da Lei 

Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e pelo art. 44 

da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto das Cidades). 

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Palmas por meio da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Desenvolvimento Humano direcionou esforços para a elaboração do Orçamento 

Participativo para o exercício de 2023, com a realização de audiências públicas para escuta popular, 

e contou com a participação de todos os órgãos da administração pública municipal, dos 

representantes dos conselhos setoriais de políticas públicas, das entidades civis organizadas e da 

população em geral, que puderam contribuir com o  planejamento das ações do governo municipal, 

expondo suas necessidades e demandas, além de sugestões para a melhoria da nossa capital. 

O orçamento participativo é uma iniciativa democrática que permite ao cidadão debater e 

contribuir com a definição do destino do dinheiro público, estimulando o compromisso da 

população com o bem público e a corresponsabilização entre governo e sociedade na gestão 

pública. Ademais, é o processo pelo qual a sociedade tem a oportunidade de exercer seu direito de 

participar e votar as ações prioritárias para sua região. Essas ações integrarão o orçamento de 2023, 

expresso na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

A participação popular se deu por meio da consulta online disponível no site 

https://consultas.colab.re/oppalmas-2023 e pelo Aplicativo COLAB, que estiveram disponíveis entre 

os dias 04 de outubro a 12 de novembro de 2022 a todos os cidadãos palmenses para que pudessem 

contribuir com o poder público nas escolhas das prioridades das ações a serem inseridas no 

Orçamento. Durante esse período foram respondidos 505 questionários. O Quadro abaixo 

apresenta o quantitativo e percentual de participação por regiões na consulta online: 

Regiões Nº de participantes Percentual (%) 

Região Central (ARSOS e ARSES) 219 43,37 

Região Norte (ARNOS e ARNES) 147 29,11 

Região Sul (Aurenys, Taquaralto, Taquari e outros) 87 17,23 

Meio Rural 26 5,15 

Distritos 18 3,56 

Municipal (bairro não informado) 8 1,58 
 

Total 505 100,00 

https://consultas.colab.re/oppalmas-2023


 
Além da modalidade virtual, houve também a participação popular de forma presencial, por 

meio de quatro audiências públicas, realizadas nos seguintes locais e datas: 

 15/10 - Escola Municipal de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Mello (Setor Jardim 

Aureny III); 

 22/10 - Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo (Setor Santa Fé II); 

 05/11 - Escola Municipal de Tempo Integral Padre Josimo (Quadra ACSU-NO 40 - 301 

Norte); 

  12/11 - Escola Municipal Crispim Pereira de Alencar (Taquaruçu). 

Durante essas 04 audiências a Prefeitura de Palmas contou com uma participação de 463 

participantes assim distribuídos: 

Audiência Região Nº de participantes Percentual (%) 

1ª Sul ( Aureny III) 112 24,19 

2ª Sul (Santa Fé II) 134 28,94 

3ª Norte (301 Norte)  144 31,10 

4ª Distrito e Rural (Taquaruçu) 73 15,77 

Total 463 100,00 

Dessa forma, os totais de participações nas modalidades presencial e virtual somaram 968 

participações que contribuíram ativamente com o orçamento participativo de Palmas. 

Ressalta-se que durante as audiências, além do processo de votação e escolha das ações 

orçamentárias, das quais consideraram prioridades para a região, foi aberto o espaço de fala, para 

que a população pudesse expor suas demandas, reclamações e sugestões. 

  



 
RESULTADOS 

As audiências públicas tiveram como base os sete Programas temáticos já constantes no PPA 

2022-2025 da Prefeitura de Palmas que foram subdivididos em 13 áreas temáticas conforme Quadro 

abaixo: 

Programas Temáticos Áreas Temáticas 

Palmas com Educação, Juventude, Esporte e Lazer 
Educação 

Juventude, Esporte e Lazer 

Palmas com Saúde e Proteção Social 
Saúde 

Assistência Social e Defesa dos Direitos 

Palmas com Habitação Digna Habitação e Regularização fundiária 

Palmas com Fluidez Urbana 

Segurança Pública 

Mobilidade Urbana, Transito e Transporte 

Infraestrutura e Planejamento Urbano 

Palmas da Sustentabilidade Ambiental Meio Ambiente e Serviços Públicos 

Palmas com Economia Forte 

Cultura e Turismo 

Economia 

Meio Rural 

Palmas da Governança e da Transformação Transparência, Gestão Pública e tecnologias 

Em cada audiência, a população presente recebia um formulário de participação, onde cada 

cidadão teve a oportunidade de preencher e priorizar as ações individualmente para sua região. 

