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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
co-responsabilidade na gestão das cidades

reflexão em torno do tema da participação po-
pular tem uma estreita vinculação com os pro-
cessos de descentralização político-administra-

tiva e de ampliação das possibilidades de democratiza-
ção da gestão local.

O tema da participação converge com o debate sobre a
descentralização que, por sua vez, tem se tornado cada
vez mais fundamental ao processo de democratização da
ação do Estado e das suas práticas institucionalizadoras.
A descentralização representa em teoria a possibilidade
de ampliação para o exercício dos direitos dos cidadãos,
a autonomia da gestão, a participação cotidiana dos cida-
dãos na gestão pública e uma potencialização de instru-
mentos adequados para um uso e redistribuição mais efi-
cientes dos recursos públicos.

No contexto brasileiro, o tema da participação e da
integração da comunidade no processo de tomada de de-
cisões vem assumindo importância crescente na compa-
tibilização entre as transformações político-institucionais
e o fortalecimento dos direitos de cidadania.

O objetivo principal é o de concretizar de forma mais
direta e cotidiana o contato entre os cidadãos e as insti-
tuições públicas, de forma a possibilitar que essas consi-
derem os interesses e as concepções político-sociais no
processo decisório. O que está em jogo neste processo é
o estímulo ao protagonismo crescente da população, em
geral, e dos setores mais carentes, em especial.

O desafio é ampliar as condições de apropriação dos
bens e serviços públicos para uma vasta parcela da popu-
lação, notadamente aquela que habita as regiões periféri-
cas. Entretanto, a administração pública deve estar volta-
da para a implantação de canais de participação que permitam
um amplo envolvimento de todos os grupos sociais.

A legitimação do Orçamento Participativo no cotidia-
no da gestão de um número crescente de prefeituras pro-
gressistas no Brasil, que inclusive reelegem o partido ou
coalizão no poder, abre um estimulante campo de refle-
xão em torno do tema da participação popular e sua es-
treita vinculação com os processos de descentralização
administrativa e de ampliação das possibilidades de de-
mocratização da gestão local.

Ao se falar em participação, fica explícita a potencial
ruptura com a distância quase sempre existente entre o po-
der centralizado e as realidades sociais mutantes e hetero-
gêneas, que evidenciam os limites dos mecanismos exis-
tentes – formais, verticais, corporativos e clientelistas,
construídos para dificultar ou desestimular e inclusive não
permitir a participação dos cidadãos nos assuntos públicos.

A institucionalização da participação popular represen-
ta mudanças político-culturais que envolvem a própria
prática do movimento popular na sua relação com o Po-
der Executivo e o Poder Legislativo.

Estes limites vêm sendo crescentemente mostrados e
transgredidos pelos diversos e heterogêneos movimentos
sociais e pelos novos atores políticos que desafiam a tu-
tela e lutam pelos seus direitos e pela possibilidade de
intervir na construção de novas formas de representação,
organização e cooperação.
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pela importância do processo implantado e pela legitimi-
dade obtida. Desde 1989, o governo municipal implan-
tou o Orçamento Participativo enfrentando sérias resis-
tências dos setores conservadores da cidade.

O caso de Porto Alegre é referência nacional, pela im-
portância que assume o processo de reeleição numa pre-
feitura progressista no Brasil. O PT está às vésperas de
completar oito anos à frente da prefeitura municipal e, de
acordo com os dados de pesquisas eleitorais, tem grandes
possibilidades de reeleger-se para mais um mandato de
quatro anos. Trata-se de uma experiência que mostra um
efetivo equacionamento da relação partido-governo-so-
ciedade, uma vez que a gestão ampliou sua base de apoio
junto aos setores médios e empresariais. Os resultados de
pesquisas de opinião mostram uma avaliação muito posi-
tiva da gestão.

Deve lembrar-se que o início da gestão, de um partido
de esquerda que chegou ao governo com 35% dos votos,
foi tenso, marcado pelas demandas da população, pelo
desafio de controlar a máquina burocrática e definir uma
priorização das ações de governo baseadas numa pers-
pectiva de “inversão de prioridades”, conforme o ideário
programático do partido. Assim como em outras cidades
em que o PT foi vitorioso, assumiu-se o governo, mas não
se detinha o poder.

O sucesso da experiência tem a ver não só com a histó-
ria oposicionista da cidade, mas principalmente com a
capacidade de definição de uma nova esfera pública não-
estatal, como elemento central para a ampliação da parti-
cipação da população na gestão da coisa pública.

Desde o início existiu um enorme esforço no sentido
de estruturar tendo como referencial o Orçamento Partici-
pativo, um processo político-administrativo de fortaleci-
mento da cidadania e de concretização de um ideário de
democratização da gestão local e de participação da co-
munidade. Em 1989, o governo municipal de Porto Ale-
gre implantou o Orçamento Participativo e diversos fó-
runs de debate sobre os problemas da cidade com a
população. Há uma preocupação, por parte da Adminis-
tração, voltada para a motivação dos cidadãos, através de
sessões plenárias abertas à participação direta junto ao po-
der público, para discutir a receita e a despesa do município.

A equipe de governo considerou que a inexistência de
sistemas de acompanhamento e de controle das reivindi-
cações populares só poderia ser revertida a partir de um
processo que atraísse a sociedade civil para a arena
decisória, através da discussão pública do Orçamento e
dos recursos destinados a investimentos.

A estratégia pautou-se pela implantação de diversas
formas de debate com a população. Trata-se de um com-
plexo e demorado processo, uma corrente de participa-
ção que deveria engajar diversos atores representativos e

que propiciaria a constituição de uma nova esfera públi-
ca de controle e pressão sobre o Estado.

