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Democratização da sociedade

amplia ação do poder público

orçamento partici-
pativo, implantado
do em Belo Horizon-
te, a partir de 1993, é
um processo organiza-

do de participação da sociedade,
que visa definir os critérios e as pri-
oridades para a aplicação dos re-
cursos públicos. O orçamento
participativo tem caráter deli-
berativo. O poder público estabe-
lece, com base nos recursos dispo-
níveis, o montante a ser aplicado
em cada região e fornece as infor-
mações técnicas necessárias, inclu-
sive, a previsão de custos das obras.
Os fóruns populares decidem quais
investimentos devem ser realizados.

Belo Horizonte está dividida em
nove regiões administrativas. Os
recursos são divididos entre as re-
gionais com base em pesquisa rea-
lizada, o Índice de Qualidade de
Vida (IQV), que levanta a densida-
de demográfica de cada região e os
problemas sociais e urbanos ali exis-
tentes. Assim, recebe mais recursos
a região que tiver mais habitantes e
um maior acúmulo de carências his-
toricamente não atendidas.

O processo se inicia com uma
assembléia geral com a participa-
ção de todas as regionais. Nessa as-

sembléia são apresentadas as dire-
trizes do orçamento participativo e
é feito um balanço dos investimen-
tos e obras definidos nos anos ante-
riores. A seguir, são realizadas duas
assembléias populares (rodadas) em
cada uma das administrações regio-
nais. Na primeira assembléia, a po-
pulação é informada sobre o mon-
tante de recursos financeiros sobre
os quais os delegados vão decidir,
das regras para apresentar suas rei-
vindicações de obra e são escolhi-
dos os delegados. Na segunda as-
sembléia, realizada em cada das sub-
regiões (as regionais são divididas
em sub-regiões), a população toma
conhecimento das reivindicações
apresentadas na sub-região e esco-
lhe aquelas que deverão ser apre-
ciadas no fórum regional.

Os delegados são escolhidos na
base de uma para cada dez pessoas
presentes nessa segunda rodada. Os
responsáveis comunitários pelo pre-
enchimento dos formulários de rei-
vindicações devem convocar amplas
reuniões nas comunidades.

Posteriormente, os delegados
eleitos se reúnem no fórum regio-
nal de delegados para aprovação do
plano de investimentos e eleição,
dentre os delegados, da Comissão
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Os governos comprometidos com os princípios éticos e democráticos devem, na
perspectiva da construção do bem comum e de uma ordem mais justa e solidária,

abrir espaços para a participação da sociedade e o exercício da cidadania
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Regional de Fiscalização e Orçamen-
to Participativo (Comforça), com a
atribuição de acompanhar a execu-
ção de todos os empreendimentos
votados, inclusive dos processos
licitatórios, garantindo a sua lisura e
transparência.

A Prefeitura de Belo Horizonte
implantou, também, o orçamento
participativo da habitação, com a
participação das entidades represen-
tativas dos sem-casa. Foi criado tam-
bém, entre outros, e estabelece as
diretrizes do orçamento participativo
no setor, o Conselho Municipal de
Habitação com representação
paritária do governo municipal e das
entidades que atuam na área
habitacional.

Desafios e perspectivas � O or-
çamento participativo é um proces-
so que vai se enraizando e ampli-
ando. É o que mostram experiênci-
as mais antigas e consolidadas como
o caso de Porto Alegre, onde o or-
çamento participativo já se ampliou
para toda cidade, envolvendo as
obras estruturantes que transcendem
os limites regionais e os demais se-
tores da administração pública mu-
nicipal.

Em Belo Horizonte, a experiên-
cia vem-se dando nas regionais. Na
perspectiva da ampliação do orça-
mento participativo para todas as
obras e políticas públicas e sociais, a
Prefeitura de Belo Horizonte iniciou
o �orçamento participativo cidade�,
dando seqüência ao Fórum Cidade
realizado na administração anterior.
As políticas setoriais da prefeitura
(saúde, educação, transporte, meio
ambiente, desenvolvimento social,
abastecimento, cultura, esporte e
lazer, limpeza pública) vão compor
o Plano Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG). Este Plano, juridica-
mente normatizado, estabelece, no
primeiro ano de cada governo, a pro-
gramação das ações para os seus três
anos seguintes de mandato e o pri-
meiro ano do governo subseqüente.

