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                                                             RESUMO 

 

 

Desde o final das últimas décadas do século XX, o Brasil vem assistindo à generalização 

do discurso da participação política. Atores sociais civis e políticos reivindicam e apoiam a 

democracia participativa, o controle social sobre o Estado e a realização de parcerias entre 

sociedade e governo. Nesse cenário, desponta o Orçamento Participativo, considerado, por 

alguns estudiosos, como uma instituição inovadora na formulação de políticas públicas. 

Ele tem como premissa promover a justiça social ao assegurar a combinação da 

participação popular direta e mecanismos de representação, com a introdução de um 

método prático de distribuição de recursos públicos. Este trabalho teve como objetivo 

avaliar a existência de diferenças nos gastos dos recursos públicos a partir do Orçamento 

Participativo de Divinópolis-MG. e Sete Lagoas-MG., sem o Orçamento Participativo, nos 

exercícios de 2005, 2006 e 2007. O estudo foi baseado na análise dos balanços financeiros 

dos dois municípios. Contou, também, com entrevistas em profundidade com lideranças 

comunitárias, vereadores, secretários e funcionários envolvidos na elaboração dos 

orçamentos municipais. As respostas às questões levantadas levam à conclusão de que, 

proporcionalmente, ambos os municípios têm padrões de gastos diferentes. Sete Lagoas, no 

conjunto dos três anos analisados, distribuiu seus recursos financeiros em 14 programas, 

com ênfase em administração, saneamento e despesa legislativa. Divinópolis distribuiu os 

seus recursos em 20 setores distintos, com destaque para as áreas sociais, como saúde, 

educação, assistência social, gestão ambiental, cultura e urbanismo. A interação do poder 

público com as populações dos dois municípios revelou-se baixa. Carecem de meios mais 

eficientes para se comunicar com os moradores. Os meios utilizados foram insuficientes e 

de pouca abrangência para a comunicação com os bairros e a população, principalmente, o 

município sem Orçamente Participativo, que demonstrou precariedade e ineficiência nos 

instrumentos de trocas das informações. Este trabalho evidenciou a necessidade de estudos 

complementares com um maior número de municípios para confirmar ou rechaçar as 

assertivas, uma vez que a amostra foi limitada, tanto em quantidade quanto no corte 

longitudinal, tendo se restringido a dois municípios e em apenas três anos. Além disso, não 

se permitiu generalização das conclusões aqui apresentadas para os demais municípios. 

Quanto aos gastos públicos em termos reais, há também a necessidade de outras pesquisas 

sobre o paradigma do Orçamento Participativo ser um elemento balizador para o aumento 

de gastos para as áreas sociais, com ênfase nas populações mais carentes, que vivem à 

margem dos principais serviços urbanos.  

  

 

Palavras-chave: Orçamento Participativo; políticas públicas; orçamento público 

municipal.  

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Since the end of the XXth century last decades Brazil has seen a widespread discourse on 

political participation. Civil and political social actors claim and support the participatory 

democracy, the social control over the State and the creation of partnership between 

Government and society. In this scenario arises the Participatory Budgeting considered as 

an innovative institution in public policies making. And its premises would be to promote 

social justice by ensuring the combination of people´s participation with the introduction of 

a practical method for public resources distribution. This paper purpose was to evaluate the 

existence of differences in the public funds spending starting from the Divinopolis/MG and 

Sete Lagoas/MG Participatory Budgeting without the Participatory Budgeting, in 2005, 

2006 and 2007. The study was based on the analysis of the two municipalities’ financial 

balance sheets. It was also based on in-depth interviews with community leaders, 

councilmen, secretaries and officials involved in the preparation of municipal budgets. The 

answers to the questions presented lead to the conclusion that both municipalities have 

proportionally different spending. Sete Lagoas, in the three years under study, has 

distributed its financial resources in 14 programs, with emphasis on administration, 

legislative and sanitation spending. Divinopolis has distributed theirs to 20 distinct sectors, 

mainly the social areas such as health care, education, welfare, environmental 

management, urbanism and culture. The public administration interaction with the two 

municipalities’ population showed a low level. It is required more efficient means of 

communication with the residents. The used means were insufficient and with little scope 

for the communication with the neighborhood and the population. Particularly the 

municipality without Participatory Budgeting. This one showed precarious and insufficient 

tools for the information exchange. This paper ends under the evidence of the need for 

further complementary studies involving a greater number of municipalities to confirm or 

reject these claims, as this sample was limited both in quantity and in longitudinal section. 

It was restricted to two municipalities, and just for three years. It does not allow a 

generalization of the conclusions herein to the other municipalities. As for public spending 

in real terms, there is also the need for further researches on the paradigm of the 

Participatory Budgeting be a component marker for increased expenses in the social areas. 

With emphasis for the poorest populations that live outside the main urban services.   

 

 

 

Key words: Participatory Budgeting; Public Policies; Municipal Public Budget. 
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1 INTRODUÇÃO 

    

 

Desde o final das últimas décadas do século XX, o Brasil vem assistindo à 

generalização do discurso da participação política. Atores sociais civis e políticos 

reivindicam e apoiam a democracia participativa, o controle social sobre o Estado e a 

realização de parcerias entre sociedade e governo.  

A democracia participativa começou a ganhar terreno com a expansão da 

democracia liberal e estendeu-se diante de um rol de fracassos dos regimes totalitários, 

surgindo como melhor opção ao autoritarismo. Nesse cenário, as sociedades e os 

movimentos populares, conjuntamente com as comunidades eclesiais de base e oposições 

sindicais, começaram a se organizar em busca de um novo pacto social. Iniciou-se, então, a 

prática da participação dos indivíduos nos processos de elaboração de estratégias e tomada 

de decisão em prol do bem da coletividade (SANTOS, 2002). 

Putnam (2000) em uma pesquisa feita na Itália, que deu origem a seu livro 

Comunidade e Democracia, teve como preocupação relacionar a teoria e a prática da 

democracia. Partiu da desconfiança, que originalmente não era dele, pois tinha suas raízes 

genéricas em Weber e Schumpeter, de que a reforma política e material não são suficientes 

para a saúde das democracias nas dimensões política, social e econômica. Para ele seria 

desejável a sincronia de dois processos: o de descentralização do poder e o despertar do 

desempenho civil.  

Nesse processo, a redemocratização do Brasil, que culminou com a Constituição de 

1988, significou um avanço, na medida em que descentralizou, dando mais poder aos 

municípios e, portanto, fortalecendo-os. Isso pode ser considerado um progresso, assim 

como também o reconhecimento do princípio da participação do texto constitucional. 

Também no artigo 14 da Constituição de 1988 vê-se a garantia da iniciativa popular 

como iniciadora de processos legislativos. Já no artigo 29, sobre a organização das cidades, 

requereu compartilhamento dos representantes de associações populares no método da sua 

organização. Igualmente, outros artigos promoveram a participação das associações civis 

na implementação das políticas de saúde e assistência social. Sendo assim, a Constituição 

foi capaz de incorporar novos elementos culturais surgidos na sociedade, na 
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institucionalidade emergente, abrindo espaço para a prática da democracia participativa e 

da prática do processo civil.  

Entretanto, esses direitos do cidadão, garantidos pela Constituição Federal, 

precisam ainda ser conquistados. Como observam Sposati, Falcão e Fleury (2002), o 

reconhecimento legal não significa que estejam sendo efetivados, isto é, podem continuar a 

ser direitos de papel que não passam nem pelas institucionalidades, nem pelos orçamentos 

públicos. Portanto, não cessa a luta dos movimentos pela inclusão de necessidades de 

maioria e de minorias na agenda pública. Embora estejam inscritos em lei, seu caráter 

difuso não os torna autoaplicáveis ou reclamáveis nos tribunais.  

Em consequência a isso, os municípios passaram a ser pressionados e muitos 

buscaram inovar e levar a cabo suas novas atribuições no governo local. Começaram a 

promover a participação cidadã a partir do reconhecimento da sociedade civil organizada 

como novo ator social. Isso leva à institucionalização de mecanismos de democracia direta, 

tais como Orçamento Participativo (OP), Conselhos municipais, fóruns de consulta e 

discussão do Plano Diretor. Enfim, passaram a realizar práticas do exercício da 

participação popular (SPECK, 2002). Isso acontece sem levar em conta alguns 

constrangimentos empíricos e teóricos que podem dificultar a adoção indiscriminada do 

Orçamento Participativo, como, por exemplo, os municípios brasileiros, no seu conjunto, 

não terem recursos suficientes para cumprir o que for decidido pela população.  

O OP despontou nesse quadro, na opinião de alguns estudiosos, como uma 

instituição inovadora na formulação de políticas públicas (WAMPLER, 2003).  De acordo 

com seus conceitos, esse é um programa inovador, com regras que promovem justiça 

social e que tem o potencial de assegurar mais recursos para áreas mais pobres e encorajar 

a participação a partir da distribuição de recursos para cada uma das regiões do município. 

Em função da mobilização dos membros das respectivas comunidades e ao estabelecer 

novos mecanismos de responsabilização, o OP acaba desvendando e inviabilizando 

procedimentos orçamentários obscuros.  

Também na opinião de Grazia e Ribeiro (2001), a experiência do OP, além de se 

tornar prática social, tem permitido aprofundar a democracia ao introduzir um novo 

modelo de gestão pública que se apoia em duas ideias centrais: de um lado, a combinação 

da participação popular direta e mecanismos tradicionais de representação e, de outro, a 

introdução de um método objetivo de redistribuição de recursos públicos.  
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1.1 Justificativa 

 

Enfatiza-se que a partir dos ventos democráticos, que começaram a soprar no Brasil 

no final dos anos 70 e início dos 80, trouxeram consigo um ímpeto participacionista, 

originado de setores sociais mobilizados e de grupos políticos que se consolidaram no bojo 

da luta contra a ditadura militar (FEDOZZI, 2001a).  

No afã de diminuir o fosso que o regime autoritário havia cavado entre o governo e 

a sociedade civil, Pires (2000) ressalta que os setores sociais e grupos políticos que 

forjaram a democratização sempre colocaram entre as suas preocupações reclamos por 

direitos sociais e políticos cuja solução passava por posicionamentos e medidas a serem 

deliberadas e praticadas pelas diferentes esferas do governo.   

Assim, o resgate da cidadania, como um bem em si, e a utilização da condição 

cidadã como um instrumento para transformar a relação Estado/sociedade são bandeiras 

atualmente sustentadas por diversos setores sociais e políticos em toda a América Latina 

(AVRITZER, 2002a).  

Desse modo, a discussão sobre o Orçamento Participativo passa fundamentalmente 

pela discussão das concepções de participação e cidadania. Uma delas é a participação 

baseada no reconhecimento da cidadania como um conjunto de direitos; e a outra é a 

participação como fonte de legitimação do poder. Na primeira concepção, ou seja, a liberal 

mais clássica, a representação se basta a si mesma. Em outra concepção, a participação 

acontece ocasionalmente, geralmente por meio de mutirões. Nestes casos, segundo Pires 

(2000), não se consegue avançar na construção de um sistema político participativo e 

democrático. 

Já no discurso sobre mecanismos de democracia direta, Andrade (1986, p. 86) 

adverte que a tomada de decisão sobre o orçamento público constituiu um fórum 

privilegiado do processo político democrático:   

 

[...] é no orçamento que se fixam as prioridades e se alocam os recursos em 

programas e projetos do setor público. [...] curiosamente, muito se tem dito e 

escrito sobre a Constituinte, mas pouco se tem falado do orçamento e das 

mudanças necessárias para torná-lo um instrumento democrático. 

 

A justificativa é que o orçamento público no Brasil ainda é inacessível à maioria 

das pessoas, devido à sua formatação técnica, com linguagem desconhecida que 
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impossibilita seu entendimento por parte da população. Além disso, sua elaboração se dá, 

na maioria das vezes, nos gabinetes dos governantes ou nos escritórios de contabilidade. 

Ressalta-se que a participação pode implicar avanços e retrocessos, conforme o 

ângulo político, ideológico, social, econômico e cultural que for adotado. Ademais, vale 

notar que se a participação vem se delineando como um fator decisivo para a 

democratização das relações entre Estado e sociedade, inclusive como meio de garantir 

atuação mais consistente de atores sociais múltiplos e garantias de aplicação de recursos 

em setores antes negligenciados, esse processo não se realiza sem ambiguidades e 

contradições.       

Entre os problemas de destaque, observa-se a falta de soberania do cidadão, 

consequência do sistema de representação. A partir disso, passou-se a discutir a qualidade 

da democracia, especialmente pela limitação da democracia representativa. O modelo 

representativo tem se mostrado restrito ao tentar garantir os interesses políticos presentes 

no cenário de pluralidade social da sociedade brasileira. Assim, a representação política 

introjeta no cidadão um sentimento de inoperância, levando-o a sentir-se cada vez menos 

representado, o que tem como consequência a apatia e/ou o descrédito político.  

Na observação de Santos e Avritzer (2002), entre as formas de participação que 

emergiram no Brasil no pós-autoritário, o Orçamento Participativo adquiriu destaque 

especial. E no caso brasileiro a motivação pela participação, segundo seus entendimentos, 

é parte de uma herança comum no processo de democratização que levou atores sociais 

democráticos, especialmente aqueles oriundos dos movimentos comunitários, a disputarem 

o significado desse termo. 