A principal dificuldade no primeiro ano referia-se à falta
de metodologia e à incapacidade do Estado em atender às
demandas, quando o processo era coordenado pela Secreta-
ria do Planejamento Municipal. A partir do segundo ano,
em virtude das deficiências percebidas na relação com a
população, passou a ser responsabilidade da Coordenação
de Relações com a Comunidade (CRC) conjuntamente com
o Gabinete de Planejamento. O grande desafio era abrir a
“caixa preta” do orçamento e alterar as estruturas preexis-
tentes – tanto internas quanto de organização de canais de
interação entre a administração e o poder público.

A introdução da proposta ocorreu a partir do objetivo
de se criar as condições para pôr em prática um ideário
de democratização e participação popular, rompendo com
uma relação instrumentalizada, que se baseava na repro-
dução do clientelismo. Se bem existiam obstáculos muito
grandes para viabilizar uma proposta inovadora, princi-
palmente a necessidade de enfrentar a inexperiência, a
ausência de um projeto mais global e o comprometimen-
to de mais de 90% do orçamento no pagamento do qua-
dro de pessoal; a cidade tinha uma tradição participativa
que tinha potencialidade de ser canalizada. A opção foi a
descentralização do processo decisório, sendo que o pri-
meiro passo foi substituir a organização existente.

Tratava-se de criar uma nova forma de relacionamen-
to com uma sociedade organizada, segundo Genro
(1995:20), “sob os moldes de um clientelismo altamente
articulado, eficiente e populista e que trazia, inclusive,
respostas para ansiedades e necessidades de determina-
dos setores da população”.

O grande problema que se colocava era a forma de
organização político-administrativa da cidade, que, segun-
do o Plano Diretor, estava dividida em quatro regiões (zo-
nas comunitárias), sendo considerada por todos uma re-
gionalização artificial. Após debates com lideranças
comunitárias com o objetivo de definir uma nova regio-
nalização que não fosse apenas uma medida de superfí-
cie, mas sim uma configuração territorial-espacial, polí-
tica e administrativamente, e ainda no plano das intenções,
a administração pensou em ampliar para cinco as regiões
da cidade. Entretanto, esta proposta foi rejeitada pelas li-
deranças populares, pois não correspondia às necessida-
des de organização e participação da comunidade.

Depois de um longo processo de discussão e negocia-
ção com as lideranças comunitárias, chegou-se a um de-
nominador comum, fixando-se a divisão da cidade em 16
regiões e sua subdivisão em 28 microrregiões, dentro de
uma perspectiva de levar em conta os fatores territoriais,
sociopolíticos e de acesso aos bens públicos, garantindo
uma representatividade adequada. Aproximadamente 400
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pessoas participaram nas 16 assembléias regionais que
escolheram os dois representantes e os dois suplentes de
cada região da cidade para serem membros do Conselho
do Orçamento Participativo (COP), que tem reuniões pe-
riódicas e que é composto por representantes da adminis-
tração e da comunidade.

No primeiro ano, a implementação do processo era
extremamente adversa, pois 98% do orçamento do muni-
cípio estava comprometido com o pagamento do quadro
de pessoal. A administração enfrentou o desafio e formu-
lou um método de elaboração do Plano de Investimentos
baseado em critérios gerais para a distribuição de recur-
sos. As assembléias de 1989 reuniram 403 participantes
que representavam 250 entidades. A comunidade come-
çou então a eleger prioridades, mesmo sabendo das res-
trições orçamentárias. Criaram-se enormes expectativas,
uma vez que a administração, imprevidentemente, reco-
lheu as demandas represadas ao longo dos anos, sem cri-
térios e metodologia adequados de seleção.

A Engenharia Institucional Inovadora

A comunidade tinha a expectativa de que a adminis-
tração pudesse priorizar demandas e realizar obras, o que
não ocorreu. Isto provocou uma tensão na relação com a
comunidade, resultando num refluxo de 80% na partici-
pação em 1990, colocando em risco a consolidação de uma
proposta inovadora. A administração buscou respostas e
mudanças, visando legitimar a proposta de governo. Nesse
ano, a condução do processo saiu da Secretaria do Plane-
jamento e, através de alterações organizacionais signifi-
cativas, passou para a Coordenação das Relações com a
Comunidade (CRC) sustentada numa concepção de aten-
dimento global. No segundo semestre de 1990, a admi-
nistração criou o Gabinete de Planejamento (Gaplan) que,
junto com o CRC, é vinculado ao Gabinete do Prefeito.
Dessa forma, passaram a trabalhar de maneira integrada,
demonstrando a importância dada ao Orçamento Partici-
pativo. À CRC cabia coordenar todo o processo político
organizativo com as comunidades e ao Gaplan a elabora-
ção do Plano de Investimentos.

A engenharia institucional proposta representava uma
escolha por criar condições políticas e administrativas para
legitimar uma discussão pública e participativa, possibi-
litando um salto de qualidade à medida que existia uma
estrutura para garantir a legitimidade do processo. A pre-
feitura definiu a função de Coordenador Regional do Or-
çamento Participativo (Crop), que é um representante do
poder público que acompanha cada uma das 16 regiões,
com o objetivo de garantir intervenções integradas nas
regiões dando sustentação política e desenvolvendo um
acompanhamento das práticas cotidianas das comunida-

des. O trabalho desenvolvido pelos coordenadores regio-
nais contribuiu para a implantação gradual do Programa
de Descentralização Administrativa.