Com o orçamento participativo
cidade, a Prefeitura de Belo Hori-
zonte deseja envolver toda a socie-
dade belo-horizontina na discussão
e avaliação permanente desse Pla-
no, definindo as prioridades setoriais

A Compor, como etapa última de
seus trabalhos, elege o conselho da
cidade, futura instância máxima de
participação popular para a demo-
cratização do orçamento municipal.

O orçamento e a cidadania � Os
governos comprometidos com os
princípios éticos e democráticos de-
vem, na perspectiva da construção
do bem comum, abrir espaços para
a participação da sociedade e o
exercício da cidadania. É tarefa dos
bons governos, além da correta
aplicação dos recursos públicos, rea-
lização de obras, implantação e de-
senvolvimento de políticas públicas,
possibilitar que as pessoas se tornem
melhores, praticando as virtudes cí-
vicas. Uma sociedade justa e solidá-
ria se constrói com pessoas justas e
solidárias. A democracia é uma práti-
ca e uma construção permanentes que
devem permear todos os setores e
segmentos sociais. A participação efe-
tiva nas decisões políticas e na ges-
tão da coisa pública é o caminho para
que as pessoas se tornem mais cons-
cientes e responsáveis.

O orçamento participativo é
uma escola de cidadania. As pes-
soas começam discutindo e reivin-
dicando as coisas que lhes dizem
respeito mais diretamente, que
fazem parte do seu dia-a-dia; mui-
tas vezes, querem resolver o bu-
raco da sua rua e vão crescendo
na abordagem e compreensão dos
problemas e soluções coletivas.
Passam a se envolver nos desa-
fios da sua comunidade, do seu
bairro, da sua região, da sua cida-
de, vinculando-os às questões es-
taduais e nacionais, inclusive,
compreendendo, com maior cla-
reza, as áreas de competência e
responsabilidade das diferentes
esferas de poder, bem como os
espaços de atuação conjunta do
Município, do Estado e da União.

O orçamento, historicamente
uma peça fechada e elaborada por
poucos, torna-se, com o orçamento

a serem incluídas na Lei Anual de
Diretrizes Orçamentárias que pre-
cede e orienta o orçamento munici-
pal.

Essa priorização das ações
setoriais da prefeitura se inicia com
as assembléias populares, envolven-
do os conselhos setoriais e todos os
segmentos interessados. Cada as-
sembléia aprova as recomendações
e escolhe os delegados à Conferên-
cia Municipal de Prioridades Orça-
mentárias (Compor). Além da defi-
nição das ações setoriais, pretende-
se que a Compor aprove diretrizes
para os investimentos de interesses
em toda a cidade (investimentos
estruturantes).
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participativo, uma norma aberta, de
construção coletiva. Um cidadão
comum, um trabalhador, uma mãe
de família trabalhadora da periferia
desvendam os mistérios orçamen-
tários. Torna-se, assim, uma escola
de formação política. Os cidadãos
deixam de ser meros espectadores
e se tornam agentes, sujeitos, cons-
trutores da história e da polis.

O orçamento participativo é
um antídoto contra a corrupção e
o desperdício do dinheiro públi-
co. Desaparecem as obras faraô-
nicas, inacabadas, obras para aten-
der  a  in teresses  par t idár ios ,
clientelísticos, obras para pagar
dívidas de campanha. São realiza-
das as obras necessárias que me-
lhor atendem aos interesses da
coletividade.

Os recursos públicos são escas-
sos e as carências praticamente ili-
mitadas no contexto de um Estado
e fe um País, que acumularam e
continuam acumulando uma dívida
social enorme. Impõe-se que o  di-
nheiro público obedeça a critérios
de prioridade e urgência. Para que
as prioridades sejam bem
estabelecidas, superando os interes-
ses particulares e corporativos, é
fundamental que a população seja
ouvida e participe efetivamente das
decisões, acompanhando a sua exe-
cução. As pessoas que moram nas
favelas, nas vilas, nos bairros, nos
distritos, nas regiões têm uma
vivência maior da sua realidade,
sabem hierarquizar as suas carên-
cias e demandas e encontram as me-
lhores soluções. O orçamento
participativo possibilita parcerias e
uma maior adesão da sociedade aos
programas governamentais, maxi-
mizando os recursos.