Deste modo, segundo Wampler (2008), o orçamento público ganhou status social a 

partir do Orçamento Participativo. Para ele, trata-se de uma construção institucional 

inovadora no contexto brasileiro, uma vez que oferece aos cidadãos a oportunidade de se 

envolverem diretamente nas questões públicas, a esperança de justiça redistributiva e a 

possibilidade de reforma do processo de decisão dos recursos financeiros nos municípios 

brasileiros.   

Diante da relevância dada e do destaque que o Orçamento Participativo adquiriu 

para alguns políticos, setores da sociedade civil e estudiosos, a questão que se segue, 

portanto, justifica-se e apresenta-se relevante. Uma vez que é um tema atual e oportuno, 

pois, após várias leituras de renomados autores da área, parece ainda não existirem 
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pesquisas científicas que possam verificar empiricamente se a partir do Orçamento 

Participativo há um aumento dos gastos públicos e uma distribuicão mais justa da despesa 

orçamentária. 

Desta forma, este estudo teve como objetivo estudar as experiências do Orçamento 

Participativo e suas diferenças na aplicação financeira dos recursos no município de 

Divinópolis-MG, fazendo uma comparação com o município de Sete Lagoas-MG sem OP, 

visando responder à questão norteadora deste trabalho. 

 

1.2 Problema da pesquisa 

 

Os municípios que têm Orçamento Participativo (OP) apresentam diferenças 

no padrão dos gastos públicos em relação àqueles que não têm o OP?  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

De maneira geral, esta pesquisa teve o objetivo de avaliar se existem diferenças no 

padrão dos gastos públicos dos municípios de Divinópolis-MG, com Orçamento 

Participativo, e Sete Lagoas-MG, sem Orçamento Participativo, nos exercícios de 2005 a 

2007.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar se existem diferenças significativas entre os gastos de um município com 

OP e outro sem OP. 

 Analisar a participação da sociedade civil, suas dinâmicas e como são definidas as 

prioridades para os gastos dos recursos públicos dos governos de Sete Lagoas, sem 

OP, e Divinópolis, a partir do OP.  

 Avaliar como são discutidos os problemas urbanos que afetam as vidas dessas 

populações, a partir da interação entre elas e o poder público. 
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1.3.3 Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos.  

No primeiro, desenvolveu-se a introdução, explanando sobre o tema, justificativa, 

relevância e objetivos.  

No capítulo dois, aborda-se a gênese propriamente dita do orçamento público bem 

como sua trajetória e evolução conceitual, tanto no contexto geral quanto na conjuntura do 

Brasil. Tem como centro os aspectos metodológicos e as formas de participação 

apresentadas pela literatura como alternativa à crise de governança do Estado, fora da 

proposta dominante da ideologia neoliberal, sendo a ênfase para a inserção democrática do 

cidadão e o foco o Orçamento Participativo.   

Buscou-se também contextualizar o cenário histórico, a conceituação e a caracterização do 

OP como um possível instrumento formal de gestão pública. Gestão esta, que pode 

oferecer potencial à ação de desenvolvimento de cultura democrática, cidadania e 

empowerment (empoderamento) em sociedades que lutam pela construção da sua 

modernidade.  

O terceiro capítulo trata da metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa, 

descreve a natureza, caracterizando-a e descrevendo seus objetivos; exibe o universo da 

pesquisa e apresenta os instrumentos de coletas de dados.  

O quarto capítulo tem como escopo analisar os dados das entrevistas qualitativas, 

apresentar e caracterizar os municípios pesquisados: Divinópolis, que elabora seu 

orçamento nos moldes da participação popular, e Sete Lagoas, que organiza o seu 

orçamento público nos padrões tradicionais. Por fim, são feitas a análise quantitativa e a 

interpretação dos dados coletados nos municípios pesquisados a partir dos balanços 

financeiros e dos consolidados. 

O quinto e último capítulo apresenta as considerações finais. Faz um paralelo entre 

o proposto e o pesquisado para fins de conclusões. Destaca os pontos ainda obscuros, com 

sugestões e indicações aos pesquisadores e estudiosos da área para futuras pesquisas e 

estudos complementares.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capitulo, será abordada a gênese propriamente dita do orçamento público 

bem como sua trajetória e evolução conceitual, tanto no contexto geral quanto na 

conjuntura do Brasil. O intuito não é esgotar o tema, que é demasiado extenso e complexo, 

mas apenas situá-lo para melhor compreensão do que será abordado nos capítulos 

subsequentes e para tentar responder algumas dúvidas que são comumente suscitadas.  

 

2.1 Contexto histórico do orçamento público 

             

A origem orçamentária remonta ao controle do Parlamento sobre a Coroa Inglesa. 

Tal advento ocorreu no início do século XIII (1217), em pleno período feudal, auge das 

Cruzadas e da influência da Igreja Católica no mundo Europeu. Foi nesse momento 

também que o Rei João Sem Terra, pressionado pelos barões, outorgou uma carta, 

intitulada "Carta Magna", estabelecendo os motivos para arrecadação de tributos que até 

então eram cobrados de forma indiscriminada, o que causava revoltas, críticas e pressões 

políticas dos barões contra o rei.  

A referida Carta estabeleceu que seria cobrado apenas o necessário aos gastos 

constituídos pela Corte. De acordo com Giacomoni (1996), no órgão de representação da 

época não foi identificada a participação dos parlamentares que faziam parte da Coroa. 

O conflito existente naquele período, que resultou na Carta Magna, foi devido, 

sobretudo, aos altos tributos cobrados dos barões pelo rei. Os barões não estavam 

preocupados em controlar os gastos e sim em não pagar altos tributos, ora destinados às 

festas, ora às guerras. Até que, na Inglaterra, em 1689, a "Declaração dos Direitos" 

estabeleceu as regras, deixando claro que nenhum homem seria compelido a fazer qualquer 

doação, empréstimo ou caridade ou a pagar imposto sem consentimento comum por meio 

de Lei do Parlamento, a Câmara dos Comuns.  O Parlamento não tinha, naquele tempo, a 

responsabilidade de fiscalização sobre as despesas gerais. O mesmo passou a ter essa 

responsabilidade aos poucos. Primeiro, sobre os gastos militares e, mais tarde, sobre os 

gastos pessoais do rei (BURKHEAD, 1971). 
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Em 1787, o Parlamento Inglês criou um fundo único intitulado "Lei do Fundo 

Consolidado" e todas as receitas e despesas do governo passaram a ser controladas pelo 

Legislativo, que fixou, inclusive, a contabilização dos fundos públicos. Esta passou a ser 

publicada anualmente, a partir de 1802, como o controle, fiscalização, contabilização e 

publicação anual das receitas e despesas realizadas pelo Parlamento (BURKHEAD, 1971). 

Nos anos seguintes, surgiram o aperfeiçoamento e a adaptação do orçamento pelos 

poderes Legislativo e Executivo dos diferentes países. Por isso autores como Burkhead 

(1971) e Giacomoni (1996) defendem 1822 como o marco de seu surgimento, por ter sido 

o ano em que o Chanceler do Erário da Inglaterra expôs o orçamento ao Parlamento para 

apreciação e intervenção, situações comumente ocorridas em governos passados. 

O ano de 1822 ficou marcado, então, pela adoção do orçamento público como 

forma instrumental de controle dos gastos públicos das administrações. Tal prática ficou 

conhecida como "Lei de Meios" e passou a ser seguida pelo Poder Executivo, como 

declarou uma autoridade britânica da época:  

 

Nunca será demais acentuar perante o estudante de Direito Constitucional que 

todo o dinheiro gasto no serviço público o é pela Coroa; que todo o dinheiro 

destinado ao serviço público é conhecido pela Câmara dos Comuns e que os 

Comuns se impuseram à regra de não conceder um centavo que não tenha sido 

solicitado para um objetivo específico, por um ministro representante do Coro 

(BURKHEAD, 1971, p. 6). 

 

Segundo Burkhead (1971), Fedozzi (2001), Giacomoni (1996), Machado Jr. (1979) 

e Silva (1973), planejar o orçamento público foi uma necessidade dos Estados Nacionais 

do mundo moderno capitalista desde o início do século XIX, objetivando melhorar o 

desempenho e a administração das ações governamentais e das atividades políticas. Ele 

dava agilidade no controle das receitas e despesas públicas, com a participação efetiva do 

Parlamento por meio da fiscalização devido à existência de arrecadações tributárias 

necessárias à sobrevivência do Estado Capitalista, resultando no orçamento público. Isto 

ocorreu quase simultaneamente em boa parte dos países europeus, na América do Norte e 

na do Sul como na Áustria (1766-1917), Inglaterra (1787-1866), Estados Unidos (1787-

1906), França (1789-1831), Brasil (1829-1988), entre outros.  

Desde sua criação, o orçamento público tem sofrido mudanças e adaptações, 

respeitando as peculiaridades nacionais, regionais e locais de cada país e a forma político-

organizacional de cada governo. No início de seu surgimento na Inglaterra - 1802/1822 -, o 
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orçamento teve como função principal controlar politicamente o Poder Executivo, sob a 

concepção do Estado Liberal, preocupado em manter o equilíbrio financeiro e evitar ao 

máximo a expansão dos gastos dos reis e monarcas (GIACOMONI, 1996). 

A organização do controle financeiro da Inglaterra completou-se no ano de 1862 

quando a Coroa criou uma Comissão de Contas Públicas com a função e responsabilidade 

de arrecadar e aplicar, com eficiência, o dinheiro público. A Comissão foi efetivada pela 

Lei do Erário e Controle das Contas Públicas de 1866 que, segundo Burkhead (1971), 

permanece quase inalterada até o presente. 

O desenvolvimento do orçamento público ocorreu na medida em que os conceitos 

foram formulados e os métodos de execução inseridos na sua aplicação. Os governantes 

contavam, para isso, na época, com adequadas condições técnicas e orçamentárias para 

implementar a programação orçada, administrando-a. 

No início, o orçamento público era identificado como orçamento tradicional de 

controle político. Para Giacomoni (1996, p. 60), o orçamento público é um disciplinador 

das finanças públicas sobre os atos do Poder Executivo representado pelo rei, monarca, 

primeiro ministro, presidente: 

 

O orçamento constituía-se numa fórmula eficaz de controle, pois colocava frente 

a frente despesas e receitas. Na época, final do século XVIII e início do século 

XX, os impostos eram autorizados anualmente, o que permitia uma verificação 

crítica mais rigorosa das despesas a serem custeadas com a receita proveniente 

desses impostos. Mas controle, no sentido contábil e financeiro, acabava sendo 

um corolário do controle político. Era necessário aperfeiçoar o orçamento para 

dotá-lo com informações úteis, especialmente de interesse do Parlamento. 

 

Também para Lujan (1998), o orçamento tradicional tinha como principal função 

permitir o controle político dos demais órgãos representativos da população sobre o 

Executivo. O controle vigorava num Estado de pensamento econômico liberal e que 

funcionava de acordo com interesses sociais, políticos e econômicos voltados para aquele 

sistema. O orçamento público ou orçamento tradicional, como era conhecido no início, 

passou a ser o meio mais eficaz de controle dos Estados Nacionais da Europa.  

Desde o seu surgimento o orçamento tradicional era organizado especialmente 

como mero demonstrativo de autorizações legislativas. Os governos passaram a sentir 

necessidade de modernizá-lo para atender às necessidades sentidas pelos executivos 

governamentais, todos eles envolvidos em encargos crescentes. Surgiu, então, o orçamento 

moderno como instrumento de administração, conhecido também como orçamento-
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programa, que nasceu quase junto com o século XX, passando a ser sistematicamente 

utilizado como instrumento da política fiscal de diferentes governos.  

Após completar o ciclo britânico de organização do orçamento com alto grau de 

flexibilidade, o sistema orçamentário tornou-se viável e influenciou outros países europeus. 

Ele deixou de ser uma simples exposição contábil, sendo apresentado com tal riqueza de 

bom senso, reflexões e imaginação, que adquiriu posição privilegiada no campo da política 

econômica e financeira dentro e fora da Inglaterra (BURKHEAD, 1971). 

Na sua essência, a reforma orçamentária exigia que os orçamentos públicos 

deveriam constituir-se em instrumentos de administração de forma que auxiliassem o 

Executivo nas várias etapas do processo administrativo: programação, execução e controle. 

A partir de suas características como documento de antecipação, o orçamento representa a 

própria programação de trabalho do governo (GIACOMONI, 1996). 

Entretanto, enfatiza Giacomoni (1996), o fato de o orçamento passar a ser público e 

ter a participação e intervenção do Parlamento não significou, nem significa, a existência 

de democracia no poder, na administração, na política ou nos gastos públicos, uma vez que 

o planejamento orçamentário sempre permaneceu nos gabinetes, fechado à participação 

popular.  

É importante ressaltar que as necessidades das reformas foram idênticas para todas 

as cidades e estados americanos por conta do aumento das funções do governo municipal, 

pressão das classes empresariais, devido ao aumento da carga tributária e combate ao 

caciquismo político e à corrupção. Destaca-se, ainda, que a iniciativa da Inglaterra 

influenciou as organizações, reformas e aperfeiçoamentos orçamentários dos países 

europeus, americanos e latinos, seja na esfera federal ou municipal. Isso não foi diferente 

com o Brasil e a Organização das Nações Unidas (ONU) (BURKHEAD, 1971; 

GIACOMONI, 1996; LUJAN, 1998; PIRES, 2000). 