A dinâmica implantada vai sendo modificada, buscan-
do-se um aperfeiçoamento da complexa engenharia ins-
titucional que está sendo posta em prática. Ainda no se-
gundo semestre, são estabelecidos os primeiros critérios
para a eleição dos delegados das regiões junto ao Orça-
mento Participativo – um para cada cinco pessoas pre-
sentes nas assembléias. Em 1992 a proporção foi alterada
para um delegado para cada dez participantes, enquanto
canal de articulação das demandas da comunidade e fis-
calizador da aplicação das verbas públicas em obras prio-
rizadas pelo Orçamento Participativo para cada região.

Em 1989, a prefeitura realizou uma reforma tributária,
destacando-se o polêmico projeto que introduziu a progres-
sividade no pagamento do IPTU, o que acarretou um
crescimento de 132% em relação ao ano anterior, pos-
sibilitando o saneamento financeiro e elevando a capacidade
de investimento. Entre 1990 e 1991, aumentou-se a
capacidade de investimento para 13% do orçamento, criando,
assim, condições de credibilidade para sustentar as propostas
da administração, o que repercutiu positivamente, pois
materializou-se uma inversão de prioridades visando atender
à população mais carente da cidade, que representa 40% da
população total. No terceiro ano de governo, começam a se
tornar visíveis as obras pautadas pelo primeiro ano de
participação e o início das obras do segundo ano, sendo que
a partir desse momento o processo começou a se reverter. A
discussão do Orçamento Participativo tornou-se pública. Em
1990, participaram 976 pessoas nas Plenárias Regionais,
representando 467 entidades. Este número subiu para 3.694
(representando 503 entidades), em 1991, e para 7.610
participantes (representando 572 entidades), em 1992, último
ano da gestão de Olívio Dutra na prefeitura. O desafio que
se colocava desde o princípio referia-se ao fato de que a
discussão do orçamento, ao mesmo tempo em que permitia
a emergência de disputas entre a população, também
estimulava a busca de negociações como solução política
de caráter distributivista.

A metodologia é consolidada em três etapas. Inicial-
mente, a prefeitura elaborou uma proposta, discutiu com
as regiões de forma descentralizada e definiu as priorida-
des para o investimento. Numa segunda etapa, a admi-
nistração formulou a compatibilização entre as priorida-
des e os recursos previstos para cada Secretaria numa
plenária geral com todos os delegados representantes das
16 regiões e, finalmente, foi elaborado um amplo plano
de investimentos e obras que seriam supervisionados por
um Fórum Regional do Orçamento, constituído como um
canal de controle e fiscalização da população organizada
sobre os investimentos da cidade. Os fóruns assumiram
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um papel estratégico tanto na articulação como na nego-
ciação das demandas de cada região, tendo um papel de-
cisivo enquanto instância de pressão sobre a administra-
ção. O orçamento passou a ser a mola propulsora de todos
os embates populares, sendo que o processo implantado
foi sofrendo mudanças em virtude dos problemas que
surgiram na engenharia institucional proposta na busca
de sua legitimação.

A frustração de expectativas no primeiro ano de fun-
cionamento provocou questionamentos e uma retração
popular. Na busca do aperfeiçoamento da proposta, a pre-
feitura agilizou o trabalho da estrutura administrativa e
utilizou instrumentos de comunicação mais amplos para
envolver a população, buscando um maior nível de parti-
cipação nos diversos fóruns. Já em 1990, o Conselho do
Orçamento Participativo optou por uma política de con-
centração dos investimentos, sendo que cinco regiões fi-
caram com 70% dos investimentos, o que gerou contro-
vérsias no próprio Conselho. Em 1991, foi implantada uma
nova sistemática, adotando-se a distribuição dos recur-
sos por setor de atividade no lugar da política de concen-
tração dos investimentos nas áreas de carência máxima.
Em 1994, o Plano de Investimentos representou 22,67%
do total da despesa da prefeitura, sendo que 75% dos re-
cursos foram destinados à regularização fundiária/habi-
tação, áreas de risco, pavimentação e saneamento básico
e os outros 25% para investimentos em educação, saúde,
transporte e outras atividades. As mudanças na dinâmica
de funcionamento são a marca do processo. O crescimento
das Plenárias Temáticas abriram um outro campo de dis-
cussão do Orçamento, aprofundando o debate do plane-
jamento estratégico tanto nas obras como nas políticas
setoriais. As plenárias temáticas foram introduzidas em
1994, visando incluir os setores – sindicatos, movimen-
tos sociais específicos e instituições da sociedade civil –
que não se sentiam atraídos pelo processo existente nas
regiões, composto basicamente por moradores, associa-
ções comunitárias e instituições locais.

Em 1996, as quatro principais prioridades foram pavi-
mentação comunitária, saneamento básico, habitação e
regularização fundiária e equipamentos sociais.

O Orçamento Participativo vai gradualmente adquirin-
do legitimidade como um instrumento de controle, fisca-
lização e indução das práticas do Executivo na definição
das prioridades de investimento, apoiado numa estraté-
gia fortemente ancorada na valorização dos instrumentos
de comunicação com os munícipes. Os diversos meios de
divulgação e de informação sobre as atividades progra-
madas, os resultados obtidos e o papel dos conselheiros
refletem a importância dada pela gestão ao fortalecimen-
to de um processo interativo e de diálogo com a popula-
ção, baseado numa relação muito qualificada.

A engenharia institucional foi sofisticando-se e um dos
aspectos mais relevantes na viabilização do Orçamento
Participativo refere-se aos critérios básicos para a distri-
buição de recursos que nortearam o processo. Todos es-
tes contemplam os aspectos carência de serviços ou infra-
estrutura urbana no contexto de um debate em torno dos
investimentos necessários, da receita do município, da
globalidade das despesas e das políticas.