Autores e pesquisas mostram
que, onde há maior participação
coletiva na solução dos problemas
coletivos, a governabilidade e a efi-
cácia se tornam maiores. As pes-
soas se comprometem com a solu-
ção dos problemas e não apenas

esperam as benesses do poder pú-
blico. Fundamental, entretanto, que
o poder público disponibilize recur-
sos, que devem ser cada vez mais
abrangentes, sobre os quais os par-
ticipantes possam decidir.

no Plurianual, Lei de Diretrizes Or-
çamentárias), é tarefa do Executi-
vo. Este pode fazê-lo segundo di-
ferentes critérios e motivações; um
deles é trazendo a população para
participar. A palavra final será sem-
pre do Poder Legislativo, que vai
discutir o projeto, podendo, no li-
mite, aprová-lo ou rejeitá-lo. Tradi-
cionalmente, o Legislativo não par-
ticipa da elaboração do projeto. Com
o orçamento participativo, além das
suas prerrogativas constitucionais, o
Legislativo pode e deve participar,
junto com a população e o Executi-
vo, uma vez que os parlamentares
têm presença e liderança nas co-
munidades e também conhecem os
seus problemas e as possíveis al-
ternativas para enfrentá-los e
superá-los. O orçamento parti-
cipativo possibilita uma maior
in ter locução entre  o Poder
Legislativo e as comunidades e os
movimentos sociais, o que certa-
mente vai enriquecer a ação do
Poder e de seus integrantes.

O exercício dos direitos e deve-
res da cidadania, a consciência po-
lítica das pessoas, a participação
popular não esvaziam os poderes
constituídos. Pelo contrário, dão-lhes
seiva e substância. A democratiza-
ção da sociedade possibilita que os
poderes constituídos tenham uma
ação muito mais ampla e uniforme.

Não se coloca aqui a discussão
entre democracia direta e democra-
cia representativa. Primeiro, porque
o orçamento participativo não é
uma forma de democracia direta,
uma vez que o Poder Legislativo
será sempre um ator importante no
processo. Cabe a ele aprová-lo ou
não. Melhor, portanto, que seja tam-
bém ator na elaboração e constru-
ção do processo. Segundo, porque
a democracia representativa se en-
riquece com a participação popu-
lar. Um poder que expressa a sobe-
rania popular não pode temer o
povo. Seria trágica contradição que
inviabilizaria a ordem constitucional

O orçamento e o Poder

Legislativo � Alguns questionam o
orçamento participativo sob o argu-
mento de que diminui o âmbito de
atuação do Poder Legislativo. Não
procede. O Poder Legislativo pode
e deve participar do orçamento
participativo. A Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais iniciou uma
importante experiência nesse sen-
tido: as audiências públicas, que,
infelizmente, no passado, não con-
taram com adesão do Poder Execu-
tivo e, portanto, as obras não foram
realizadas.

A elaboração do projeto do or-
çamento, bem como dos textos
normativos que lhe antecedem (Pla-
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e democrática. Quanto maior a par-
ticipação da sociedade, tanto mais
representativa, eficaz e transparen-
te a ação dos poderes públicos, es-
pecialmente a do Legislativo.

A participação popular e a pró-
pria democracia direta, coexistindo
e fortalecendo a democracia repre-
sentativa, estão presentes na Cons-
tituição de 1988. Entre os valores
fundamentais estabelecidos nos prin-
cípios fundamentais do artigo 1º, está
a cidadania. A cidadania pressupõe,
além dos direitos e garantias indivi-
duais e dos direitos sociais, o pleno
exercício dos direitos políticos, a
corresponsabilidade entre a socie-
dade civil e os poderes constituí-
dos na solução dos problemas cole-
tivos e na construção do bem co-
mum e do desenvolvimento susten-
tado. O cidadão se contrapõe ao
súdito e ao cliente e se torna sujei-
to da sua própria história e da his-
tória coletiva � do Município, do
Estado, do País. O cidadão, além do
direito de votar,  participa ativamen-
te da gestão da coisa pública.