No início do século XXI, continuou o aperfeiçoamento do orçamento público em 

todos os países, incluindo-se agora, sobretudo nas localidades/municípios, as inovações de 

controle por meio da participação direta e indireta da população nas discussões das 

receitas, despesas, elaboração da peça orçamentária, execução do que foi planejado e 

fiscalização. 

Na próxima seção serão explicitadas as metodologias de gestão orçamentária que 

foram construídas ao longo do tempo. 
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2.1.2 Trajetória da evolução metodológica do orçamento público  

             

Existem várias metodologias de gestão orçamentária construídas ao longo dos 

séculos de existência do orçamento público, mas com o acelerado desenvolvimento desde 

o segundo Pós-guerra, as de mais repercussão são as de orçamentação por desempenho, 

por programa e base-zero. A mais recente é a participativa. Todas elas vão além do 

orçamento tradicional, marcadamente jurídico e contábil, focado apenas no controle 

político do Poder Executivo pelo Poder Legislativo. Todas elas, por outro lado, preservam 

esse controle político original do orçamento tradicional como um dos ingredientes 

qualificadores do gasto público (PIRES, 2000). 

         Assim, a evolução do orçamento público ultrapassou as gerações, passando pelo 

orçamento tradicional, orçamento de desempenho, programa Planning Programming, 

Budgeting System (PPBS) e Orçamento Base-Zero, que se configuram como os principais 

estágios do processo de desenvolvimento. Como preceitua Sanches (1997, p.154): 

 

Distinguem-se quatro métodos de orçamento público: o tradicional (por objeto 

de gasto), o programa (de desempenho e PPBS), o gerencial (Management by 

Objectives Budgeting - MBO e Zero-Base Budget - ZBB) e o adaptativo 

(envolvendo técnicas orçamentárias mais atuais, centradas na redução do déficit 

público e na convivência com a escassez crônica de recursos). 

 

Como já mencionado, o orçamento auxiliou os poderes Executivos das nações na 

programação, execução e controle das receitas e despesas dos estados e municípios, 

inclusive o orçamento da ONU. Recorda Lujan (1998) que a atual versão do orçamento 

moderno é representada pelo Orçamento-Programa, indicado pela ONU na década de 60.  

Assim, todos os seus países-membros que têm sua origem no orçamento de 

desempenho adotado nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, após 

modificá-lo e aperfeiçoá-lo, incorporaram novos conceitos, tornando-o mais complexo.  

Na prática executiva, o Orçamento-Programa foi apenas adaptado pelas instituições 

públicas, de acordo com as realidades e necessidades sociais, políticas, econômicas e 

culturais, a partir de metodologias pré-elaboradas: objetivos e propósitos do programa; 

custos e medidas a serem utilizadas para atingir o objetivo final, assim como esforços 

necessários para a execução do que foi programado. Segundo Lujan (1998): 

[...] à medida que o Orçamento-Programa vai sendo aperfeiçoado, a 

contabilidade incorpora os sistemas de custos e de controle orçamentários assim 
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como passa a orientar a Administração Pública quanto à sua situação financeira 

frente a seus programas e planejamentos (LUJAN, 1998, p. 8). 

 

Mas com a escassez de recursos financeiros oriundos da guerra, como no Vietnã, e 

a influência sofrida pelo processo inflacionário, os métodos utilizados pelo PPBS ficaram 

totalmente comprometidos, haja vista que, para a época em questão, planejar e programar 

não apresentavam sentidos lógicos. 

Em relação ao Orçamento-Programa, Machado Jr. (1979) destacou alguns 

elementos considerados importantes interligados, entre eles: 

 Solicitação de recursos financeiros pela administração, expressa em propósitos, 

objetivos e metas;  

 identificação de custos para alcançar os objetivos;  

 apresentação de dados físicos que medem as realizações;  

 apresentação de dados quantitativos que medem o esforço despendido para        

obtenção dos objetivos programados.  

             

Na discussão apresentada sobre a importância do Orçamento-Programa, Machado 

Jr. (1979) ressalta que neste e em outros casos é necessário a relação calculada entre o 

objetivo programado e o produto obtido, dando segurança e prática ao controle do que se 

planejou. Para tratar do Orçamento-Programa, Belchior (1971) separa e explica a 

terminologia de cada um deles, do orçamento e do programa. Sobre o primeiro, afirma: 

 

Orçamento é uma declaração de resultados esperados, expresso em termos 

numéricos. Pode ser totalmente expresso em termos financeiros ou em termos de 

homens-hora, unidades de produção, máquinas-hora ou qualquer outra medida 

que possa ser reduzida à expressão numérica (BELCHIOR, 1971, p. 21). 

 

            Quanto ao programa, considera-se o mesmo como a ordenação racional das 

atividades em setores específicos, em obediência às diretrizes firmadas pela administração, 

e expresso por um conjunto de ações integradas e com objetivos gerais, idênticos e 

definidos no complexo político, econômico e social. Essa junção pode ser definida da 

seguinte forma: 

 

Orçamento-Programa é um plano de trabalho expresso pelo conjunto de ações a 

serem desenvolvidas (programa) e pela especificação dos recursos necessários à 

sua execução (orçamento). Reflete uma política e um programa do governo. 
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Disciplina os gastos, evidencia a racionalidade dos investímeníos e permite, a 

partir da contabilidade dos custos, o seu conhecimento e fiscalização pelo 

contribuinte e por seus representantes (BELCHIOR, 1971, p. 22). 

 

          No QUADRO 1 será apresentada a evolução do orçamento público nos Estados 

Unidos e França, adotado como modelo na maioria dos países entre o século XVI e XVII. 

 

QUADRO 1 

Evolução do orçamento público nos Estados Unidos (1774-1865) e França (1789-1815) 

País Ano Evolução do orçamento público 

Estados 

Unidos 

1774 

 

 

A Declaração de Direitos do Congresso da Filadélfia determina a 

exclusão de todo imposto interno e externo caso não haja consentimento 

prévio do povo. 

1802 

 

 

 

A Câmara de Representantes do Povo instituiu a Comissão de Meios e 

Recursos, que funciona como órgão de planejamento, elaborando o 

orçamento. O Secretário do Tesouro é obrigado a apresentar relatório 

anual de atividades ao Congresso.  

1865 

 

 

 

A Comissão perde sua função centralizadora e começa a dividir, com 

outras comissões, a autoridade sobre os créditos de despesas. Mais tarde 

(1885), essa divisão fez com que houvesse longo período de 

desorganização nas finanças americanas.  

França 

1789 

 

A Revolução Francesa instituiu direitos civis e políticos: “Nenhum 

imposto pode ser cobrado sem o consentimento da nação”. 

Entre 

1789 

e 

1831 

 

 

 

Foram institucionalizados princípios centrais de controle. O governo foi 

obrigado a apresentar e aprovar uma lei financeira anual (princípios de 

legalidade e anualidade) que contivesse todas as previsões de receitas e 

despesas (princípio da universalidade) - que fossem votadas antes do 

início do exercício (princípio da anterioridade) - e que não estabelecesse 

vinculação de receita à despesa. Foi somente em 1831 que o controle do 

Parlamento sobre o orçamento passou a ser completo. 

1815 

A Assembleia Nacional passou a decretar a lei financeira anual, mas não 

controlava o detalhamento das dotações para os órgãos de governo. Mais 

tarde (1817), a Assembleia Nacional definiu que os ministérios não 

deveriam exceder o total da dotação a eles destinados. 
Fonte: Giacomoni (1996) adaptado pela autora, nov/2008. 

           

Partindo para a evolução tecnológica do sistema orçamentário, surgiu, então, o 

Orçamento Base-Zero no final da década de 60 nos Estados Unidos, elaborado por Peter A. 

Pyhrr (1981). Esse tipo de orçamento foi desenvolvido pela empresa Texas Instruments, na 

qual o mesmo foi adaptado para o setor público no início dos anos 70 (PIRES, 2000). 

Pyhrr (1981, apud PIRES, 1999) relata que essa abordagem orçamentária requer 

que o administrador justifique integralmente seu orçamento em detalhe como se fosse 
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novo, isto é, iniciando pelo zero e justificando a necessidade de realizar a despesa. Assim, 

as solicitações partem de baixo para cima na estrutura organizacional e trabalha-se com 

pacotes de decisão para cada atividade ou operação de bens e serviços oferecidos à 

sociedade. 

Tanto o Orçamento-Programa (PPBS) quanto o Orçamento Base-Zero configuram-

se como formas de orçamento que participam de um movimento que envolve a propagação 

do planejamento, que levam os decisores públicos a uma escolha racional que lhes permita 

maximizar o dinheiro do contribuinte, destinando os recursos públicos a programas e 

projetos que oportunizem mais rentabilidade social (ANDRADE, 1986). 

Assim, esses modelos desenvolvidos de orçamento, que tinham como intuito a 

substituição aos anteriores, eram pautados na indissociabilidade entre meios e fins, 

observando o processo orçamentário como excelência política que tem como foco principal 

a negociação pública. 

No Brasil, a partir dos escritos de Core (2001), verifica-se que, pela Lei nº 

4.320/64
2
, a administração pública e orçamentária fez importantes experimentos na 

reforma que orientava o processo orçamentário na gerência das despesas públicas. Haja 

vista que até esse período o que imperava era uma grande preocupação em relação aos 

aspectos ligados ao controle financeiro, jurídico e contábil dos orçamentos. 

          No entanto, é importante abordar que, por meio do PPBS, a integração entre o 

orçamento e o planejamento ganhou força, pois a nova forma de abordar os diagnósticos, 

prognósticos, objetivos, programas, projetos e metas enfrentou inúmeros problemas, 

principalmente diante das dificuldades políticas da época. Mas mesmo com o insucesso do 

PPBS, não representa o retorno ao orçamento tradicional, mas vários de seus elementos 

foram então inseridos no Orçamento-Programa. 

Trazendo essas abordagens para o âmbito brasileiro, será explicitada na próxima 

seção a evolução do orçamento público no Brasil em seus aspectos legais e estruturais. 

 

 

 

                                                           

2
 Esta lei institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso XV, 

letra b, da Constituição Federal. 
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2.1.3 O orçamento público no Brasil 

  

O orçamento público aparece no Brasil como indicativo, no artigo 172 da 

Constituição Imperial de 1824, dois anos após a Independência do Brasil. A Constituição 

determinava que o orçamento fosse anualmente apresentado à Câmara dos Deputados, 

junto com o balanço geral do Tesouro do ano encerrado. Giacomoni (1996, p. 48) adverte 

que “isso é um indício de que, já no início do século XIX, se praticava o planejamento 

orçamentário no Brasil. O que não ocorria era a apresentação anual do orçamento ao 

Parlamento colonial”. 

De acordo com Fedozzi (2001), mesmo constando na Constituição Imperial o 

primeiro orçamento público no Brasil, somente foi efetivamente implantado cinco anos 

depois, no dia 15 de dezembro de 1829, por meio de um decreto legislativo que fixava a 

despesa e orçava a receita das antigas províncias para o exercício de 1831. Segundo Lujan 

(1998, p. 6), “daquela década para cá, o orçamento público passou a ser a linha mestra das 

ações das mais diferentes nações, possibilitando o controle político dos gastos públicos, 

instrumento de administração e planejamento do que se almejava gastar”. 

Alguns pontos referentes às competências merecem destaque. Na Constituição 

Política do Império do Brasil de 25 de março de 1824, determinava-se no artigo 170 que a 

receita e a despesa da Fazenda Nacional seriam encarregadas a um Tribunal, sob o nome 

de Tesouro Nacional. Neste, em diversas estações devidamente estabelecidas por Lei, se 

regularia a sua administração, arrecadação e contabilidade, em recíproca correspondência 

com as tesourarias e autoridades das províncias do Império (BRASIL, 2008). 

De acordo com o capítulo III, artigo 172 da Constituição Imperial, cabia à Fazenda 

Nacional a responsabilidade orçamentária. Esta, havendo recebido das outras repartições 

do Império os orçamentos relativos às suas despesas, apresentava à Câmara dos Deputados, 

anualmente, logo que esta estivesse reunida, balanço geral da receita e despesa do Tesouro 

Nacional do ano antecedente e igualmente o orçamento geral de todas as despesas públicas 

do ano futuro e da importância de todas as contribuições e rendas públicas.  

Com a Constituição Republicana de 1891, Giacomoni (1996) adverte que 

importante alteração foi realizada no que diz respeito à distribuição das competências em 

relação ao orçamento. A elaboração deste passou a ser função privativa do Congresso 

Nacional, assim como a tomada de contas do Executivo. A Constituição instituiu um 
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Tribunal de Contas e os parlamentares decidiram que a elaboração do orçamento caberia à 

Câmara dos Deputados, que assumiu a função. Viana (1950 apud GIACOMONI, 1996) 

salienta que a iniciativa orçamentária tem sempre partido do gabinete do Ministro da 

Fazenda que, após construí-lo, encaminha-o à Câmara. 

Na prática, era o Poder Executivo que elaborava a proposta orçamentária da União. 

Por meio do Decreto n° 4.536 de 28 de janeiro de 1922, o Presidente da República 

organizou o Código de Contabilidade da União, centralizando os serviços da contabilidade, 

estabelecendo o exercício financeiro: orçamento e contas da gestão financeira, as receitas e 

despesas públicas, entre outras atribuições e responsabilidades. O artigo 13 do mesmo 

decreto determinou que o governo enviasse à Câmara dos Deputados, até 31 de maio de 

cada ano, a proposta de fixação da despesa, como o cálculo da receita geral da República, 

para servir de base à iniciativa da Lei de Orçamento (BURKHEAD, 1971). 