As normas definidas são contextualizadas obedecen-
do a uma escala de valores representada por pesos e pon-
tuações, de forma a garantir uma repartição equitativa e
criteriosa das verbas disponíveis, seguindo um cronograma
que se inicia em março de cada ano, quando são realiza-
das assembléias gerais em cada região, nas quais é feita
uma avaliação do ano anterior e se inicia uma discussão
em torno da eleição de delegados e das demandas da re-
gião. Além disso, o governo presta contas do plano de
investimentos do ano anterior e apresenta o novo. Seguem-
se, a esta assembléia, reuniões intermediárias que, entre
março e junho, mobilizam muito a população dos bairros
ou microrregiões para discutir as prioridades de obras que
serão apresentadas à administração.

Nos meses de junho e julho, ocorre uma segunda ro-
dada tanto das plenárias regionais como das temáticas para
uma apresentação do quadro financeiro do município,
escolha dos conselheiros no COP e dos delegados e para
a entrega das prioridades de investimentos de cada região.
No mês de julho as secretarias municipais elaboram sua
proposta orçamentária, que é entregue ao COP no início
do mês de agosto. Nos meses de julho e agosto iniciam-
se as reuniões do Conselho do Orçamento Participativo,
que é composto por 84 membros que foram eleitos nas 16
regiões da cidade e nas cinco plenárias temáticas (na pro-
porção de dois titulares e dois suplentes). Entre agosto e
setembro, o COP discute a proposta orçamentária, que é
encaminhada ao prefeito e à Câmara dos Vereadores em
setembro. Entre outubro e dezembro, o Conselho reúne-
se com as secretarias para discutir os planos de investi-
mentos, baseando-se nos critérios de distribuição de re-
cursos para as regiões e nas prioridades temáticas
estabelecidas pela comunidade e pelo governo. Elabora-
se, então, o Plano de Investimento, que é aprovado no mês
de dezembro pelo Conselho do Orçamento Participativo.
Entre janeiro e junho, quando o novo COP assume, este
reduz o seu ritmo, limitando-se principalmente a discutir
a dinâmica do processo e buscando seu aperfeiçoamento.

Alcances e Limites da Experiência

O Conselho representa a síntese de um complexo e
demorado processo, baseado numa lógica de permanente
interação entre o regional e o global, em que ambos ato-
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res interagem permanentemente com base num calendá-
rio de decisões a partir das demandas hierarquizadas nos
fóruns de delegados. A crescente participação – 10.735
pessoas em 1993, 11.247 em 1994 e 14.267 em 1995 –
demonstra a vitalidade do processo e os desafios que es-
tão colocados para garantir a sua continuidade. Observa-
se uma integração na relação da comunidade com a ad-
ministração através do COP pautada pelo fortalecimento
de uma concepção de governo mais globalizante e unitá-
ria. A regionalização existente é um elemento de estrutu-
ração para outras políticas e atividades na cidade, além
do Orçamento Participativo.

Um dos problemas destacados pelo governo é o insu-
ficiente engajamento do funcionalismo dentro deste pa-
radigma inovador, uma vez que ainda existem conflitos
no relacionamento destes com a população. Outra ques-
tão constatada pelo governo está relacionada à falta de
auto-regulamentação do Orçamento Participativo. Segun-
do Lima e Lucena (1996:27), “o que está na lei Orgânica
está sendo visto por parte do conselho como insuficiente,
pois não assegura o direito à auto-regulamentação, não
reconhece o autonomeado Conselho tanto na relação com
o Executivo como no estabelecimento de suas próprias
normas de funcionamento”.

A democratização do Orçamento Participativo, de acor-
do com os atores intervenientes, abre um estimulante cam-
po para:
- possibilitar o estabelecimento de um canal propício à
discussão e à negociação entre a prefeitura e a população
através de diversos fóruns;

- democratizar a informação, tornando mais transparen-
tes as ações e estimulando o controle popular dos ne-
gócios públicos;

- estimular a regionalização, a descentralização e a auto-
organização popular, bem como possibilitar um entendimento
mais global da cidade pelos movimentos comunitários.

A dinâmica do Orçamento Participativo busca demo-
cratizar a gestão enquanto uma nova prática de gestão da
coisa pública. Este espaço de decisão estabeleceu “um tipo
de contrato social onde direitos e cidadania são os elemen-
tos mais centrais para atingir um objetivo coletivo: a bus-
ca constante do término das exclusões e desigualdades na
cidade, com inversão de prioridades através do atendimento
preferencial de demandas sociais das camadas mais po-
bres” (Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1996a).

O processo de participação adquire uma linguagem e
uma prática de ruptura com o corporativismo territorial-
mente determinado, com ênfase numa lógica presidida por
uma abordagem universal da cidade. A concepção de ges-
tão implantada é legitimada pela própria população e traz
à tona a complexa construção de um processo em que o

método e o regulamento são elementos chaves, pois blo-
queiam o clientelismo e obrigam as lideranças comunitá-
rias a pensar a sua região num contexto mais abrangente.
Isto implica, basicamente, a necessidade de ruptura com a
sua visão “geográfico-corporativa, que tende a abordar a
cidade de modo completamente fragmentário” (Genro,
1995:23).

A experiência de Porto Alegre mostra que tanto o Exe-
cutivo quanto o Legislativo perdem parte do seu poder de
intervir no orçamento: o primeiro ao ver-se informalmen-
te obrigado a seguir as diretrizes de uma iniciativa que ele
próprio propôs; e o segundo, por não poder contrariar fron-
talmente uma decisão em boa medida representativa dos
anseios da população, rompendo com uma tradição clien-
telista e tornando o orçamento transparente.

Esta dinâmica de participação permite, como parte in-
tegrante do planejamento da cidade, o surgimento de es-
paços reais de explicitação dos direitos coletivos, que, por
sua vez, ampliam o espaço de legitimidade da adminis-
tração e garante a continuidade de uma proposta político-
administrativa progressista, quebrando a espinha dorsal
do clientelismo e do populismo.

