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REGULAMENTO

CAPÍTULO 1

DA DEFINIÇÃO, DOS OBJETIVOS E DO CALENDÁRIO

Art. l - O Orçamento Participativo é um programa de gestão
estratégica de governo, coordenado pela Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral - SEPLANIMG e pela As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tendo como re-
ferência a participação popular e a construção do exercício da
cidadania.

Art. 2° - Constituem objetivos do Orçamento Participativo:
- Promover a participação direta da população na construção de

um novo modelo de orçamento;
II - Introduzir nova metodologia de planejamento no Estado;
III - Possibilitar aos diversos órgãos públicos estaduais e àAssem-
bléia Legislativa a coleta de dados para subsidiar o Plano Plurianual

de Ação Governamental, o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado e ações legislativas;
IV - Permitir o controle público das ações de governo e dar-lhes
transparência;
V - Priorizar programas e projetos de integração inter-setorial e
regional;

VI - Promover a reversão do quadro de desigualdades sociais.
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Art. 30_ Para a construção do Orçamento Participativo estão pre-

vistas três etapas:
- Reuniões Municipais

li—Assembléias Regionais
III - Plenária Estadual
Parágrafo único - O processo de realização do Orçamento
Participativo resultará na constituição do Conselho Estadual do
Orçamento Participativo, que acompanhará e fiscalizará a execu-

ção das definições da Plenária Estadual.

Art. 4°—O calendário com as regiões e as cidades-sedes das As-

sembléias Regionais do Orçamento Participativo consta no anexo

1 deste Regulamento.

CAPÍTULO II
DAS REUNIÕES MUNICIPAIS

Art. 5°— A Reunião Municipal tem por objetivos:
- Discutir os temas: Saúde, Educação, Desenvolvimento

Econômico-Social Sustentável e Infra-Estrutura;
li - Eleger os delegados municipais populares que representarão
o município na Assembléia Regional, em número proporcional à

sua população, conforme a seguinte tabela:
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N° de habitantes por municípios N° de delegados municipais populares

Até	10.000	
1	

02

10.001 - 30.000	 04

30.001 - 50.000	 06

50.001 - 100.000	 09

100.001 - 200.000	 12

200.001 - 500.000	 18

500.001 - .000.000	 25

1.000.001-2.000.000	 60

vais de	2.000.000	 80 (a confirmar)

Parágrafo único -Além dos delegados municipais populares, cada
município terá 2 (dois) delegados natos: o Prefeito e o Presiden-
te da Câmara Municipal.

Art. 60 -As Reuniões Municipais deverão ser convocadas pelos
Prefeitos Municipais e/ou Presidentes das Câmaras Municipais ei
ou representantes das Superintendências Regionais de Ensino, a
saber, inspetores escolares e técnicos da Educação.

Art. 70 - Para organização das Reuniões Municipais deverá ser
formada uma comissão composta pelos seguintes membros:
- Prefeito Municipal;

II— Presidente da Câmara de Vereadores;
III - 1 (um) representante dos empresários;
IV—1 (um) representante dos trabalhadores;
V—1 (um) representante da Secretariada Educação.



§ l O - A ausência de qualquer um dos membros da comissão não
inviabilizará a Reunião Municipal.
§ 2° - O representante da Secretaria de Estado da Educação de-
verá secretariar a reunião, elaborar ata contendo as prioridades
aprovadas, a relação dos delegados eleitos na mesma e a lista de
presença dos participantes, com nome e endereço legíveis e assi-
natura. Essa ata deverá ser encaminhada ao Diretor(a) da Supe-
rintendência Regional de Ensino da área de abrangência do muni-
cípio, para ser enviada à SEPLAN até 30 dias antes da realização
da Assembléia Regional.

Art. 8° - As Reuniões Municipais serão iniciadas no dia lO de
julho do corrente ano, com abertura transmitida pela TV Interativa.

Art. 9° As Reuniões Municipais deverão ter a seguinte dinâmica:
- Discussão das propostas do município, observando-se os gru-

pos temáticos e os critérios para eleição das prioridades, cons-
tantes no art. 10 deste regulamento;
li—Votação das propostas;
lii - Eleição dos delegados municipais populares, conforme esta-
belecido no inciso li do art. 5°;
IV - Elaboração da atada Reunião Municipal de acordo com o
§2°doart. 70 .

Art. lO— Os participantes da Reunião Municipal deverão eleger
3 (três) propostas prioritárias, observando os seguintes critérios:
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- Ser de competência do Estado;
li — Apresentar maior potencial de geração de emprego e renda;
III - Ter impacto regional;
IV -Valorizaras  potencialidades regionais;
V - Possibilitar parcerias com o setor privado, instituições gover-
namentais e não-governamentais.

Art. 11 - Todo cidadão acima de 16 (dezesseis) anos poderá par-
ticipar das Reuniões Municipais, com direito a voz e voto.