O orçamento público no Brasil, tanto quanto os orçamentos de outras nações, são 

padronizados nas três esferas: municipal, estadual e federal, desde 1939. Em 1932, por 

exemplo, necessitando consolidar a dívida externa brasileira, o governo federal deparou 

com grandes dificuldades devido às diferenças de nomenclaturas e títulos, além de sérias 

falhas nos procedimentos contábeis em uso no momento pelas administrações municipais e 

estaduais. Isso as obrigou a realizar um estudo que resultou na normatização do uso das 

terminologias em todos os estados brasileiros, evitando disparates nas prestações de contas.  

De 1937 a 1985, várias crises políticas alteraram a confecção do orçamento público 

da União. Giacomoni (1996) descreve que primeiro foi a crise do Estado Novo que gerou a 

Constituição de 1937, direcionando a elaboração ao orçamento a um departamento 

administrativo a ser criado junto à Presidência da República e votado pela Câmara dos 

Deputados e pelo Conselho Federal. Além disso, o autor relata que: 

 

[...] As duas câmaras legislativas nunca foram instaladas e o orçamento federal 

foi sempre elaborado e decretado pelo chefe do Executivo sem a participação e 

aprovação do Legislativo. Naquele período, os governadores dos estados eram 

nomeados interventores que, por sua vez, nomeavam os prefeitos municipais. 

Com a Constituição de 1946, o orçamento voltou a ter a participação do 

Legislativo na discussão e votação, inclusive apresentando emendas, o que durou 

até 1967 (GIACOMONI, 1996, p. 51). 

 

Com a promulgação da Constituição de 1988, pós-regime militar, o Poder 

Legislativo voltou a ter participação sobre o orçamento que é elaborado pelo Poder 
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Executivo, como prescrevem os artigos 165 a 169. Para Giacomoni (1996), as duas 

principais novidades do novo texto constitucional na questão orçamentária são a devolução 

ao Legislativo da prerrogativa de propor emendas ao projeto de lei do orçamento sobre 

despesa e a explicação do sentido da universalidade orçamentária, isto é, considerando a 

multiplicidade de formas organizacionais e jurídicas do setor público, quais as receitas e 

despesas públicas que devem integrar o orçamento público e merecer, portanto, a 

aprovação legislativa. 

Outra inovação do texto constitucional que pode ser mencionada é a exigência de, 

anualmente, o Executivo encaminhar ao Legislativo projeto de lei das diretrizes 

orçamentárias com o objetivo de orientar a elaboração de a Lei Orçamentária dispor sobre 

a política de fomento a ser observada pelas agências oficiais. O processo de orçamento 

utilizado anteriormente acontecia num ciclo de quatro fases: a) elaboração da proposta 

orçamentária de competência do Executivo
3
; b) votação e aprovação da Lei do Orçamento 

pelo Legislativo, sendo que a Constituição Federal de 1988 deu a este a prerrogativa de 

propor emendas de despesas desde que haja a devida indicação do recurso; c) execução do 

orçamento coincidente com o exercício financeiro; d) controle e avaliação da execução do 

orçamento, tanto interno, feito pelo executivo, como externo, feito pelo Legislativo, com 

auxílio dos Tribunais de Contas (FEDOZZI, 2001). 

Os governos municipais, embora exista padronização na forma de organizar o 

orçamento, gozam de certa autonomia na captação e distribuição das receitas orçamentárias 

e alocação das despesas. As receitas derivam de arrecadação própria e as oriundas das 

transferências federais e estaduais
4
. As despesas se realizam de acordo com três grandes 

agregados: despesas de pessoal, de custeio e investimentos. 

Essa autonomia dos executivos municipais, quanto às despesas, se dá a partir das 

escolhas de prioridade, no item investimentos e nos gastos, com manutenção de serviços. 

Isso porque a legislação, ao classificar as contas orçamentárias, determina que o orçamento 

seja discriminado de forma analítica e sintética, por atividades e projetos, sendo, na 

verdade, uma autorização de teto de despesas, tirando, assim, obras de maior porte que 

necessitavam de levantamento de custos e indicação da fonte de recursos. As demais 

                                                           

3
 Leva em consideração o Plano Purianual, os setoriais e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

4
 Derivavam de tarifas cobradas pelos serviços prestados, da arrecadação de impostos (IPTU, ITBI, ISSQN) 

das transferências federais (% do IR e ITR); e das estaduais (% do IPVA, ICMS, FPM) 
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atividades não constam do orçamento e são decididas durante a própria execução 

orçamentária. Dessa forma, o Executivo fica com certa margem de flexibilidade para 

decidir a aplicação dos recursos de investimento, já que não precisa submeter-se a 

discussão e possíveis alterações indicada pelo Legislativo.  

No que diz respeito à forma como o orçamento é utilizado hoje por muitas 

prefeituras, de acordo com Fedozzi (2001), parece haver consenso entre alguns estudiosos 

quanto à sua ineficiência. Uma vez que esse instrumento deve ser fundamental para a 

gestão socioestatal, historicamente não está sendo levado a sério no cumprimento de suas 

finalidades básicas, mas sim tratado como um reflexo das práticas que presidem o modelo 

patrimonialista de gestão do Estado brasileiro. Ele representa privilegiado instrumento de 

acesso clientelístico aos recursos públicos, que ocorre na forma de barganha ou troca de 

favores entre Legislativo e Executivo, a partir das emendas parlamentares. 

Hoje, as regras orçamentárias brasileiras ainda são norteadas pela Lei 4.320/1964, 

que estabeleceu normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos estados e dos municípios. Introduziu a exigência da 

elaboração do orçamento plurianual de investimentos para o período de quatro anos e o 

Orçamento-Programa. De acordo com Machado Jr. (2003), o pressuposto é de que este é 

um importante marco nos termos da definição do gasto público, uma vez que, para que 

ocorra o gasto público, a meta deve ser atingida e explicitada em termos físicos e de custo. 

A partir daí, estão definidos os sistemas de planejamento, programação, orçamento e 

controle, a partir dos princípios orçamentários. 

Segundo alguns doutrinadores, os princípios orçamentários não têm caráter 

absoluto ou dogmático. Existem divergências sobre sua estrutura e conceitos. Entretanto, 

serão abordados a seguir aqueles aceitos pela maioria dos estudiosos. 

 

2.1.4 Princípios orçamentários   

 

Existe consenso entre pesquisadores de que a melhor forma de se obter a 

transparência do orçamento público é facilitar o seu controle e avaliação e buscar a 

elaboração da peça legal, seguindo e obedecendo aos princípios clássicos do orçamento. Os 

objetivos desses princípios consistem em tornar o orçamento transparente e facilitar seu 
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controle e avaliação. No Quadro 2 serão expostos esses princípios com suas respectivas 

definições e objetivos.  

QUADRO 2 

Princípios clássicos utilizados pelo orçamento público nacional 

Princípios Definições Objetivos 

 Da Unidade 

 

 

Deve ser uno, cada ente federado deve 

ter apenas um orçamento.  

Eliminar a existência de orçamentos 

paralelos, tornando-o mais transparente, 

facilitando seu controle e a avaliação. 

 Da 

Universalidade 

 

Deverá conter todas as receitas públicas 

e todas as despesas públicas.  

Possibilitar ao Legislativo conhecer e 

autorizar, previamente, essas receitas e 

despesas. 

Do Orçamento 

 Bruto  

 

 

Da 

Periodicidade 

ou Anualidade  

 

Todas as receitas e despesas devem 

aparecer no orçamento em seus valores 

brutos.  

 

 

Deve obedecer a certa periodicidade, 

que, na maioria das vezes, é de um ano. 

Impedir a inclusão de importâncias 

líquidas, sem a discriminação da origem 

e da totalidade dos recursos arrecadados  

 

Período para que o Poder Legislativo 

possa interferir e controlar o orçamento 

de maneira a permitir a correção de 

eventuais desvios. 

Do Equilíbrio 

 

Equilíbrio entre receitas e despesas. Catalisador das variáveis econômicas. 

Ou seja, o total das despesas igual ao 

total das receitas, de modo a não 

resultar déficits espirais. 

Da 

transparência 

 

 

 

 

Deve apresentar e discriminar os 

abatimentos e os descontos aos valores 

brutos. 

Evitar que informações sem valores de 

abatimentos, descontos e compensações 

sejam escondidos pela simples 

apresentação de valores líquidos sem a 

discriminação desses diversos tipos de 

descontos. 

Da 

Exclusividade 

 

 

 

Não conterá dispositivo estranho à 

previsão da receita à fixação da despesa, 

não se incluindo na proibição a 

autorização para a abertura de créditos 

suplementares e contratação de operação 

de crédito. 

O objetivo de impedir que normas 

concernentes a outros ramos do direito 

sejam introduzidas nas leis 

orçamentárias. 

Da Legalidade 

 

 

Deverá estar em sintonia com o 

planejamento e a programação do poder 

público. 

Garantir que todos os atos relacionados 

aos interesses da sociedade passem pelo 

exame e pela aprovação do Parlamento. 

Da Publicidade 

 

Quando aprovado, deve sempre ser 

divulgado pelos veículos oficiais de 

comunicação do país. 

Para conhecimento e fiscalização do 

povo. 

Fonte: Elaborado pela autora, nov/2008. 

 

A seguir, serão demonstrados, com mais clareza, os princípios utilizados pelo 

orçamento público nacional, considerados os mais importantes pelas doutrinas. 
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No caso do Brasil, a União possui três peças orçamentárias: a) o orçamento fiscal; 

b) o orçamento da seguridade social; c) orçamento de investimentos em empresas em que a 

União detenha a maioria do capital social votante. 

Esses três orçamentos estão integrados de forma harmônica em um sistema 

integrado de planejamento do orçamento. A utilização do princípio da unidade no processo 

de elaboração pretende torná-lo mais transparente, facilitando seu controle e a avaliação. 

Contudo, o desmembramento do orçamento no Brasil em três peças foi baseado em 

propósitos específicos. A utilização de um orçamento da seguridade social tem, por 

exemplo, o objetivo de evitar desvios de recursos, originalmente destinados a essa área 

para outras finalidades. 

Apesar da existência das três peças orçamentárias no governo federal, elas devem 

ser harmônicas entre si, integrando uma única norma legal: a Lei Orçamentária Anual 

(LOA). Dessa forma, o art. 2º da Lei n° 4.320/64 dispõe que a Lei de Orçamento conterá a 

discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar: a) a política econômico-

financeira do governo; e b) o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios 

de unidade, universalidade e anualidade. 

Assim, o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas referentes aos 

poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.  

A exposição dessa totalidade das receitas e das despesas constitui-se no princípio 

da universalidade. A ideia desse princípio está associada a palavras tais como montante, 

total, todas, no sentido de que o orçamento deverá conter todas as receitas e todas as 

despesas públicas. Contudo, na vida real, essa lógica nem sempre se processa no 

orçamento. Ou seja, existem exceções ao princípio da universalidade, como será 

apresentado a seguir. 

O princípio da universalidade é previsto nos artigos 2º, 3º, 4° e 6° da Lei  n° 

4.320/64, que, no conjunto, preconizam que o orçamento deve conter as receitas e as 

despesas do Estado. O objetivo é possibilitar ao Legislativo conhecer e autorizar 

previamente essas receitas e despesas. Mas como as receitas são estimadas pelo governo, 

elas podem ser mais altas ou mais baixas do que foram inicialmente previstas. Se a 

economia crescer durante o ano mais do que se esperava, a arrecadação com os impostos 

tende a aumentar. O movimento inverso também pode ocorrer. Com base na receita 

prevista, são fixadas as despesas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Depois 
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que o orçamento é aprovado pelo Congresso, o governo passa a gastar o que foi autorizado. 

Se a receita do ano for superior à previsão inicial, o governo encaminha ao Congresso um 

projeto de lei solicitando autorização para incorporar e executar o excesso de arrecadação. 

Nesse projeto, definem-se as despesas que serão custeadas pelos novos recursos. Se, ao 

contrário, a receita cair, o governo fica impossibilitado de executar o orçamento na sua 

totalidade, o que exigirá corte nas despesas programadas, constituindo o chamado 

"contingenciamento". 

Outro princípio considerado relevante é o do orçamento bruto. Salienta-se que é o 

princípio complementar à universalidade orçamentária. Ele determina que todas as receitas 

e despesas devem aparecer no orçamento em seus valores brutos. Tem a finalidade de 

impedir a inclusão de importâncias líquidas sem a discriminação da origem e da totalidade 

dos recursos arrecadados. 

Assim, o orçamento público deve apresentar e discriminar os abatimentos e os 

descontos aos valores brutos, com a finalidade de satisfazer outro princípio orçamentário, 

que é o princípio da transparência. Ao impedir a apresentação de valores líquidos, evita-se 

que informações sem valores de abatimentos, descontos e compensações sejam escondidos 

sem a discriminação desses diversos tipos de descontos. 

Já o princípio da periodicidade diz que o orçamento deve obedecer a intervalos 

regulares, que, na maioria das vezes, é de um ano, uma vez que esta é a medida de tempo 

normal para previsões no setor público (ano civil). Esse período é razoável para que o 

Poder Legislativo possa interferir e controlar o orçamento de maneira a permitir a correção 

de eventuais desvios. 