Os resultados de pesquisas realizadas sobre as formas
de participação da população (Fase; Cidade; CRC/CMPA,
1995) mostram que existe uma avaliação positiva do pro-
cesso decisório sobre as obras e serviços, assim como sobre
a dinâmica de prestação de contas pelo governo munici-
pal. O aperfeiçoamento do processo resulta das tensões
que surgiram na relação do Executivo municipal com os
movimentos mais organizados nos primeiros anos da pri-
meira gestão, à medida que não se concretizavam os ob-
jetivos acordados.

Atualmente, a legitimidade do Orçamento Participati-
vo é inquestionável, inclusive internacionalmente,1 con-
figurando-se como um espaço participativo democrático,
representando um ponto de inflexão na própria cultura
política da vida associativa. Trata-se de uma nova vivên-
cia das práticas comunitárias, em que a população tem
um envolvimento pedagógico com atitudes democráticas
no processo decisório, desvinculando-se da dependência
de posturas tutelares convencionais. A população apren-
de não só a se articular na defesa dos interesses locais,
como também a negociar numa perspectiva de fortaleci-
mento da cidadania ativa.

BELO HORIZONTE: A REPRODUÇÃO
DE UMA EXPERIÊNCIA BEM-SUCEDIDA

O Contexto da Experiência

Com uma plataforma baseada na abertura da adminis-
tração à participação popular, o Partido dos Trabalhado-
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res assumiu, em 1993, a prefeitura de Belo Horizonte.
Neste contexto, a proposta de implementação do Orça-
mento Participativo ganhou uma importância estratégica
não só por ter sido uma das principais bandeiras de cam-
panha, mas também por ser uma iniciativa que vai de en-
contro às inovações administrativas que buscam uma
maior aproximação entre o poder público e a população.
Cumprir esse objetivo significava, segundo o prefeito elei-
to, “desmontar a idéia das forças conservadoras, de que
democracia, participação popular e descentralização são
contrários à ação de um governo eficaz” (Ananias,
1995:32).

Na gestão anterior, houve uma tentativa de abertura à
participação na elaboração da peça orçamentária, porém
o método adotado pecava pela falta de ousadia e por re-
petir práticas políticas conservadoras, já que estava res-
trito à influência de líderes comunitários, o que, segundo
Avritzer e Azevedo (1994:14), “terminou por levar ao
clientelismo e gerar fortes pressões particularistas”.

Diante deste cenário, a prefeitura de Belo Horizonte,
tendo “como referência a experiência desenvolvida em
Porto Alegre” (Ananias, 1995:33), implantou, já no seu
primeiro ano de governo, o Orçamento Participativo.

Para que a iniciativa envolvesse toda a cidade e cum-
prisse sua meta de criar canais em que a população fosse
o ator privilegiado no desenvolvimento do processo, foi
necessário pensar numa estrutura administrativa descen-
tralizada, para informar a população sobre a situação fi-
nanceira do município, sua limitação orçamentária e os
recursos disponíveis para a execução das demandas que
serão apresentadas pelos moradores. Para a viabilização
destes objetivos, aproveitou-se a divisão da cidade em
administrações regionais.2

Estas administrações regionais subvidiram-se em mi-
crorregiões, às quais cabia mobilizar os seus moradores
para apresentarem e discutirem suas demandas, num pro-
cesso desenvolvido em três etapas:
- na primeira, são apresentados os dados referentes à situa-
ção financeira do município. Neste momento é passado
um quadro rigoroso das despesas e receitas manipuladas
pela administração municipal, bem como dos recursos
disponíveis para a realização dos investimentos;

- na segunda, ocorre a apresentação do quadro socioeco-
nômico de cada região, com relação à sua infra-estrutura
urbana e de serviços, sob a responsabilidade da adminis-
tração municipal. Ainda nesse momento, distribui-se um
questionário, em que a população envolvida aponta suas
demandas sociais;

- na terceira e última etapa, discutem-se as obras elenca-
das nos questionários e são eleitos os delegados que fa-
rão parte do Fórum Regional. Os delegados eleitos de-

sencadeiam um processo pelo qual, de posse das reivin-
dicações apontadas nos questionários, percorre cada uma
das microrregiões para se certificarem da emergência e
importância social de cada uma das necessidades deman-
dadas pela população.

Após essas etapas, a administração regional processa
as demandas recolhidas e visitadas nas microrregiões.
Nesse momento, com base nos recursos disponíveis, os
delegados definem as necessidades que serão atendidas.
É nesse espaço que ocorre a negociação de prioridades
entre as microrregiões. Trata-se de um momento em que
as situações ganham visibilidade, possibilitando acordos
com base no significado social de cada uma das reivindi-
cações.

 Nos Fóruns Regionais elegem-se os delegados para o
“Encontro Municipal de Prioridades Orçamentárias”,3 bem
como uma comissão que não só se encarregará de acom-
panhar o andamento das obras na sua região,4 como tam-
bém estará junto à Câmara Municipal para acompanhar a
execução da peça orçamentária e a prestação de contas
que será efetuada pelo Governo.

O processo de elaboração do Orçamento Participativo
encerra-se com a realização do “Encontro Municipal de
Prioridades Orçamentárias”, onde os delegados eleitos nos
Fóruns Regionais discutem, no âmbito municipal, todas
as demandas definidas em cada uma das nove regiões.
Nesse momento, articula-se a visão setorial/regional com
uma visão ampliada da cidade, com suas carências e com
as intervenções necessárias para a melhoria de qualidade
de vida e ampliação do exercício da cidadania. É a popu-
lação orientando o Estado a atuar de forma mais eficaz
no atendimento de suas reivindicações.