Art. 12 - O município, para ter direito a participar das Assem-
bléias Regionais e enviar seus delegados, deverá contar com um
número mínimo de participantes na Reunião Municipal, de acor-
do com o quadro a seguir:

FN
- de habitantes do município

até	10.000

	

10.001	- 30.000

	

30.001	- 50.000

	

50.001	T100000

	

100.001	- 200.000

	

200.001	-5OO.O00 -

	

5L00.001	- 1.000.000

	

mais de	1.000.000 -

N° mínimo de participantes
na Reunião Municipal

20
40
60

90
120
150
200
300
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CAPÍTULO III

DAS ASSEMBLÉIAS REGIONAIS

Art. 13 - São membros da Assembléia Regional, com direito a
voto:
- Prefeitos Municipais ou representantes por eles indicados;

II - Presidentes das Câmaras Municipais ou Vereadores por
eles indicados;
III - Delegados municipais eleitos nas Reuniões Municipais;
IV - Secretários executivos das Associações Microrregionais
de Municípios;
V - Titulares, ou seus substitutos, das Superintendências Regio-
nais de Ensino da região definida para o Orçamento Participativo;
VI - Membros da comunidade científica, indicados por suas insti-
tuições, na proporção de 5% do total de delegados da região.

Art. 14 - À Assembléia Regional compete:
- Hierarquizar as prioridades para a região dentro das

temáticas de Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico-
Social Sustentável e Infra-Estrutura;
II - Eleger os delegados regionais do Orçamento Participativo
à Plenária Estadual, na seguinte proporção:
- Regiões Norte ejequitinhonha/Mucuri - I (um) por IS (quin-
ze) delegados municipais
- Demais Regiões - 1 (um) por 25 (vinte e cinco) delegados
municipais

Art. 15 - Para participar da Assembléia Regional, os delega-
dos municipais deverão se credenciar na recepção do evento,
mediante apresentação de documento de identidade.
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Art. 1 6 - Para a organização da Assembléia Regional, deverá
ser formada uma Comissão Regional, composta pelos seguin-
tes membros:
- Representante do Governo do Estado/Secretaria de Estado

do Planejamento e Coordenação Geral;
II - Representante da Assembléia Legislativa;
III - Prefeito Municipal da cidade que sediará o evento;
IV - Presidente da Câmara Municipal da cidade que sediará o
evento;
V - Presidentes das Associações Microrregionais de Municípios
da região definida para o Orçamento Participativo.

Art. 17— À Comissão Regional compete:
- Viabilizar a infra-estrutura necessária para o evento;

II - Promover a divulgação do evento;
111 - Realizar o credenciamento dos delegados municipais e dos
representantes da comunidade científica;
IV - Coordenar os trabalhos, em grupos, organizados de acordo
com as temáticas de Saúde, Educação, Desenvolvimento
Econômico-Social Sustentável e Infra-Estrutura;
V - Consolidar os resultados da Assembléia Regional, sistemati-
zando as prioridades definidas.

Art. 18 - A Mesa Coordenadora da Reunião da Assembléia
Regional deverá ser constituída por:
- Representante do Governo do Estado/Secretaria de Estado

do Planejamento e Coordenação Geral;
II - Representante da Assembléia Legislativa;
III - Prefeito Municipal da cidade que sediará o evento;
IV - Presidente da Câmara Municipal da cidade que sediará
o evento;
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V - Presidentes das Associações Microrregionais de Municípi-
os da região definida para o Orçamento Participativo.

Art. 19- As prioridades definidas nas Assembléias Regionais se-
rão encaminhadas, pela SEPLAN, aos órgãos setoriais do Gover-
no, que avaliarão as possibilidades de atendimento por meio de
recursos próprios, parcerias e outras fontes de financiamento.

CAPÍTULO IV

DA PLENÁRIA ESTADUAL

Art. 20- São membros da Plenária Estadual os delegados eleitos
nas Assembléias Regionais e os seguintes delegados natos:
- 3 (três) representantes de entidades empresariais;

li - 3 (três) representantes de entidades de trabalhadores;
III - Presidente da Federação Mineira de Associações
Microrregionais de Municípios (FEMAM);
IV- Presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM);
V - Presidente da União dos Vereadores do Estado de Minas
Gerais (UVEMIG).
Parágrafo único - Os delegados natos referidos nos incísos 1, II,
III, IV e V poderão ser substituídos por representantes das res-
pectivas entidades indicados por eles.

Art. 2 1 - A Mesa Coordenadora da Plenária Estadual de-
verá ser constituída por:

- Representante do Governo do Estado/Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral;
li - Representante da Assembléia Legislativa.
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Art. 22— Compete à Plenária Estadual:
- Hierarquizar, após análise pelos órgãos setoriais, as demandas

definidas nas Assembléias Regionais;
II— Eleger o Conselho Estadual do Orçamento Participativo, com
3 (três) representantes (e respectivos suplentes) por região.

CAPÍTULO V

DO CONSELHO ESTADUAL

Art. 23 - São membros do Conselho Estadual do Orçamento
Participativo:
- Os conselheiros eleitos na Plenária Estadual;

li - Os delegados natos citados no art. 20.

Art. 24 - O Conselho Estadual do Orçamento Participativo
tem por objetivos:
- Acompanhar e fiscalizar a execução das definições da Plená-

ria Estadual, por meio dos mecanismos existentes no Estado;
li—Atuar como instância superior para dirimir possíveis pendências.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 25 - As dinâmicas das Assembléias Regionais e da Ple-
nária Estadual constarão em anexos a serem distribuídos no
início desses eventos.

Art. 26 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvi-
dos pela Coordenação do Orçamento Participativo.
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