Logo depois, era aberta a votação presencial, onde todos os presentes votavam, simultaneamente, 

nas ações das quais consideravam prioridades.  

Os votos totais dos questionários individuais e os da votação presencial foram somados ao 

resultado da consulta online (COLAB e site), totalizando 44 ações prioritárias nesta edição do 

Orçamento Participativo. 

Desta forma, as ações foram priorizadas de acordo com as mais votadas pela população, nas 

três formas de participação: consulta online (COLAB e site), bem como, as audiências públicas. 

Abaixo estão listadas as ações priorizadas e a quantidade de votos, de acordo com cada área 

temática. 

  



 
PALMAS COM EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

Educação 

Na área temática de Educação, a população priorizou as seguintes ações: 

A primeira ação priorizada pela população nesta área temática recebeu 136 votos e consiste 

na ampliação dos programas de ensino relacionados à educação inclusiva dos alunos. A segunda, 

com110 votos foi a melhoria da rede tecnológica nas escolas, como salas de aula com multimídia, 

lousas digitais, laboratórios com computadores, entre outros. A terceira ação mais demandada na 

área de Educação foi a ampliação do número de vagas nas escolas, que obteve um total de 109 

votos. 

Juventude, Esporte e Lazer 

Na área de Juventude, Esporte e Lazer, foram priorizadas as três ações mais votadas pela 

população 

 

 

221

133

59

Recuperar, qualificar e criar espaços públicos
destinados às práticas de esporte, recreação e lazer;

Promover ações e projetos direcionados ao público
jovem com temas de pertinência social (prevenção às

drogas, depressão, automutilação e suicídio);

Ofertar cursos de capacitação profissional e de
preparação para o vestibular.

Juventude, Esporte e Lazer 

136

110

109

Ampliar os programas de ensino relacionados
à educação inclusiva dos alunos;

 Melhorar a rede tecnológica nas escolas (ex.:
salas de aula com multimídias, lousas digitais,

laboratório com computadores, etc);

Ampliar o número de vagas nas escolas.

Educação 



 
As três prioritárias listadas foram as mais votadas tanto na consulta online como nas 

audiências. A primeira mais votada, recebeu 221 votos e consiste na recuperação, qualificação e 

criação de espaços públicos destinados às práticas esportivas, recreação e lazer.  

Em segundo lugar, com 133 votos foi a promoção de ações e projetos direcionados ao 

público jovem, com temas de pertinência social, tais como: prevenção às drogas, depressão, 

automutilação e suicídio. Já a terceira mais votada, recebeu 59 votos do total, e consiste na oferta 

de cursos de capacitação profissional e de preparação para o vestibular. 

PALMAS COM SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL 

Saúde 

Na área da saúde, as três ações mais votadas foram priorizadas pela população. São elas: 

 

A primeira ação priorizada desta área temática obteve 287 votos, e consiste na ampliação 

da oferta de consultas e exames especializados (tomografia, densitometria, mamografia, 

eletrocardiograma e ultrassonografia). A segunda ação mais votada foi a construção de novas 

unidades de saúde, com 106 votos no total. A terceira ação priorizada foi a ampliação ou melhoria 

da oferta de serviços especializados (laboratório municipal, saúde bucal, e outros), com 88 votos. 

 
Assistência Social 

Na área de Assistência Social, as ações priorizadas foram: 

 

287

106

88

 Ampliar a oferta de consultas e exames
especializados (tomografia, densitometria,

mamografia, eletrocardiograma e ultrassonografia);

Construir novas Unidades de Saúde;

 Ampliar ou melhorar a oferta de serviços
especializados (laboratório municipal, saúde bucal, e

outros).

Saúde  



 

 

Na área de Assistência Social, estas duas ações foram prioridade em todas as audiências, 

bem como, na consulta online, sendo as mais votadas pela população.  

Do total de votação pela consulta online e audiências, a primeira ação considerada prioritária 

pela população foi a melhoria dos programas de acompanhamento das crianças e adolescentes em 

situação de risco, com 251 votos. A segunda ação priorizada foi a criação de programas 

socioassistenciais para mulheres, que recebeu 104 votos. 

PALMAS COM HABITAÇÃO DIGNA 

Habitação e Regularização Fundiária 

 

Estas duas ações foram as mais votadas tanto nas audiências como na consulta online. A 

ação mais demandada obteve 219 votos, onde a população priorizou o aumento da oferta de 

unidades habitacionais de interesse social. A segunda ação priorizada foi a realização de ações de 

regularização fundiária, que obteve 106 votos. 