A etapa seguinte é a de submeter a peça orçamentária
à Câmara Municipal. Convém lembrar que o orçamento
público historicamente vem sendo alvo de barganha en-
tre parlamentares e poder público. A forma tradicional de
manipulação do orçamento é uma fonte de subsistência
de práticas de clientelismo e uma forma de se constituir
base de apoio de governos no Legislativo.

Porém, no caso de Belo Horizonte, a mobilização po-
pular e a repercussão desta iniciativa acabaram criando
uma clima de constrangimento para os vereadores aves-
sos à nova experiência. Desde o seu início, o Orçamento
Participativo vem sendo aprovado integralmente pela
Câmara Municipal.

Uma Cronologia da Participação e
os Resultados da Experiência

A implantação do Orçamento Participativo pode ser
considerada um sucesso em se tratando do envolvimento
da população e da destinação de recursos para as iniciati-
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vas demandadas. Os números alcançados desde a primei-
ra experiência apontam que, em 1993, envolveu-se nas
rodadas de discussão do orçamento previsto para o ano
de 1994 um total de 15.716 pessoas, representando em
torno de 800 entidades organizadas. Neste primeiro ano,
o volume de recursos distribuídos entre as nove regiões
foi em torno de US$15.000.000,00 (Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte, 1993 e 1996a).

No segundo ano (1994), 28.263 pessoas participaram
da discussão do orçamento para o exercício em 1995,
incluindo novamente em torno de 800 entidades organi-
zadas. Neste momento, o volume de recursos destinados
alcançou R$18.000.000,00 (Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, 1993 e 1996a).

No terceiro ano da experiência, quando discutiu-se a
peça orçamentária para 1996, o número de pessoas en-
volvidas chegou a 38.508, significando um considerável
crescimento em relação ao primeiro ano. O volume de
recursos destinados é de R$33.000.000,00, o que repre-
senta 83% acima daquele referente ao ano anterior.

Neste ano, ocorre também a experiência do Orça-
mento Participativo para a área de habitação, que se
estrutura à imagem e semelhança do Orçamento Parti-
cipativo geral. Para essa iniciativa, destinaram-se R$
6.000.000,00, que foram utilizados na construção de
moradias e na urbanização de lotes através do Movi-
mento dos Sem-Casa.

A discussão do Orçamento Participativo para a área
de habitação aglutinou 13.762 pessoas nas administrações
regionais, que, somadas às outras 38.508 do orçamento
geral, totalizaram 52.900 pessoas, representando um cres-
cimento de 236,5% em relação ao primeiro ano da expe-
riência.

No quadro de atendimento às demandas oriundas da
participação popular, o resultado do levantamento feito
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (1996b) até
o dia 13 de março de 1996 revela que, do total de reivin-
dicações em 1993 – aprovadas para o ano de 1994 –, 92,4%
já foram atendidas ou estão em fase de conclusão, sendo
que o restante enfrenta entraves legais referentes à licita-
ção ou à elaboração de projetos.

Do que foi demandado em 1994 – aprovado para o Or-
çamento de 1995 –,75% já foram atendidos ou estão em
fase final, enquanto o restante ainda enfrenta os percal-
ços relativos à licitação e à elaboração dos projetos. Das
prioridades aprovadas no Orçamento para o ano de 1996,
de acordo com dados levantados até o mês de março, 77%
encontram-se em fase de execução.

Do total demandado nos três primeiros anos da expe-
riência de Orçamento Participativo, podem ser destaca-
dos, por ordem: saneamento, pavimentação e drenagem,
urbanização de vilas e favelas, saúde e educação.

Dificuldades e Alcances da Experiência

A limitação dos recursos frente às necessidades da
população é, sem dúvida, a maior dificuldade enfrentada
na experiência de elaboração do Orçamento com Partici-
pação Popular. Muitas são as demandas prioritárias, sen-
do que a ausência de um volume de recursos que se adeque
às demandas faz com que se definam critérios que seleci-
onem, dentro do quadro de pauperização social, os inves-
timentos prioritários.

No caso de Belo Horizonte, esse problema soma-se ao
que Patrus Ananias (1995:34) chamou de “falta de uma
visão estratégica de cidade”, que está sendo superado com
a elaboração de “um plano de prioridades que a própria
Prefeitura estabelece em função de algumas obras funda-
mentais”.

Com relação ao comportamento do Legislativo, o su-
cesso da experiência acabou obrigando os parlamentares
resistentes à idéia a não só aprová-la, como também a se
incorporarem à nova prática de elaboração orçamentária.
Estes parlamentares tinham anteriormente na elaboração
do orçamento municipal uma fonte de barganha para prá-
ticas clientelistas com o atendimento de demandas pon-
tuais em locais de influência de seu grupo político.

Até o momento, os orçamentos que foram discutidos e
definidos nas plenárias populares foram aprovados inte-
gralmente pelos vereadores. A mudança de cultura e um
certo enquadramento pela pressão popular são revelados
na voz de João Paulo Gomes, vereador de oposição e atual
presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte: “nin-
guém é bobo de ir contra a vontade popular” (Revista Veja,
1996:35).

O constrangimento e a oposição inicial de parte signi-
ficativa dos vereadores foram substituídos pela necessi-
dade de se integrarem ao processo para não correrem o
risco do isolamento político. Para tanto, estimulam os seus
aliados a participarem das plenárias e a negociarem pre-
viamente suas demandas com alguns setores organizados.

Avritzer e Azevedo (1994:25) analisam que “esta bus-
ca de adaptação a um novo cenário indica também uma
certa mudança nas práticas tradicionais. O resultado des-
se processo não é simplesmente a substituição de práti-
cas clientelistas por relações políticas democráticas, mas
formas de relacionamento do Estado com a sociedade ci-
vil, que, apesar de ‘novas’ oferecem espaços para ‘velhas’
práticas tradicionais”.