A correção dos desvios é um preceito estabelecido pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), que é concretizado por meio de relatórios tais como o Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF). 

No princípio da exclusividade, postulado pelo art. 165, no 8º parágrafo da 

Constituição/88, a Lei Orçamentária Anual não poderá conter dispositivo estranho à 

previsão da receita à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a 

abertura de créditos suplementares e contratação de operação de crédito, ainda que por 

antecipação da receita, nos termos da lei. 

Já no princípio da legalidade, o sistema orçamentário deverá estar em sintonia com 

o planejamento e a programação do poder público, garantindo que todos os atos 
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relacionados aos interesses da sociedade devam passar pelo exame e pela aprovação do 

Parlamento. A legalidade pode ser dividida em duas partes: 

a) A legalidade da despesa: configura-se como a autorização legislativa da despesa. 

Ela deve ser autorizada por lei especial, pela Lei do Orçamento ou por lei de 

créditos adicionais; 

b) a legalidade da receita: é a autorização legislativa da receita. Esta também deve ser 

autorizada por lei. Antigamente, o próprio orçamento autorizava a arrecadação da 

receita. Hoje em dia, a lei que institui o tributo autoriza a sua cobrança e 

arrecadação. 

Sob o enfoque deste estudo, elaborar o Orçamento Participativo tem como premissa 

fazer o Orçamento-Programa com seus conceitos e técnicas, tomando por base decisões 

políticas, referendadas num processo de discussão de prioridades com a população 

organizada. A Lei de Responsabilidade Fiscal no art. 48 da Lei Complementar n
o
 101/2000 

institucionalizou a participação popular na elaboração do orçamento: “[...] a transparência 

será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de 

audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de 

diretrizes orçamentárias e orçamentos”.  

A Constituição Federal de 1988 aprimorou as regras orçamentárias estabelecendo 

obrigatoriedade de serem votadas três: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que se traduzem em 

instrumentos integrados para a elaboração do orçamento e visam ao planejamento das 

ações do poder público, conhecido como princípio da totalidade. Este admite a 

coexistência de diversos orçamentos, os quais, entretanto, deverão receber consolidação 

para que o governo tenha visão geral do conjunto das finanças públicas. Para Giacomoni 

(1996), a existência dessas regras orçamentárias não tem como preceito violar o princípio 

da anualidade ou da unidade, pois não têm caráter autorizativo, mas informativo. 

Na elaboração desses três instrumentos, a administração deve envolver a 

comunidade a fim de definir suas prioridades, as quais são influenciadas em função das 

características da região e estabelecidas conjuntamente com as lideranças, as associações e 

demais segmentos da sociedade envolvida. Desta forma, conforme Kohama (2000), a 

perspectiva é atender com mais eficiência às necessidades locais, propiciando o 

desenvolvimento do município de acordo com suas potencialidades.  
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No entendimento de Pires (1999), para que haja o avanço da cidadania sob o 

contexto da democracia participativa, a apresentação do PPA, LDO e LOA deve ser 

simples e compreensível para o cidadão, com o objetivo acompanhamento do fluxo de 

recursos do Estado. Além disso, deve haver transparência pública na implementação do 

orçamento, uma vez que este se torna um limite à ação do Executivo. No caso de haver 

efetiva participação da sociedade na elaboração e controle, a aplicação do orçamento pode 

tender a mais eficácia.  

Nesta mesma direção, Andrade (1986, p. 79) destaca que:  

 

A possibilidade de democratização do processo orçamentário assenta-se em 

tripla condição. Primeiro, é preciso que os orçamentos sejam verdadeiros e 

confiáveis; segundo, que sejam facilmente acessíveis; terceiro, que as escolhas e 

decisões tomadas sejam legitimadas pelo processo político. 

 

Seguindo esse enfoque, o próximo capítulo terá como centro os aspectos 

metodológicos e as formas de participação apresentadas pela literatura como alternativa à 

crise de governança do Estado, fora da proposta dominante da ideologia neoliberal, sendo a 

ênfase na inserção democrática do cidadão, tendo como seu cerne o Orçamento  

Participativo.   
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2.2 Democracia Participativa e Cidadania 

 

2.2.1 Formas de participação 

  

             O termo participação hoje tem sido utilizado como sinônimo de democracia - como 

se a participação provesse automaticamente os ingredientes necessários à formação de um 

Estado Democrático ou criasse ambiente favorável ao seu crescimento.  Para Andrade 

(2007), é preciso distinguir as formas de participação: 

[...] há a participação controlada, que acontece sob a égide dos                            

regimes totalitários; há a manipulada, que é parte dos processos 

populistas de fazer política; e finalmente há a participação com 

autonomia, isto é, quem participa não é joguete político de ninguém. A 

participação política reflete e se acha condicionada por fatores 

estruturais: desigualdade social, cultura política e outros 

condicionantes, como nível educacional da população. 

 

No Brasil adotou-se a democracia chamada de democracia semidireta, definida na 

CF de 88 no parágrafo único do artigo 1º, que é a união da democracia direta e da 

democracia por representatividade. A participação popular é realizada por intermédio dos 

institutos do plebiscito, referendo e iniciativa popular, previstos no artigo 14 e incisos I, II 

e III. 

Diz o artigo 1º parágrafo único: 

 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 
 

O  artigo 14 da Constituição Federal determina: 

 

“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 

voto direito e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, 

mediante: 

I-plebiscito; 

II-referendo; 

III-iniciativa popular”. 
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A partir de então, ganham legitimidade e efetividade as eleições, novos partidos 

políticos, a separação da República em três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), a 

liberdade de pensamento e expressão. Essa situação é diferente do que ocorria durante o 

Regime Militar, que teve como fundamento o golpe de Estado, ausência de eleições ou de 

partidos políticos. As características eram marcadas pela censura do pensamento e da 

expressão, da violência clara e expressa, com agressões e prisões de inimigos políticos.  

De acordo com Avritzer e Anastasia (2006), o primeiro experimento utilizado no 

Brasil para que a população se manifestasse diretamente foi o plebiscito sobre a forma de 

governo, mais conhecido como o plebiscito sobre o parlamentarismo. E, recentemente, o 

referendum sobre o desarmamento. “Esses mecanismos de exercício direto da soberania 

popular não foram muito utilizados no Brasil democrático e, quando foram, acabaram 

sendo convocados em decorrência de conflitos internos ao Poder Legislativo” 

(AVRITZER; ANASTASIA, 2006, p. 37). 

Os mecanismos participativos utilizados no Brasil são, então, aqueles ligados a 

deliberações no campo das políticas públicas.  

 

As instituições participativas que se multiplicaram no Brasil democrático são os 

Conselhos de políticas públicas e os orçamentos participativos. Os Conselhos de 

políticas públicas são resultado das legislações específicas ou 

infraconstitucionais que regulamentam os artigos da Constituição de 1988 sobre 

a saúde, a assistência social, a criança e o adolescente e as políticas urbanas. As 

principais legislações participativas surgiram a partir da Lei Orgânica da Saúde 

(LOS), da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) e do Estatuto da Cidade. Cada uma dessas legislações 

estabeleceu a participação de uma forma diferente, mas a partir dos anos 90, 

todas elas ficaram conhecidas como Conselhos. Podem-se definir os Conselhos 

como instituições híbridas nas quais há participação de atores do Executivo e de 

atores da sociedade civil relacionados com a área temática na qual o conselho 

atua (AVRITZER; ANASTASIA, 2006, p. 38). 

 

        

Segundo Bobbio (1987), a despeito do conceito de participação denotar um 

conjunto de regras ou procedimentos para a tomada de decisões coletivas, são criadas a 

partir de oportunidades para a participação mais ampla possível dos interessados, 

especialmente daqueles envolvidos com as questões, objeto dos processos decisórios. 

Assim, o conceito moderno de democracia se assenta na soberania popular (poder 

emanado do povo), preconizado pela Constituição Brasileira de 88, que contempla tanto a 

democracia representativa como a participativa. 
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Ainda de acordo com Bobbio (1987), esse processo de alargamento da democracia 

na sociedade contemporânea não tem ocorrido apenas pela integração da democracia 

representativa com a democracia direta. Há também uma extensão da democratização a 

associações diferentes daquelas propriamente políticas. Ou seja, o processo de alargamento 

altera o sentido etimológico da democracia direta e da democracia representativa, por 

permitir a participação dos interessados nas deliberações de um corpo coletivo. 

Silveira (2000, p. 84) também relata nessa linha de pensamento que: 

 

Se durante o golpe militar, a participação popular evidenciava a busca de 

autonomia entre os setores populares, após o golpe, com a redemocratização 

política, a participação popular parece ter assumido o sentido de envolvimento 

social e político, visando conquistas imediatas e localizadas de obras e de 

serviços públicos. 

 

A participação apresenta-se, para Pateman (1992), como ação educativa que se 

promove por meio de métodos de capacitação e de conscientização do desenvolvimento da 

cidadania, na qual as ideias apresentam grande ruptura cercada de subordinação e 

injustiças. Desse modo, a participação apresenta um novo ciclo, totalmente idealizado pela 

relação direta entre a transformação cidadã, consciência política e a diminuição das 

desigualdades sociais. 

As teorias clássicas da democracia partem da premissa de que, por intermédio do 

legislador soberano, a sociedade atua sobre si mesma. O povo, por meio de seus 

representantes, programa as leis; estes, por sua vez, programam sua execução e aplicação, 

de modo que os membros da sociedade recebem, a partir de decisões válidas para a 

coletividade da administração e da justiça, os produtos e regulamentações que eles mesmos 

programaram no papel de cidadãos.  

 Pateman (1992) considera que os argumentos críticos dos teóricos recentes sobre a 

teoria da democracia participativa são oriundos de equívocos na interpretação dessa teoria. 

A autora defende que a teoria da democracia participativa é construída em torno do caráter 

integrativo entre indivíduos e instituições (estes não devem ser considerados isoladamente) 

e, portanto, considerava o sistema político como um todo. Tem em vista que a existência 

de instituições representativas em nível nacional é insuficiente ao sistema democrático e 

pressupõe a máxima participação de todas as pessoas e a socialização em todas as esferas. 

A principal função da participação é, portanto, para ela, educativa e possibilita efeitos 
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positivos tanto para o aspecto psicológico quanto para o aperfeiçoamento na prática de 

habilidades e procedimentos democráticos.  

Dado o impacto educativo do processo participativo, segundo Pateman (1992), não 

representa problema algum à estabilidade do sistema político. Muito pelo contrário, quanto 

mais os indivíduos participam, melhor capacitados se tornam para fazê-lo. Para ela, a 

participação permite que decisões coletivas sejam mais facilmente aceitas pelos indivíduos 

e favorece a integração dos mesmos. 

 Por isso, Habermas (1990) propõe uma teoria moral que esteja comprometida com 

a vulnerabilidade humana, na qual tem de ter presente que o ser humano exige dupla 

garantia de condições sociais, pelas quais os indivíduos se conservem como participantes 

autonômos da comunidade. Ele reconhece que a ética discursiva depende também de 

formas correspondentes, ou seja, necessita da competência comunicativa dos integrantes do 

grupo, de situações biológicas ideais, livre de coerção e violência, e de um sistema 

linguístico elaborado que permita colocar em prática o discurso. Necessita, ainda, de muito 

esforço de todos. Pois, para o autor as injustas condições sociais de vida da sociedade 

capitalista devem ser compensadas com a distribuição mais igualitária dos bens coletivos. 

Também na obra de Toqueville (2000 apud ARON, 2000), visualiza-se que a 

democracia consiste na igualdade das condições. Para ele, democrática é a sociedade em 

que não subsistem diferenças de ordens e de classes. Todos os indivíduos que compõem a 

coletividade são socialmente iguais. A igualdade social significa a inexistência de 

diferenças hereditárias de condições, o que quer dizer que todas as ocupações, todas as 

profissões, dignidades e honrarias são acessíveis a todos. Estão, portanto, implicadas na 

ideia de democracia a igualdade social e, também, a tendência à uniformidade dos modos e 

dos níveis de vida. Uma decorrência disto é que “não há uma diferença essencial de 

condições entre os membros da coletividade. É normal que a soberania pertença ao 

conjunto dos indivíduos” (ARON, 2000, p. 35). 

Entretanto, Schumpeter (1984, p. 305) substitui a ideia de democracia como 

soberania popular pela ideia de democracia como método, ao postular que: "o método 

democrático é aquele arranjo institucional para chegar a decisões políticas - legislativas e 

administrativas - em que os indivíduos adquirem poder de decidir por meio de uma luta 

competitiva pelo voto do povo". 
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Esse método tem como única função a escolha da população de seus governantes. 

Para Schumpeter (1984), esse processo acaba sendo uma mera competição por eleitores, 

comparada à competição de mercado das empresas por seus clientes. Dessa forma, o 

processo eleitoral não é um meio para atingir a democracia, mas sim a própria democracia. 

O processo democrático sofreu restrições no que se refere à participação cidadã. 

Vários motivos contribuíram para que houvesse acentuada restrição à participação popular, 

entre eles destaca-se o medo da tirania pela maioria, preocupação clássica de Tocqueville 

(2000 apud ARON, 2000) em seu estudo sobre a democracia na América.  