PALMAS COM FLUIDEZ URBANA 

251

104

Melhorar os Programas de Acompanhamento das
crianças e adolescentes em situação de risco,
mediante ações socioeducativas e preventivas

Criar programas socioassistenciais para mulheres

Assistência Social 

219

106

Aumentar a oferta de unidades habitacionais de
interesse social;

Realizar ações de regularização fundiária.

Habitação e Regularização Fundiária 



 
Segurança Pública 

Na área de Segurança Pública, 4 ações foram priorizadas. São elas: 

 

Esta área priorizou-se 4 ações, devido ao fato de que, as ações foram bastante votadas em, 

pelo menos, duas audiências cada, mais COLAB.  

Desta forma, primeira ação priorizada foi a criação de ações específicas que visem a 

segurança de mulheres vítimas de violência doméstica, como ronda Maria da Penha, botão do 

pânico. A segunda prioridade desta área foi o aumento da vigilância e segurança nas ruas, praças e 

praias. A terceira ação mais votada pela população foi a ampliação da vigilância eletrônica (câmeras 

de vigilância). A última ação priorizada foi a melhoria e ampliação da iluminação pública.  

Mobilidade, Trânsito e Transportes 

A área de Mobilidade, Trânsito e Transporte apresentou as seguintes ações mais votadas: 

 

A primeira ação mais votada obteve 236 votos, e consiste na melhoria o sistema de 

transporte público coletivo (climatização, redução do intervalo de espera entre um ônibus e outro, 

107

99

69

58

Criar ações específicas visem a segurança de
mulheres vítimas de violência doméstica (ronda…

Aumentar a vigilância e segurança de ruas, praças e
praias;

Ampliar a vigilância eletrônica (câmeras de
vigilância);

Melhorar e ampliar a iluminação pública.

Segurança Pública Votos 

236

179

Melhorar o sistema de transporte público coletivo
(climatização, redução do intervalo de espera entre

um ônibus e outro, criação de faixas de uso exclusivo
para ônibus dentre outros);

 Ampliar e melhorar as calçadas (acessibilidade,
arborização e iluminação).

Mobilidade, Trânsito e Transportes 



 
criação de faixas de uso exclusivo para ônibus dentre outros). A segunda, com 179, consiste na 

ampliação e melhoria das calçadas (acessibilidade, arborização e iluminação). 

É importante salientar a ação mais votada desta área está entre as primeiras mais votadas 

de todo o Orçamento Participativo. A melhoria do sistema de transporte coletivo foi bastante 

demandada pela população e também muito discutida durante o momento de fala da população 

nas audiências. 

Infraestrutura e Planejamento Urbano 

A população priorizou, nesta área temática, as seguintes ações: 

 

A primeira ação priorizada recebeu 222 votos, e consiste na realização da recuperação de 

praças, parques e prédios públicos. A segunda ação mais demandada foi a construção, revitalização 

e ampliação de equipamentos públicos, e obteve 94 votos. A terceira ação desta área temática 

obteve 76 votos do total, e consiste na redução dos problemas de alagamento em vias urbanas. 

PALMAS DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Meio Ambiente e Serviços Públicos 

As ações da área de Meio Ambiente foram priorizadas de acordo com as mais votadas pela 

população. São elas: 

222

94

76

 Realizar a recuperação de praças, parques e prédios
públicos;

Construir, revitalizar e ampliar equipamentos
públicos;

Reduzir os problemas de alagamento em vias
urbanas.

Infraestrutura e Planejamento Urbano 



 

 

A primeira ação mais votada nesta área temática foi o aumento da fiscalização e 

monitoramento para redução das atividades de risco ou dano ambiental, como desmatamento, 

despejo indevido de resíduos sólidos, poluição atmosférica. Esta ação recebeu 178 votos da 

população. A segunda ação mais demandada foi a de melhoria e ampliação dos serviços de limpeza 

urbana e coleta de lixo, onde obteve 65 votos. A terceira ação priorizada aqui, recebeu 41 votos do 

total e consiste no incentivo do uso de geração de energia e de ambientes com energias renováveis, 

como energia solar. 

É importante salientar que as ações priorizadas desta área são de responsabilidade de órgãos 

diferentes (Meio Ambiente e Infraestrutura). 

PALMAS COM ECONOMIA FORTE 

Cultura e Turismo 

A área temática de Cultura e Turismo priorizou três ações: 

 

178

65

41

Aumentar a fiscalização e monitoramento para
reduzir as atividades de risco ou dano ambiental
(desmatamento, despejo indevido de resíduos

sólidos, poluição atmosférica);

 Melhorar e ampliar os serviços de limpeza urbana e
coleta de lixo;

Incentivar o uso geração de energia e de ambientes
com energias renováveis (solar).