A Câmara Municipal de Belo Horizonte não se colo-
cou como barreira à iniciativa devido à repercussão po-
pular. Os setores avessos à inovação, ao invés de se con-
traporem como tradicionalmente fazem, acabaram por se
integrar ao debate nas próprias plenárias, o que é saudá-
vel para a democracia, já que nessas arenas públicas há
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espaços para a comparação de práticas e objetivos políti-
cos por intermédio do debate de idéias, quando coloca-
das de maneira transparente.

Com relação às mudanças no comportamento da po-
pulação, o Fórum Regional – última etapa após a discus-
são nas microrregiões –, vem se constituindo num espaço
de criação de uma nova cultura política na relação do poder
público com os moradores de diferentes camadas sociais
(Revista Veja, 1996).5 Um fator significativo é que as
pessoas estão passando a ver a cidade como um espaço
de todos e não mais de forma regionalizada e compar-
timentada socialmente.

O DESAFIO DE FORTALECER UMA
CIDADANIA ATIVA NA GESTÃO DAS CIDADES

Esta análise centrada nas bem-sucedidas experiências
de Porto Alegre (duas gestões) e Belo Horizonte (1ª ges-
tão) traz à tona os desafios enfrentados na consolidação e
legitimação pelos cidadãos do Orçamento Participativo.
O efeito multiplicador do Orçamento Participativo é ine-
gável, pois, atualmente, já são diversas as administrações
municipais que estão adotando esta dinâmica de gestão.
A experiência consolidada de Porto Alegre é emblemáti-
ca, trazendo para o centro do debate provavelmente um
dos componentes de maior complexidade na consolida-
ção de propostas descentralizadoras para uma adminis-
tração municipal.

O crescimento da experiência de cidadania, propicia-
do pela consolidação do Orçamento Participativo, é uma
ferramenta de democratização da gestão pública dentro
de uma ética comunitária que rompe com os velhos pa-
drões de relação de interesses. A dinâmica estabelecida,
tanto em Porto Alegre como naquelas cidades onde a ad-
ministração assume o Orçamento Participativo como parte
estratégica de sua forma de governo, busca também rom-
per com as características de cumplicidade que freqüen-
temente se estabelecem entre administrações progressis-
tas e movimentos organizados, e que podem gerar tensões
de relacionamento.

 O processo de participação implantado adquire gra-
dualmente uma linguagem e uma prática de ruptura com
o corporativismo territorialmente determinado, enfatizan-
do uma lógica presidida por uma abordagem universal da
cidade.

O tema da participação passa a ser tratado de forma
cada vez menos voluntarista, ao se definir as diferenças
existentes na própria dinâmica implantada pelas políticas
setoriais. Para estas administrações, torna-se cada vez mais
claro o fato de que a consolidação de instâncias de parti-
cipação exige um longo e complexo processo de fortale-
cimento da engenharia institucional, necessária para a

compreensão pedagógica da sua lógica de intervenção para
a maioria da população.

A experiência de Porto Alegre mostra que o nível
de contradições e de complexidade existente em rela-
ção aos diferentes agentes envolvidos não pode ser es-
camoteado com soluções de conveniência política numa
perspectiva apenas classista e particularizada. Isto foi
sendo sedimentado numa estratégia que, se por um lado
não exclui os setores organizados, tampouco lhes dá
um tratamento diferenciado. Existe uma preocupação
da administração no sentido de articular e compensar
os aspectos tanto objetivos – carências – como aqueles
marcados pela subjetividade, que é inerente a um pro-
cesso participativo.

A experiência multiplicadora de Porto Alegre, que vem
obtendo resultados positivos na política de inversão de
prioridades através da implantação do Orçamento Parti-
cipativo, está diretamente vinculada à capacidade das
administrações de criarem canais legítimos de participa-
ção, combinando elementos da democracia representati-
va e da participativa.

A ênfase das diversas prefeituras que assumem o Or-
çamento Participativo enquanto instrumento de democra-
tização da gestão está na necessidade de garantir um acesso
permanente à informação a toda a população para asse-
gurar o controle social da administração pública e ampli-
ar o nível de co-responsabilização dos cidadãos, a partir
da definição conjunta de um calendário e de um planeja-
mento das etapas do processo.

Deve-se considerar também que, em virtude da fragi-
lidade do tecido associativo, parece bastante lógico que
os processos participativos tenham ainda pouca ressonân-
cia junto à população e a muitos movimentos sociais, em
relação tanto à divulgação de informações quanto à dis-
cussão de problemas locais. A dinâmica do processo de-
pende, principalmente, dos mecanismos de comunicação
utilizados pelo poder público e das estratégias de relacio-
namento, bem como das metodologias participativas. Trata-
se de um processo freqüentemente marcado por tensões,
pois, devido à ditadura das carências e das urgências,
emergem contradições e incompreensões não somente entre
os habitantes, mas também com os membros do Legislati-
vo Municipal, que muitas vezes sentem sua representati-
vidade junto à comunidade onde atuam ameaçada.

O que se observa nas administrações de Porto Alegre
e Belo Horizonte, aqui analisadas, é que seu sucesso rela-
ciona-se ao fato de atuarem no sentido de induzir a orga-
nização da população em todos os níveis, de modo que
sua relação com o poder público seja a mais qualificada
possível.

Este processo de gestão através do ingresso da cidada-
nia organizada na máquina do Estado possibilita conhe-
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cer seu funcionamento e suas limitações e estimula a
construção de uma relação de co-responsabilização e
de debates para produzir consensos cada vez mais qua-
lificados.