Outro aspecto da restrição da democracia realçado por estudiosos é o aumento da 

complexidade e a diferenciação funcional das sociedades modernas, motivadas pelo 

crescimento das planificações. Em virtude disso, há a necessidade de mais rigor técnico, 

aliado à diminuição da participação popular. Bobbio (1987) demonstra com clareza as 

consequências dessas mudanças na sociedade : 

 

À medida que as sociedades passaram de uma economia familiar para uma 

economia de mercado, de uma economia de mercado para uma economia 

protegida, regulada e planificada, aumentaram os problemas políticos que 

requerem competências técnicas. Os problemas técnicos exigem, por sua vez, 

experts, especialistas [...] Tecnocracia e democracia são antitéticas: se o 

protagonista da sociedade industrial é o especialista, impossível que venha a ser 

o cidadão comum (BOBBIO, 1987, p. 33-34). 

 

Esse processo descrito por Bobbio (1987) ficou conhecido como uma concepção 

hegemônica ou liberal da democracia, um ideal de democracia defendido por muitos 

autores. Em consonância com ele, Santos (2001) acrescenta que na concepção liberal a 

cidadania pode ser definida pelos direitos civis e a participação é reduzida a um regime 

político dinâmico. Assim, o conceito de cidadania está formado em partidos políticos, 

manifestando-se no processo eleitoral de escolha dos representantes, como também no 

rodízio dos governantes e nas soluções técnicas para os problemas econômicos e sociais. 

Logo, o sentido de democracia correlaciona-se na definição de representação, em alguns 

momentos pode ser entendido como delegação de poderes e, em outros, como governo de 

poucos sobre muitos. 

De acordo com Antunes (2001, p. 13): 

 
A sociedade contemporânea, particularmente nas duas últimas décadas, 

presenciou fortes transformações. O neoliberalismo e a reestruturação produtiva 

da era da acumulação flexível, dotados de forte caráter destrutivo, têm 
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acarretado, entre tantos aspectos nefastos, um monumental desemprego, uma 

enorme precarização do trabalho e uma degradação crescente na relação 

metabólica entre homem e natureza, conduzida pela lógica societal voltada 

prioritariamente para a produção de mercadorias, que destrói o meio ambiente 

em escala globalizada. 

 

Essa citação mostra com mais clareza que, ao criticar a interferência política na 

esfera social, os neoliberais questionam a noção de direito e a concepção de igualdade, ou 

seja, a noção de democracia, que para eles tem o sentido de um sistema político capaz de 

consentir aos indivíduos fazer o máximo de esforço para demonstrar sua capacidade 

individual no mercado. Assim: 

 

[...] a grande operação política do neoliberalismo é transferir a educação da 

esfera política para a esfera do mercado questionando seu caráter de direito e 

reduzindo-a à sua condição de propriedade. É neste marco que se 

reconceptualiza a noção de cidadania mediante uma revalorização da ação do 

indivíduo enquanto proprietário ou bem enquanto individuo que luta por aceder e 

conquistar (comprar) propriedade-mercadorias de diversa índole, sendo a 

educação uma delas. O modelo de homem neoliberal é o cidadão privatizado, 

responsável, dinâmico: o consumidor (GENTILI, 1995, p. 132). 

 

A solução indicada pelo neoliberalismo para essa crise no sistema político é o 

desenvolvimento de um conjunto de propostas a serem aplicadas tanto no micro como no 

macrossistema, que comportam a regulação do sistema político por meio da ótica social, 

seguindo um grupo de estratégias, como o estabelecimento de mecanismos de controle de 

qualidade; a necessidade de articular e submeter a produção do sistema político à 

necessidade que o mercado de trabalho gera. 

 Nas discussões de Chauí (2006), a democracia brasileira se encontra diante de duas 

séries de obstáculos, a consubstanciação de uma democracia social “de fato”: a que decorre 

de uma herança da estrutura autoritária da sociedade brasileira, bloqueando a participação 

e a criação de direitos; e a proveniente das novas ideologias, que tendem a reforçar a 

despolitização gerada, por um lado, pela dispersão e fragmentação das classes populares 

(sob as consequências da economia neoliberal e sob a divisão e organização sociais do 

trabalho); e, por outro, pela diminuição do espaço público e expansão do espaço privado 

pela atuação das ideologias contemporâneas, que aperfeiçoam a atuação privatizadora do 

Estado neoliberal.  

As teses neoliberais, absorvendo os movimentos e as transformações da história do 

capitalismo, retomam as teses clássicas do liberalismo e resumem-se na conhecida 

expressão “menos Estado e mais mercado” em sua concepção de Estado e de governo. 
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Voltadas fundamentalmente para a crítica às teses de Keynes, que inspiraram o Estado de 

Bem-Estar Social e defendem enfaticamente as liberdades individuais, criticam a 

intervenção estatal e elogiam as virtudes reguladoras do mercado (HAYEK, 1977).  

Fora da proposta dominante da ideologia neoliberal, serão analisados a seguir 

alguns serviços sociais universais que geraram novas institucionalidades na governança, 

envolvendo as comunidades e novos atores sociais no processo decisório local na 

implementação de políticas sociais participativas.  

 

2.2.2 O Orçamento Participativo e o processo decisório local na implementação de 

políticas sociais participativas  

 

Conforme citado anteriormente, pode-se dizer que a Constituição Federal de 1988 

foi pródiga na criação de mecanismos de participação nas comunidades locais quando 

incluiu em seu texto a iniciativa popular, como audiências públicas, plebiscitos, referendos, 

sufrágio universal, Conselhos Municipais e, por fim, o direito à participação na elaboração 

e fiscalização dos orçamentos públicos, como instrumentos de interação da sociedade com 

os mecanismos governamentais de tomadas de decisões (SOUZA, 2004). Essa autora 

refere que: 

 

Como resultado disso, muitos governos locais estão implementando ou 

consolidando várias experiências participativas, que vão desde os Conselhos 

municipais setoriais voltados para decisão, participação na gestão e fiscalização 

de políticas sociais de pequenas obras públicas, até a incorporação de segmentos 

sociais marginalizados do processo decisório na alocação de parcelas dos 

recursos orçamentários, a partir do que ficou conhecido como Orçamento 

Participativo (SOUZA, 2004, p. 38). 

 

Assim, a inserção dos cidadãos nos processos decisórios é uma das características 

da democracia participativa. Tem como proposição a participação aberta, ampla e irrestrita 

que a sociedade civil pode conquistar nos projetos dos governos, independentemente da 

filosofia, da ideologia e do envolvimento partidário do cidadão. Isso acontece, segundo 

Avritzer (2002b), comumente em assembleias e reuniões do projeto OP. Nessas 

experiências, de acordo com suas observações, na maioria das vezes não se pergunta ao 

participante se ele pertence a alguma religião ou a alguma agremiação política. Em 

municípios como Porto Alegre, Santo André ou Belo Horizonte, suas pesquisas reportam 
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que, quando as perguntas foram feitas, foram para conhecer o público participante e 

aperfeiçoar o projeto OP e as atividades dos delegados e conselheiros . 

Souza (2001) observa que o incentivo à participação efetiva do cidadão e a 

representatividade são traços comuns dos projetos do OP, podendo ser um dos motivos 

mencionados por diversos adeptos e defensores do projeto para o suposto êxito no Brasil, 

independentemente do partido político envolvido na administração pública local, estadual 

ou nacional. 

Alguns pesquisadores, observando os resultados sociais do OP, descreveram que o 

projeto pode contribuir para a formação dos que dele participam. Por exemplo, reconhecem 

que ele é parte de uma trajetória histórica de mudança social e política mais ampla, com 

potencial para educar, transferir poder e socializar os participantes. 

  

 

O OP pode ser conceituado como uma escola onde os cidadãos adquirem 

compreensão sobre o que os governos fazem, sobre o que os governos não 

podem fazer e sobre como eles, cidadãos, podem apresentar seus interesses e 

demandas para os representantes públicos, sem serem reprimidos politicamente 

(GENRO; SOUZA, 1999, p. 64). 

 

Pode ser que a metodologia utilizada na formatação do Orçamento Participativo 

pelo político, que de fato o implementa, contribua na disseminação do projeto - desde que 

se pudesse entendê-lo como escola e, como escola, todos aprendessem (WAMPLER, 

2003)
5
. Isso não significa que exista consenso geral dessa premissa. Essa discussão vai 

além de teorias democráticas participativas recheadas de sucessos e de valores de 

igualdades de condições.  Existem freios e limites que serão objeto do próximo capítulo. 

Retomando a discussão, a disseminação do OP leva ao discurso de Grazia e Ribeiro 

(2001), ao afirmarem que este tem se disseminado com rapidez, mesmo não tendo 

conseguido institucionalizar-se nacionalmente. Houve adesão entre os políticos brasileiros, 

estendida, inclusive, a um contexto mundial. Em contraponto, fazem um alerta ao dizerem 

que a fórmula OP passou a correr o risco de banalizar-se, de perder a especificidade ou 

mesmo de se converter em algo problemático, difícil de ser assimilado pela operação 

                                                           

5
 Professor Assistente de Ciência Política na Universidade Estadual de Boise, escritor de um livro sobre o 

caso brasileiro: Participatory budgeting in Brazil, contestation, cooperation, and accountability. O autor 

oferece nesse livro importante análise das experiências democráticas no orçamento participativo. 



46 
 

 

 

governamental como um todo, sobretudo quando a população passa a ser vista como objeto 

na participação para homologar ações e decisões institucionais, nem sempre democráticas, 

inseridas em meio às ações populares.  Dessa forma, será apresentado a seguir como 

acontece o processo do OP e sua credibilidade na perpectitiva democrática. 

 

2.2.3 O processo democrático e a credibilidade do Orçamento Participativo 

 

O OP, após o processo eletivo, deixa de ser participativo e passa a ser 

representativo. A partir daí, os delegados eleitos representam os munícipes nas reuniões, 

discussões e votações que sucederam aquele momento, desde a hierarquização das 

demandas das microrregiões até a eleição dos conselheiros. Estes, por sua vez, passam a 

representar os delegados e a população nas reuniões, decisões ou acordos políticos entre 

eles e a comunidade.  

De acordo com Santos (2002), o Orçamento Participativo manifesta-se em três das 

suas características principais: a) participação aberta a todos os cidadãos sem status 

especial atribuído a qualquer organização, inclusive às comunitárias; b) combinação de 

democracia direta e representativa, cuja dinâmica institucional atribui aos próprios 

participantes a definição das regras internas; c) alocação dos recursos para investimentos 

baseada na combinação de critérios gerais e técnicos, ou seja, a compatibilização das 

decisões e regras estabelecidas pelos participantes com as exigências técnicas e legais da 

ação governamental, respeitando também os limites financeiros. 

O OP tem sido uma democracia ao mesmo tempo direta, participativa e indireta 

representativa. Como disse Pires (1999, p. 63), “este tem sido teorizado como o espaço 

público não estatal, como uma democracia direta, participativa e/ou deliberativa, como 

uma instituição redistributiva e de delegação de poder”. A respeito dos poderes e 

competências do conselho do OP, Santos (2002, p. 100) afirma que:  

 

A ideia da democracia deliberativa, genericamente definida, seria assentada no 

eixo central que informa que cidadãos e seus representantes deliberaram sobre os 

problemas e temas públicos sob condições que produzem uma reflexão racional e 

argumentativa e assim instituem um processo público de decisão coletiva. 

 

Para esse autor, a credibilidade, a confiabilidade e a participação popular nos 

projetos de um governo dependem da democratização das decisões da administração 
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pública, de investimento político em equipes que desenvolvam ações participativas junto à 

população, democratizando a formação, a informação, as decisões políticas e os projetos 

públicos. 

As falas, afirmações e intervenções indicam não haver democratização do poder e 

do conhecimento sem a democratização das informações e da comunicação, que 

proporciona formação. Quando as democratizações não acontecem, a não ser nos 

discursos, é porque o modo de governar continua tradicional e deteriorado na relação 

Estado e população, como observa Schumpeter (1984), marcado pelo autoritarismo e pela 

privatização. 

 

O modelo tradicional de relação do Estado com a população na alocação de 

recursos públicos é profundamente marcado pelo privatismo e pelo 

autoritarismo, podendo ser sintetizado a partir das seguintes características: 

utilização de pessoal e/ou privada dos recursos públicos; clientelismo como a 

prática de troca de favores ou barganha política; acesso privilegiado; ausência de 

transparência administrativa; ausência de mediações institucionais e de controle 

do poder (SCHUMPETER, 1984, p. 27). 

 

Por isso, o êxito do OP, conforme Abers (1997), parece depender da possibilidade 

de os cidadãos participantes do projeto serem protagonistas do processo democrático. E 

isso pode ser mais expressivo se o governo tiver clareza política da importância popular, 

oferecendo condições para que haja avanços na implementação das políticas públicas, 

prioritariamente as participativas. 

O próximo capítulo  buscará o contexto histórico,  a conceituação e a caracterização 

do OP como um possível instrumento formal de gestão pública que possa oferecer 

potencial ação de desenvolvimento de cultura democrática, cidadania e empowerment 

(empoderamento)
6
 em sociedades que lutam pela construção da sua modernidade. A partir 

desse instrumento, a população pode interferir na definição de prioridades de investimentos 

dos recursos públicos do governo municipal e, consequentemente, passa fiscalizar e 

discutir os problemas urbanos que afetam suas vidas. Apresenta, ainda, alguns problemas 

registrados na literatura sobre a implantação e organização do OP, na lógica de 

solidariedade e reciprocidade entre os atores sociais.   