Meio Ambiente e Serviços Públicos 

104

93

71

Realizar ações de formação e capacitação (cursos de
música, dança, teatro, pintura, oficinas, palestras e

outros);

Consolidar atividades turísticas na cidade com ênfase
nos circuitos turísticos, como Taquaruçu, Museu,

parques e praias;

Articular e fortalecer a rede de equipamentos
culturais públicos, com programas e ações culturais

para a comunidade.

Cultura e Turismo



 
Na Cultura e Turismo, estas três ações foram as mais votadas pela população, nas três formas 

de participação. A ação mais votada recebeu 104 votos e consiste em articular e fortalecer a rede 

de equipamentos culturais públicos, com programas e ações culturais para a comunidade. A 

segunda ação mais demandada pela população foi consolidar atividades turísticas na cidade com 

ênfase nos circuitos turísticos, como Taquaruçu, museus, parques e praias e obteve 93 votos. A 

terceira ação mais votada pela população recebeu 71 votos, e consiste na realização de ações de 

formação e capacitação (cursos de música, dança, teatro, pintura, oficinas, palestras e outros). 

Economia 

A população priorizou as seguintes ações na área temática de Economia: 

 

A primeira ação mais votada foi investir em políticas de geração de emprego e renda, que 

obteve 230 votos, somadas as três participações (consulta online e audiências públicas). A segunda 

ação contou com 42 votos do total, que consiste em articular parcerias para oferta de cursos de 

capacitação e qualificação profissional (sistema S, centros técnicos, etc.). 

Meio Rural 

Na área temática de Meio Rural, foram priorizadas as seguintes ações: 

230

42

 Investir em políticas de geração de emprego e renda;

Articular parcerias para oferta de cursos de
capacitação e qualificação profissional (sistema S,

centros técnicos, etc).

Economia



 

 

No Meio Rural, a população priorizou o impulsionamento da agricultura familiar e orgânica, 

com 277 votos. O incentivo à realização de feiras do produtor foi a segunda ação mais votada pela 

população, e obteve 48 votos. A ampliação das hortas comunitárias e empreendedoras obteve 

também 48 votos da população. 

 

PALMAS DA GOVERNANÇA E DA TRANSFORMAÇÃO 

Transparência, Gestão Pública e Tecnologias 

Na área de Transparência, Gestão Pública e Tecnologias, as seguintes ações foram 

priorizadas: 

 

Nesta temática, a população priorizou a realização de concursos públicos e reestruturação 

de planos e carreiras, seguida do incentivo ao desenvolvimento profissional e pessoal dos 

277

48

48

Impulsionar a agricultura familiar e orgânica;

Incentivar a realização de feiras do produtor;

Ampliar as hortas comunitárias e empreendedoras.

Meio Rural Votos 

161

114

58

Realizar concursos públicos e reestruturar os planos
de cargos e carreiras;

Incentivar o desenvolvimento profissional e pessoal
dos servidores municipais por meio de capacitações,

palestras, workshops, oficinas e outros;

Diminuir o tempo de resposta às solicitações da
população nos canais oficiais.

Transparência, Gestão Pública e Tecnologia Votos 



 
servidores. A terceira ação priorizada foi a redução do tempo de respostas às solicitações da 

população nos canais oficiais. 

Para uma melhor visualização, o quadro abaixo mostra todas a área temática, bem como as 

ações priorizadas pela população, com seus respectivos votos: 

ÁREA TEMÁTICA AÇÕES PRIORIZADAS VOTOS 

Educação Ampliar os programas de ensino relacionados à educação inclusiva dos alunos 136 

Educação 
Melhorar a rede tecnológica nas escolas (ex.: salas de aula com multimídias, lousas digitais, 

laboratório com computadores, etc) 
110 

Educação Ampliar o número de vagas nas escolas 109 

Juventude, Esporte e 

Lazer 

Recuperar, qualificar e criar espaços públicos destinados às práticas de esporte, recreação e 

lazer 
221 

Juventude, Esporte e 

Lazer 

Promover ações e projetos direcionados ao público jovem com temas de pertinência social 

(prevenção às drogas, depressão, automutilação e suicídio) 
133 

Juventude, Esporte e 

Lazer 
Ofertar cursos de capacitação profissional e de preparação para o vestibular 59 