O parágrafo único do artigo 1º

diz que �todo poder emana do povo,
que o exerce por meio de repre-
sentantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição�.

O orçamento participativo, como
todas as demais formas democráti-
cas de participação, deve evitar
determinados riscos e desvios. Pri-
meiro, que o orçamento não seja
uma mera consulta ou levantamen-
to de problemas, sendo essenciais
a preservação e ampliação do cará-
ter deliberativo. Outro risco é o da
cooptação, onde o poder público,
ao invés de estimular a autonomia
dos movimentos sociais, organiza-
ções não governamentais e dos par-
ticipantes, procura reduzi-los à con-
dição inferior de �correia de trans-
missão� das decisões governamen-
tais. Evitar as tentações do
clientelismo, infelizmente tão pre-
sentes na história e na vida política
do País.

Orçamento no Estado � As expe-
riências bem-sucedidas de orçamen-
to participativo, como é o caso de
Belo Horizonte, têm ocorrido em
municípios. Não temos correspon-
dência no plano estadual. Agora,

maior, no caso o governador, e pela
área econômica. A condição seguin-
te é a existência de recursos vincu-
lados às deliberações das assem-
bléias do orçamento. Está posto o
problema da carência de recursos.
Fundamental, todavia, que recur-
sos, ainda que escassos, sejam
disponibilizados e que sobre eles
os participantes e delegados pos-
sam decidir, com a assessoria de
órgãos técnicos. Existem recursos
vinculados, como é o caso dos 25%
previstos no artigo 212 da Consti-
tuição Federal. Abre-se aí a possi-
bilidade dos orçamentos parti-
cipativos setoriais, com a participa-
ção dos trabalhadores do ensino,
alunos a partir de determinada ida-
de, representantes do País, da co-
munidade e de outros setores da
sociedade, tomando-se as cautelas
necessárias para evitar o desvio do
corporativismo. O mesmo pode ser
pensado para a saúde, com os re-
cursos do SUS.

Outro caminho são as parcerias
com as prefeituras e associações
regionais, potencializando os pou-
cos recursos disponíveis. Estado e
municípios escolheriam prioridades
conjuntas e somariam recursos fi-
nanceiros, técnicos e humanos na
consecução dos objetivos. Parcerias
podem ser feitas também com a ini-
ciativa privada e suas entidades re-
presentativas e com outras organi-
zações governamentais e não go-
vernamentais (igrejas, universidades,
centros de pesquisa, sindicatos, as-
sociações comunitárias, ambientais
e culturais).

Nesta linha, a implantação do
orçamento participativo no Estado
está, a meu ver, condicionada pela
efetiva implantação das administra-
ções regionais, com os acertos e as
correções que se fazem necessá-
rios. O Estado é muito grande e di-
ferenciado. A integração de Minas
Gerais é desafio dos mais urgentes.
Há o perigo da dispersão e frag-
mentação: o Sul e o Triângulo vol-

alguns governos, como os de Minas
Gerais e do Rio Grande do Sul, têm
colocado esse compromisso nas
suas agendas. Em Minas, como já
foi colocado, tivemos as audiências
públicas promovidas pela Assem-
bléia Legislativa. Faltou a adesão do
Executivo.

A primeira condição para que o
orçamento participativo se viabilize
é que seja uma opção e uma priori-
dade de governo, de preferência
envolvendo os demais poderes. Não
é suficiente que uma secretaria ou
um órgão esteja responsável pela
sua implantação. Todo o governo
deve ser envolvido e comprometi-
do, começando pela autoridade
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tando-se para São Paulo; a Mata,
para o Rio; o Noroeste, para Brasília
e Goiás; o Leste, para o Espírito San-
to; o Norte e o Jequitinhonha, para
o seu próprio abandono. Mas a
integração do Estado � viária, eco-
nômica, cultural, tendo Belo Hori-
zonte, a capital, como epicentro �
passa pelo desenvolvimento das
características e potencialidades re-
gionais.  É a unidade e a integração
no pluralismo e na diversidade. O
orçamento participativo pode ser
um instrumento de maior relevân-
cia e eficácia no desenvolvimento
das micro e macrorregiões do Esta-
do, priorizando, com a participação
da cidadania, a aplicação dos recur-
sos públicos e privados no desen-
volvimento de seus próprios recur-
sos e vocação.