                                                           

6
 Empoderamento é uma adaptação do termo em inglês (empowerment). Na noção freyriana significa a 

conquista da liberdade pelas pessoas que têm estado subordinadas a uma posição de dependência econômica 

ou física ou de qualquer outra natureza. Ver Freire (1992). .  



48 
 

 

 

2.3 O Orçamento Participativo 

 

2.3.1 Conceito  

 

O Orçamento Participativo pretende constituir-se como uma gestão pública 

assentada numa estrutura e processo de participação comunitária, guiados por princípios 

básicos como: participação aberta a todos os cidadãos sem status especial atribuído a 

qualquer organização, inclusive às comunitárias. É a combinação de democracia direta e 

representativa, cuja dinâmica concede aos próprios participantes a definição das regras 

internas; processo decisório descentralizado, tendo por base a divisão da cidade em regiões 

orçamentárias; alocação de recursos para investimentos baseados na combinação de 

critérios gerais e técnicos, compatibilidade entre as decisões e regras gerais pelos 

participantes e as exigências técnicas e legais da ação governamental, respeitando também 

os limites financeiros (FEDOZZI, 2001a). 

Para muitos pesquisadores (FEDOZZI, 2001a; GRAZIA; RIBEIRO, 2001; 

SANTOS; AVRITZER 2002; SOUZA, 2001; WAMPLER, 2003), o OP tem como 

premissa tornar-se um processo de consultas e debates sobre o orçamento público 

municipal. Ele ganhou ampliação na medida em que, na relação entre os participantes e o 

governo, pode gerar aprendizados, redefinir a metodologia. E, com isso, estar mais ao 

alcance da população. A partir desse processo, os setores mais pobres das cidades 

brasileiras têm a oportunidade de discutir os problemas urbanos que afetam suas vidas. 

Podem também discutir as prioridades de investimento do governo municipal e decidir o 

que deve ser feito, onde e quando.  

Na verdade, esse procedimento, em alguns municípios brasileiros onde funciona o 

OP, se repete a cada ano: realizam-se assembleias nos bairros, nas regiões e no município, 

elegem-se as prioridades e os delegados que representarão cada uma delas. Um Conselho 

Municipal de Orçamento discute, então, a que deverão ser destinados os recursos 

disponíveis para o investimento. E os delegados de cada bairro ou região acompanham e 

fiscalizam a realização das obras aprovadas (FEDOZZI, 2001a). 

De acordo com Wampler (2003), essa política é uma construção institucional 

inovadora no contexto brasileiro, uma vez que oferece aos cidadãos a oportunidade de se 

envolverem diretamente nas questões públicas, a esperança de justiça redistributiva e a 
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possibilidade de reforma do processo de decisão nos municípios brasileiros. “Sob a ótica 

de Weber e Habermas, resgata a noção de espaço público e de sociedade civil, retomando 

as noções de participação, deliberação pública para fundamentar uma nova ordem 

democrática para sociedade atual” (WAMPLER, 2003, p. 61).  

Dessa forma, observa-se que o OP pode ser visto sob múltiplas perspectivas: como 

um processo de participação, de elaboração de demandas ou de deliberação dos cidadãos; 

como um mecanismo inovador, traduzindo-se num processo mais amplo de transformação 

social e educação pública. Ele leva à emergência de questões contenciosas no público, 

colocando-se como instituição democrática, com potencial de resolver disputas, colocar 

grupos divergentes juntos e permitir o debate público (FEDOZZI, 2001a). 

Essa discussão em torno da democracia não é algo novo. Porém, as formas mistas 

de democracia direta e representativa foram raras na história da humanidade. Segundo 

Souza (2004), atualmente busca-se corrigir distorções e problemas do sistema 

representativo mediante incrementos de democracia e de adoção de modelos mais 

próximos de representação direta. Pressupõe-se que ocorra isso com os orçamentos 

participativos no Brasil, embora se possa observar que prevalece, ainda, como sistema 

geral, a democracia representativa.  

Existe consenso entre alguns pesquisadores, e principalmente entre os políticos da 

esquerda, de que o OP também inova no próprio conceito de responsabilidade de governar, 

ao transformar o controle em uma característica permanente do processo administrativo. 

As formas de monitoramento existentes (em especial, em Porto Alegre e Belo Horizonte), 

conforme referenciadas na literatura, representam a integração do modelo de participação 

da população em nível administrativo. Isso demonstra a possibilidade de defesa de uma 

concepção intermediária entre a posição weberiana (acesso exclusivo de técnicos) e a 

concepção de visão participativa da democracia nesses processos. Assim, a extensão da 

soberania popular mostrar-se-ia compatível com a administração racional (AVRITZER, 

2002b). 

Nesse aspecto, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o Estatuto da 

Cidade exigem que o orçamento assuma essa dupla posição, soberania popular e 

administração racional. Preconiza que o orçamento seja elaborado e aprovado num espaço 

público e que ele seja organizado com base em discussões e emendas pelos vereadores nas 
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sessões da Câmara, com vistas ao planejamento do poder público expresso, e com certa 

racionalidade técnica (CRUZ, 2001). 

Essas novas regras alteraram o sistema de planejamento fiscal existente, dando vida 

nova à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA). Com 

isso, a execução orçamentária passa a ser controlada a cada dois meses pelo Legislativo e a 

sociedade civil a partir de novos relatórios de acompanhamento. Nesse ponto, percebe-se 

que a LRF trouxe uma revolução copernicana na gestão financeira dos municípios. 

Introduziu novas e mais duras regras para os limites de gastos públicos com pessoal, com 

despesas de custeio, na gestão financeira. Além disso, criou mecanismos de transparências 

que reforçou a necessidade de planejamento para que a sociedade pudesse participar da 

fiscalização dos atos dos governantes, exigindo destes mais transparência (CRUZ, 2001). 

A Constituiçao de 88 já havia introduzido em seu texto, como parte do processo 

orçamentário, que o orçamento público deve ser um instrumento de planejamento de curto 

prazo, acoplado a outros instrumentos de planejamento de prazo mais longo, como o Plano 

Diretor, o Plano Plurianual, o Plano de Governo, entre outros. Esses instrumentos de 

planejamento têm como objetivo colocar o município na rota do desenvolvimento 

sustentado e do bem-estar social ou pelo menos torná-lo mais claro quanto ao que se deseja 

atingir.  

Numa análise feita visando ao lado da população, Pires (1999) afirma que o OP é 

um meio adequado para fazer valer a vontade desta no planejamento municipal. O OP 

torna-se, então, a porta de entrada para o planejamento participativo em nível municipal.  

Por ser da natureza do processo politico, do orçamento e da economia que os recursos 

sejam escassos tanto nas três esferas de governo quanto para cidades grandes ou pequenas, 

existe intensa negociação dos diversos interesses a serem atendidos. O mais provável é que 

as prioridades e as reivindicações definidas nos fóruns populares não cheguem a ser 

atendidas em sua totalidade. Isso porque as necessidades são sempre em elevado número e 

quantidade e demandam muito mais recursos do que os existentes para fazer frente a elas. 

Cabe ao governante, nesse caso, definir as prioridades que mais lhes sejam viáveis ou 

vantajosas no sentido político e financeiro. Mas essa decisão pode levar a um outro 

problema, ele não atende à maioria da população participante envolvida nesse processo, 

provocando aborrecimento e descrédito nesses indivíduos.   
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Sem se ater nessas considerações, na concepção de Sposati, Falcão e Fleury (2002) 

o Orçamento Participativo é como um novo paradigma para as forças democráticas. Tem 

como princípio constituir-se em uma esfera pública, não estatal, em que a sociedade pode 

controlar o Estado. Essa nova esfera representa um espaço capaz de remeter os interesses 

partículares para a cena pública na qual eles são necessariamente confrontados com outras 

necessidades particulares e também no sentido universal. Essa divulgação de interesses, 

esse tensionamento entre o privado e o estatal em direção ao público pode possibilitar o 

confrotamento permanente das decisões e a relegitimação das instituições democráticas.  

Nessa direção, a discussão da próxima seção será em torno do OP como mecanismo 

de participação, empoderamento e valorização do capital social, gerando, assim, uma 

cultura cívica.  

 

2.3.2 O Orçamento Participativo como mecanismo de participacão e empoderamento 

 

Na conceituação de Abers (1997), dos mecanismos de participação que a população 

começou a utilizar, o Orçamento Participativo surgiu com a premissa de contrabalançar os 

efeitos das políticas de desenvolvimento econômico que excluem a maioria da população. 

Argumenta, ainda, que o trabalho local de associações cívicas é crucial para o bom 

desenvolvimento desse instrumento. Mas adverte que tais projetos de desenvolvimento 

coletivo só são viáveis, em larga escala, se o estado canalizar recursos para as associações 

civis. Na verdadade, o OP tem se mostrado uma obra minúscula, com investimentos muito 

restritos para dar conta da magnitude dos efeitos do desenvolvimento econômico. Assim, a 

perspectiva de ver a presença de associações civis na ação social e no planejamento como 

uma forma de minimizar as consequências desse crescimento econômico parece ingênua e 

fantasiosa. Elas só são eficazes, conforme já dito, se puderem contar com recursos mais 

representativos do governo. 

No terreno da construção de um novo modelo de gestão compartilhada de políticas 

públicas e de empowerment - ou "empoderamento” - da população, o OP caracteriza-se 

como uma nova arena pública, formada por meio da participação direta do cidadão, sendo 

considerada, por alguns segmentos políticos e sociais, uma renovação dos modelos de 

gerência e do próprio conceito de prática da democracia (SANTOS, 2002). 
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Assim, o OP, de acordo com Avritzer (2002c), tem como pressuposto ser um 

instrumento positivo de distribuição de recursos, pois a maior parte dos investimentos do 

montante tem, por princípio, a alocação para regiões de índice de qualidade de vida urbana 

(IQVU) mais baixo.  

Pozzobon (1998), corroborando os defensores do OP, de que ele tem como 

premissa previlegiar as áreas mais carentes, expõe que a possibilidade de garantir o 

atendimento às suas reivindicações tem a capacidade de gerar a afluência de pessoas dos 

setores populares às assembléias de orçamento. Desse modo, eles se tornam conhecidos 

como espaço dos mais pobres, com mais dificuldade de atrair a participação das camadas 

médias e empresariais. Nesta perspectiva, os Conselhos de orçamento passam a ter uma 

característica, então, pela presença da população mais pobre, e abre espaço também para os 

não organizados, aqueles cidadãos comuns, que não são mobilizados pelos movimentos 

sociais. 

Mas, ao que parece, segundo Souza (2001), a questão da cooperação entre governos 

e associações civis se torna problemática, especialmente quando se observa a dificuldade 

de ascenção dos mais pobres ao poder. Ou seja, daqueles que não têm acesso a associações 

ou que não foram capazes de formá-las e que normalmente vivem em pobreza extrema nas 

regiões mais carentes de serviços básicos.  

Algumas evidências mostram, como uma das críticas ao OP, que como a intenção 

do OP é tornar-se uma escola política para essa população, essa acaba não tendo o acesso 

ao sistema. Ela pode ser capturada pela política tradicional ao montar sua própria equipe 

para fazer a mobilização. Essa equipe tende a tratar isso como clientela política no mesmo 

nível dos outros. O fato de que estão tentando “fazer o bem” para eles, os mais pobres, e 

não simplesmente buscando voto não se justifica, seria clientelismo do mesmo jeito. Eram 

máquinas de manipulação política construídas para esse fim. Isso se torna uma questão 

complicada se se levar em consideração a democracia em sua definição clássica de 

“governo do povo, pelo e para povo”. É o mesmo que se remeter à Grécia Antiga e ver que 

quem participava não era efetivamente a maior parte das pessoas que compunham o povo, 

entre essas não estavam os escravos, as mulheres e os pobres. 

Ainda assim, o OP, mesmo que de forma minimalística, como já mencionado, 

devido à escassez dos recursos dos municípios, principalmente no que tange a esse projeto, 
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é uma tentativa de inversão de prioridades e tem o propósito de atender à periferia dos 

municípios em relação às necessidades básicas, considerando o estado de carência desta.  

Diante das mudanças ocorridas nas esferas governamentais e sociais e do 

reconhecimento, por alguns pesquisadores e políticos, dos avanços que o Orçamento 

Participativo realizou em Porto Alegre, Abers (1997) examina até que ponto este tem 

realmente levado ao empowerment os grupos tradicionalmente constituídos de influência 

política. Para ela, até mesmo os simpáticos à democracia participativa consideram que as 

políticas de participação não necessariamente garantem decisões que beneficiam os menos 

favorecidos. 

Por isso, Pires (1999) destaca que, no Brasil, o OP parte da ideia inicial de buscar 

democratizar a ação política ao integrar o cidadão comum a um novo espaço público, na 

medida em que os governantes deixam de exercer seus direitos constituídos de elaborar o 

orçamento em seus gabinetes e passam a ceder parte dele à decisão popular. Com isso, a 

relação entre Estado e Sociedade passa a ser horizontal, o que pode gerar interação e 

diálogo entre eles, além de fomentar as redes de cooperação de onde emergem os 

participantes.  