Saúde 
Ampliar a oferta de consultas e exames especializados (tomografia, densitometria, mamografia, 

eletrocardiograma e ultrassonografia) 
287 

Saúde Construir novas Unidades de Saúde 106 

Saúde 
Ampliar ou melhorar a oferta de serviços especializados (laboratório municipal, saúde bucal, e 

outros) 
88 

Assistência Social e 

Defesa Dos Direitos 
Melhorar os Programas de Acompanhamento das crianças e adolescentes em situação de risco, 

mediante ações socioeducativas e preventivas 
251 

Assistência Social e 

Defesa Dos Direitos 
Criar programas socioassistenciais para mulheres 104 

Habitação e 

Regularização 

Fundiária 
Aumentar a oferta de unidades habitacionais de interesse social 219 

Habitação e 

Regularização 

Fundiária 

Realizar ações de regularização fundiária 106 

Segurança Pública 
Criar ações específicas visem a segurança de mulheres vítimas de violência doméstica (ronda 

Maria da Penha, botão do pânico, dentre outros) 
107 

Segurança Pública Aumentar a vigilância e segurança de ruas, praças e praias 99 

Segurança Pública Ampliar a vigilância eletrônica (câmeras de vigilância) 69 

Segurança Pública Melhorar e ampliar a iluminação pública 58 

Mobilidade, Trânsito 

e Transportes 

Melhorar o sistema de transporte público coletivo (climatização, redução do intervalo de espera 

entre um ônibus e outro, criação de faixas de uso exclusivo para ônibus dentre outros) 
236 

Mobilidade, Trânsito 

e Transportes 
Ampliar e melhorar as calçadas (acessibilidade, arborização e iluminação) 179 

Infraestrutura e 

Planejamento 

Urbano 

Realizar a recuperação de praças, parques e prédios públicos 222 



 
Infraestrutura e 

Planejamento 

Urbano 
Construir, revitalizar e ampliar equipamentos públicos 94 

Infraestrutura e 

Planejamento 

Urbano 

Reduzir os problemas de alagamento em vias urbanas 76 

Meio Ambiente e 

Serviços Públicos 

Aumentar a fiscalização e monitoramento para reduzir as atividades de risco ou dano ambiental 

(desmatamento, despejo indevido de resíduos sólidos, poluição atmosférica) 
178 

Meio Ambiente e 

Serviços Públicos Melhorar e ampliar os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo 65 

Meio Ambiente e 

Serviços Públicos 
Incentivar o uso geração de energia e de ambientes com energias renováveis (solar) 41 

Cultura e Turismo 
Realizar ações de formação e capacitação (cursos de música, dança, teatro, pintura, oficinas, 

palestras e outros) 
104 

Cultura e Turismo 
Consolidar atividades turísticas na cidade com ênfase nos circuitos turísticos, como Taquaruçu, 

Museu, parques e praias 
93 

Cultura e Turismo 
Articular e fortalecer a rede de equipamentos culturais públicos, com programas e ações 

culturais para a comunidade 
71 

Economia Investir em políticas de geração de emprego e renda 230 

Economia 
Articular parcerias para oferta de cursos de capacitação e qualificação profissional (sistema S, 

centros técnicos, etc) 
42 

Meio Rural Impulsionar a agricultura familiar e orgânica 227 

Meio Rural Incentivar a realização de feiras do produtor 48 

Meio Rural Ampliar as hortas comunitárias e empreendedoras 48 

Transparência, 

Gestão Pública e 

Tecnologias 
Realizar concursos públicos e reestruturar os planos de cargos e carreiras 161 

Transparência, 

Gestão Pública e 

Tecnologias 

Incentivar o desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores municipais por meio de 

capacitações, palestras, workshops, oficinas e outros 
114 

Transparência, 

Gestão Pública e 

Tecnologias 

Diminuir o tempo de resposta às solicitações da população nos canais oficiais 58 

 

CONSIDERAÇÕES 

Percebe-se que as audiências públicas para elaboração do orçamento participativo para o 

exercício de 2023 foram marcadas pela participação e escuta da população, das entidades de classe 

e da sociedade organizada, partes interessadas e ativas neste poderoso processo de democracia. 

Ressalta-se que o processo de elaboração do Orçamento Participativo foi transparente e de 

ampla divulgação e discussão. Esse cenário proporcionou à sociedade a exercer o seu direito, e 



 
principalmente, o seu dever supremo de cidadão na participação das políticas públicas e no 

compartilhamento de responsabilidades com a gestão pública. 

Todas as informações coletadas pela escuta popular tanto pelo COLAB quanto pelas 

audiências públicas foram analisadas quanto à viabilidade e possibilidade de execução e, 

posteriormente, formatadas e inseridas na Lei Orçamentária Anual, sendo elas identificadas no 

Anexo IV – Ações priorizadas pelo orçamento participativo para 2023. 

 