Conforme Avritzer e Azevedo (1994), os saldos do
Orçamento Participativo, enquanto processo político, são
o aprendizado de exercício da democracia pelos partici-
pantes do processo, a divulgação das formas de decisão
do orçamento ao nível da Administração e do Legislativo
Municipal e até mesmo a incorporação de uma preocupa-
ção com a transparência por parte dos técnicos da admi-
nistração municipal.

As transformações político-institucionais aqui apre-
sentadas abrem um estimulante espaço para a constru-
ção de uma nova institucionalidade que tem na partici-
pação um componente importante para o fortalecimento
da oferta citadina na gestão da coisa pública. As di-
mensões diferenciadas de participação mostram a ne-
cessidade de superar ou conviver com certos condicio-
nantes sociopolíticos e culturais, à medida que o salto
qualitativo começa a ocorrer a partir de diferentes en-
genharias institucionais que “têm uma progressiva pe-
netração de formas públicas de negociação dentro da
lógica da administração pública, renovando os poten-
ciais do exercício da democracia” (Avritzer e Azeve-
do, 1994:28). Isto também reforça a importância de
pensar a participação como um método de governo que
pressupõe a realização de certas precondições neces-
sárias à sua viabilização dentro do possível, dadas as
características da cultura política brasileira.

Os complexos e desiguais avanços revelam que estas
engenharias institucionais, baseadas na criação de condi-
ções efetivas para multiplicar experiências de gestão par-
ticipativa que reforçam o significado da divulgação das
formas de decisão e de consolidação de espaços públicos
democráticos, ocorrem pela superação das assimetrias de
informação e pela afirmação de uma nova cultura de di-
reitos. Estas experiências que denominamos inovadoras,
fortalecem a capacidade de crítica e de interveniência dos
setores de baixa renda, através de um processo pedagógi-
co e informativo de base relacional, assim como a capa-
cidade de multiplicação e aproveitamento do potencial dos
cidadãos no processo decisório dentro de uma lógica não
cooptativa.

Entretanto, estas experiências que inovam na relação
Estado e sociedade civil ainda estão longe de representar
um paradigma de significativa repercussão no atual quadro
brasileiro, principalmente em virtude da falta de vontade
política dos governantes e da fragilidade do tecido
associativo. Os grupos organizados que interagem e
pressionam representam iniciativas fragmentárias que não
atingem o cerne de uma sociedade refratária a práticas

coletivas.6 A realidade brasileira é marcada por configurar
um contexto de baixa institucionalização, em que a maioria
da população pouco se mobiliza para explicitar sua
disposição de utilizar os instrumentos da democracia
participativa, visando romper com o autoritarismo social
que prevalece. Além disso, destaque-se o fato de a maioria
das organizações sociais serem ou relativamente frágeis
ou extremamente especializadas, tendendo a estabelecer
relações particularizadas e diretas com a administração
pública local.

Os desafios para ampliar a participação estão intrin-
secamente vinculados à predisposição dos governos
locais de criar espaços públicos e plurais de articula-
ção e participação, nos quais os conflitos se tornam
visíveis e as diferenças se confrontam, enquanto base
constitutiva da legitimidade dos diversos interesses em
jogo. Isto nos remete à necessidade de ter como refe-
rência, não só suficiente mas necessária, uma engenha-
ria institucional legítima aos olhos da população, que
garanta espaços participativos transparentes e pluralis-
tas, numa perspectiva de busca de eqüidade e justiça
social configurada pela articulação entre complexida-
de administrativa e democracia.

O que estas experiências também mostram é que o alar-
gamento da cidadania está associado a uma proposta de
garantia da governabilidade, como atestam as reeleições
em prefeituras progressistas.7

NOTAS

1. Porto Alegre foi uma das 40 cidades escolhidas para apresentar sua prática de
administração pública na Conferência Habitat II – 3 a 14 de junho em Istambul
na Turquia. Na ocasião a prefeitura apresentou a experiência do Orçamento Par-
ticipativo, que foi selecionada entre 600 práticas urbanas de diversos países.

2. São nove no total e essa estrutura já existia no governo anterior. As regio-
nais são: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste,
Pampulha e Venda Nova. O critério adotado pela prefeitura para destinar os
recursos que serão disponibilizados para a elaboração do orçamento partici-
pativo em cada uma das regiões é de 50% distribuídos igualmente entre elas
e os outros 50% distribuídos conforme o tamanho e a renda da população de
cada uma das regiões.

3. Neste fórum os delegados trocam experiências e tomam conhecimento de to-
das as demandas por região. Aqui também os participantes entregam formalmente
ao prefeito os planos de obras da região.

4. Esta comissão denomina-se Comforça – Comissões Regionais de Acompa-
nhamento e Fiscalização do Orçamento Participativo.

5. Segundo a reportagem, uma psicóloga moradora de um bairro de classe média
conta que perdeu seu tempo percorrendo gabinetes oficiais na tentativa de con-
seguir obras de urbanização no local onde possui um terreno. Só conseguiu su-
cesso organizando seus vizinhos e indo às plenárias do orçamento participativo.
No primeiro ano conseguiram levar sua reivindicação até o Fórum Regional, po-
rém o grupo abriu mão em função de outras com emergência social mais rele-
vante. No segundo ano conseguiram aprovar a demanda no orçamento e a obra
já foi realizada.

6. Santos (1993) desenvolve uma provocante reflexão (notadamente no capítulo
III – Fronteiras do Estado Mínimo) sobre as mazelas da cultura política brasilei-
ra e as barreiras a uma participação mais ativa .

7. Em 1992, onze prefeituras administradas pelo PT foram reeleitas, dentre as
quais Porto Alegre e Santos.
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