Não se trata de reproduzir, no
nível estadual, os orçamentos
participativos municipais, embora
muita coisa possa ser aproveita-
da. A realidade é muito diferente
e mais complexa pela extensão
do território,  pela diversidade dos
problemas e expectativas pelas di-
ficuldades de transporte e comu-
nicação em algumas regiões. Im-
possível, num primeiro momento,
assegurar a participação de todos.
Penso que o passo seguinte à
regionalização seria a realização
de reuniões e assembléias envol-
vendo representantes e lideranças
das entidades públicas e não go-
vernamentais existentes na região
para o levantamento das deman-
das. Após a filtragem das reivin-
dicações, as mais importantes se-
riam visitadas por delegados e re-
presentantes de toda região, jun-
tos com representantes do poder
público. Foi assim que fizemos em
Belo Horizonte: os delegados do
orçamento participativo visitam os
locais das obras solicitadas. Uns
tomam conhecimento das deman-
das dos outros. Começa aí o apren-
dizado das prioridades e da soli-
dariedade: comunidades carentes

abrem mão de suas justas e legíti-
mas reivindicações em face de si-
tuações humanas e sociais mais
dramáticas e urgentes. As priori-
dades são estabelecidas tendo,
como referência fundamental, a

inserem, far-se-ia, por intermédio
dos delegados, a escolha das prio-
ridades, considerando-se os recur-
sos disponíveis, recordando que o
orçamento participativo pode se dar
em dois níveis: das obras físicas
(obras viárias, por exemplo) e das
políticas públicas setoriais, como
vimos nos casos da educação e saú-
de. Pode-se trabalhar, ainda,
participativamente, a elaboração de
projetos para obtenção de financia-
mentos (BNDES, BID, Banco Mun-
dial) especialmente nas áreas so-
cial e ambiental, setores que têm
sido priorizados por essas fontes
financiadoras, especialmente as in-
ternacionais.

O orçamento participativo reme-
te à idéia do planejamento
participativo, envolvendo as lideran-
ças e as entidades locais e regio-
nais na elaboração dos planos e pro-
gramas de desenvolvimento do Es-
tado.

O passo seguinte seria o orça-
mento participativo para todo o Es-
tado. As regionais escolheriam os
delegados que, a partir das priori-
dades regionais, discutiriam as in-
tervenções, as obras e as políticas
públicas estratégicas para Minas
Gerais, possibilitando uma maior
integração e complementação en-
tre as regiões.

Muitos dirão que se trata de uma
utopia. A utopia é o derradeiro abri-
go da esperança e a bússola que
guia os que ousam buscar uma so-
ciedade mais digna das melhores
possibilidades do ser humano. Em
muitas cidades de Minas e do Bra-
sil, o orçamento participativo é hoje
uma realidade, fruto do sonho e da
ousadia. Podemos fazê-lo em Mi-
nas e no Brasil. Os escândalos re-
centes de CPI do orçamento no Con-
gresso Nacional mostram que é ne-
cessário mudar a rota para acabar
com a corrupção e o desperdício.
Além de necessário, sabemos que
hoje é possível. É questão de que-
rer e fazer!

vida e a dignidade humanas. As
pessoas vão percebendo na dinâ-
mica do processo que as obras
maiores e mais estratégicas, ainda
que não passem diretamente pela
sua casa, quarteirão ou rua, po-
dem refletir sobre a qualidade e a
melhoria de sua vida, às vezes
mais do que as intervenções lo-
cais que não promovem, por
exemplo, o desenvolvimento eco-
nômico e social e não abrem pers-
pectivas de geração de trabalho e
renda, hoje seguramente o maior
problema enfrentado pelas comu-
nidades e regiões do Estado.

Relacionadas as demandas e co-
nhecidas as realidades em que se
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