 Estudos revelam outros motivos para a busca da democracia participativa na 

sociedade brasileira. Um deles é o que Putnam chama de capital social
7
 incrementado entre 

os cidadãos devido ao aumento dos níveis educativos da população. Outro é a participação 

da população nos processos eleitorais, o que acarretou o acesso à informação. E também o 

aumento dos níveis de consciência sobre os direitos humanos e as expectativas em relação 

à melhoria da qualidade de vida da população, gerando, por sua vez, essa demanda 

participativa. Para Putnam (2000), o capital social pode ajudar a resolver os problemas da 

ação coletiva, no sentido de se obter cooperação social. Na sua perspectiva, o capital social 

é entendido como um conjunto de características da organização social – confiança, 

normas e sistemas – que tornam possíveis ações coordenadas. Utilizando esse conceito, 

pode-se desenvolver instrumentos empíricos para examinar a tese de que o capital social 

promove cooperação social e que esta se reflete no desempenho das instituições. Essa tese 

                                                           

7
 O capital social vem sendo compreendido como um fator endógeno às comunidades e grupos sociais, que 

pode ser fortalecido e desenvolvido, assumindo características de elemento fundamental em processos de 

desenvolvimento sustentável em regiões que manifesta desigualdade. Ver Durston (2001). 
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foi testada em seu famoso livro "Making democracy work", traduzido para a língua  

portuguesa com o título Comunidade e Democracia, no qual o autor, com base em 

exaustivo estudo sobre a Itália, conclui que o capital social é um fator explicativo da 

comunidade cívica, que, por sua vez, constitui o contexto do bom desempenho 

institucional. Na sua observação, as regiões que mostraram melhor performance 

institucional não coincidiram com as que receberam mais recursos ou investimentos, mas 

sim as que apresentaram características de participação cívica, igualdade política, 

estruturas sociais que incentivam e viabilizam a cooperação, ou seja, nas comunidades nas 

quais os cidadãos são prestativos, respeitosos e confiantes uns nos outros. 

O que pode ser observado em seu estudo é a inclinação a considerar a inclusão 

contemporânea da concepção de capital social e sua influência no desenvolvimento local 

como um processo que gera a confiança dos envolvidos na ação municipal e que promove 

aumento de participação política, podendo ser considerado importante fator de referência 

dos políticos.  

Em contraponto, um dos grandes problemas apresentados, ao que parece, é que 

para aqueles com mais recursos os custos de participação são mais baixos, inicialmente, e 

para os menos favorecidos os custos são mais elevados. Participar, para os mais pobres, 

acarreta dispêndios de tempo, locomoção, entre outros encargos. E, mesmo que todos os 

cidadãos pudessem participar com as mesmas condições, novos grupos podem facilmente 

vir a dominar as assembleias participativas, já que as pessoas que adquirem experiência 

organizativa podem tender a formar facções. “Isso se torna um problema aos sistemas de 

participação. Desta forma, o sistema de participação não pode ter estrutura fraca, senão 

acaba exacerbando as desigualdades existentes” (PHILLIPS apud ABERS, 1997, p. 2). 

Essa confíguração, no sentido de uma cidadania forte com construção e defesa do 

público, visa à participação democrática, sem exclusões, no âmbito do uso ético da razão 

prática, como já visto nos capítulos anteriores, nas abordagens de Fedozzi (2001a), 

Habermas (1990), Putnam (2000) e Wampler (2003) e resgatados, agora, em forma da 

democracia representativa e participativa. Tais abordagens só serão possíveis se houver 

“conformação do poder comunicativo como competência cidadã no espaço público e como 

gênesis da política deliberativa” (HABERMAS, 1997, p. 19). 
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Assim, busca-se a existência de um pluralismo razoável, que implica reconhecer o 

outro como diferente, porém como um interlocutor válido. Isto é, ver o outro como 

legítimo. E requer que o participante busque, por consenso, ações para a inclusão do outro.  

Ao contrário das perspectivas que enxergam a participação como forma de reduzir 

a presença do governo, o estudo de Abers (1997) sugere que a notoriedade da política 

participativa deriva do engajamento cívico e de persistente envolvimento de atores estatais 

que, direta e indiretamente, influenciam a organização da sociedade civil. Assim, como já 

citado, foi o sucesso da região setentrional da Itália pesquisada por Putnam. Seu estudo 

constatou que o engajamento cívico, em comunidades nas quais os cidadãos se sentem 

aptos a participar da deliberação coletiva, sobre as opções públicas e cujas opções melhor 

se traduzem em políticas públicas efetivas, resulta normalmente em um bom governo local. 

E demostraram, portanto, que a eficiência e a eficácia administrativa dos governos do 

Norte se deveram à existência de uma comunidade cívica. 

A questão central para Putnam (2000) é que a confiança, a cooperação e os espaços 

de participação social entre o Estado e a sociedade são elementos positivos e essenciais 

para o bom funcionamento das democracias. Ele identificou em sua pesquisa que a raiz do 

maior desenvolvimento do Norte italiano encontrava-se nas organizações que datavam de 

quase mil anos, como os coros de Igreja e as sociedades de ajuda mútua baseadas no 

associativismo horizontal e com alto grau de participação cívica. Já na região Sul 

predominavam as relações verticais, caracterizadas pela concentração de poder de 

proprietários de terra, menos participação social, incapacidade de os indivíduos agirem 

coletivamente e mais alocação de oportunidades individualistas. Em outras palavras, ele 

demonstrou como, na comunidade cívica, as relações de confiança são importantes 

variáveis na explicação do desempenho das instituições democráticas.  

Essa relação vertical citada por Putnam (2000) também pode ser vista em muitos 

municípios brasileiros que adotaram o OP como política pública de cunho cooperativista e 

associativista. Estudos descrevem algumas evidências do baixo grau de interesse na 

participação cívica e incapacidade das pessoas de agirem coletivamente. Além disso, 

conforme afirma Andrade (2007), “existe a questão da incapacidade das instituições 

políticas de responderem efetivamente às demandas vocalizadas pelos segmentos 

mobilizados”. Isso pode torná-las inoperantes, gerando o fracasso e desconfiança “pela 
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inexistência de aparato institucional maduro e efetivo e que funcione em moldes 

democráticos.” 

Retomando a temática do capital social, Ferreira e Ricci (1992), em sua pesquisa 

sobre os caminhos do Orçamento Participativo como possibílidade desse instrumento, 

destaca a importância de aprofundar ainda mais a relação entre comunidade e gestão 

pública, a qual se compromete, consequentemente, com a defesa da democratização. Na 

conclusão de seu estudo, discute sobre possibilidades, tendências, contribuições e lacunas 

sobre o OP, como ferramenta de capital social, e a necessidade de utilização de recursos 

públicos em benefícios da população. 

Para KIiksberg (1998),  a valorização do capital humano e social, aliada à retomada 

das relações entre iniquidade e crescimento, mostra como a relação entre o econômico e o 

social são complexas. Sua hipótese é que para se atingir um desenvolvimento econômico, é 

de extrema importância que se tenha o desenvolvimento social atrelado. Segundo ele, a 

sociedade que combinar ambos os tipos de desenvolvimento está em posição privilegiada. 

Nesse postulado, Putnam (2000) traduz que estas são, então, práticas, normas e 

relações de confiança que existem entre cidadãos numa determinada sociedade, bem como 

sistemas de participação e associação que estimulam a cooperação. Deduz-se dessa 

conceituação que quanto mais capacidade tiverem os cidadãos de confiarem uns nos 

outros, para além de seus familiares, assim como quanto mais elevado e rico for o número 

de possibilidades associativas numa sociedade, maior será o volume de capital social.  

Dessa forma, de acordo com alguns pesquisadores, há mais predisposição à 

participação as comunidades que trazem em sua história e pela sua própria trajetória 

movimentos sociais, ou seja, já trazem dentro de si um processo de aprendizado no qual 

passam a fomentar um novo ator histórico de agente de mobilização e pressão por 

mudanças sociais. Surge, nesse processo, o cidadão coletivo, nascido de tais movimentos, 

que tende a mais engajamento cívico, coesão social, sendo mais significativa a 

probabilidade de o OP ter melhor desempenho.  

Seguindo tais preceitos, serão abordadas a seguir as primeiras experiências do OP 

no Brasil, bem como sua evolução, ressaltando a relação Estado/sociedade na perspectiva 

de elementos essências para o bom funcionamento da democracia e da cidadania. 
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2.3.3 Surgimento das primeiras experiências do Orçamento Participativo no Brasil  

 

No Brasil, o Orçamento Participativo, como instrumento de participação, tem em 

sua premissa atuar como um novo centro decisório de políticas públicas, juntamente com 

os poderes Executivo e Legislativo. Na concepção de diversos pesquisadores e políticos, 

esse instrumento busca democratizar a ação política e integrar o cidadão comum a um novo 

espaço público, ou seja, está provocando vários efeitos pela mudança institucional. Para 

Pires (1999), tal mudança ocorre porque o governante abre mão do seu direito ou 

competência constitucional de produzir reservadamente todo o orçamento municipal e 

passa a ceder parte dele à decisão popular. Esta, por seu turno, atua para o governante 

como forma de diagnosticar as demandas e as necessidades da população, além de gerar 

cooperação, diálogo e corresponsabilização pelos resultados da atuação política  

Em relação à origem ou à elaboração do Orçamento Participativo, torna-se dificil 

definir quem realmente iniciou essa prática participativa com a população, pois com o 

avanço no processo participativo vivenciado nos anos 70/80, considera-se que a ninguém 

em especial pode ser atribuída a responsabilidade única por práticas participativas mais 

progressistas ou conservadoras. No entanto, pondera-se que os movimentos organizados da 

Teologia da Libertação da Igreja Católica junto aos setores populares, organizações não 

governamentais (ONGs), contribuíram para o processo de participação, já que nelas está 

implícita a concepção de teoria e militância revolucionária. Isso pode ser observado no 

texto de Landim et al. (2002, p. 26) sobre a identidade peculiar das ONGs.  

 

A partir dos anos 70 consolidam-se as redes de organizações que contam com 

agentes espalhados pelo país com uma ligação com grupos populares diversos, 

através de anteriores trabalhos de base, educação de adultos, de desenvolvimento 

comunitário, vão construindo um campo de identidade comum. Nesse 

movimento conta-se com o indispensável apoio e respaldo da Igreja [...] As 

mesmas práticas e projetos que se vinham fazendo nas bases da sociedade vão-se 

polarizar e assumir o sentido básico de criação de organizacões populares e 

contrapoderes.  

 

De modo mais diretamente relacionado ao Orçamento Participativo, a primeira 

experiência ocorreu ainda quando o Brasil vivia no período da ditadura militar. Algumas 

delas aconteceram em Ipiaú, Bahia, nos anos 60, Piracicaba-SP e Boa Esperança-ES na 

década de 70 e Vila Velha-ES, Pelotas-RS e Lajes-SC na década de 80 (SOUZA, 2001). 
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Os partidos políticos, no ínicio da discussão sobre a participação popular, tinham 

motivos distintos para a implementação do OP. Na década de 70 e 80, quando o 

planejamento participativo começou a surgir em alguns municípios, o ingrediente 

fundamental da conjuntura era a luta contra a ditadura militar, instaurada no país com o 

golpe de 1964. Depois, com a retomada do poder por meio de manobras pelas forças 

democráticas vitoriosas, os movimentos participacionistas voltaram à agenda, devido  às 

dificuldades enfrentadas durante o regime militar, sendo o Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB) o que esteve à frente das experiências de planejamento participativo na 

primeira fase do período pós-autoritário e era a única agremiação partidária de oposição ao 

antigo poderio governista (AVRITZER, 2002c). 

Assim, as primeiras experiências do Orçamento Participativo no Brasil ocorreram 

nas décadas de 70 e 80, conforme já dito, tendo como precursoras cidades como Lages, 

Joinvile, Boa Esperança e Diadema, onde a população podia opinar sobre a aplicação do 

orçamento público. A maioria dessas experiências não teve continuidade, devido à nova 

institucionalidade partidária surgida com o fim da ditadura militar (PIRES, 1999). 

Por volta do final da década de 80, o OP apareceu no cenário político do país nos 

moldes vigentes, via um discurso crítico à democracia neoliberal, expressando a 

insuficiência da mesma, e às figuras em que ela se assentava: o cidadão como consumidor, 

o Estado Mínimo, o contexto econômico e social, organizados por mecanismos de mercado 

(FEDOZZI, 2001a). 

Com base nisso, o OP tem se pautado, a princípio, numa retórica de reconstrução 

da vida social e política baseado na redemocratização com vistas a atingir todas as esferas 

de poder, com base em princípios como legitimidade do cidadão para decidir regra da 

maioria, consulta popular, cidadania política, alternância de poder e submissão das 

potências políticas à lei.  

A revalorização do poder local a partir do final da década de 80 ocorreu, então, de 

acordo com Souza (2001), num ambiente nacional de disputa em torno das reformas do 

Estado e do conteúdo das políticas públicas, a partir da Nova República. Configurava-se, 

inclusive, num “curioso” consenso entre as agendas reformistas e neoliberais, em torno da 

descentralização do Estado e das políticas sociais. A visão comum às duas posições é a de 

que a descentralização se constitui num instrumento eficiente de engenharia político-

institucional da democracia. Assim também ressalta Fedozzi (2001a, p. 25): 
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A forma de descentralização e a ênfase ao poder local parecem ser de interesse 

das duas correntes, muito embora os objetivos pareçam ser distintos: enquanto a 

primeira pretende o resgate da cidadania e dos princípios democráticos, a 

segunda visa a estabelecer a lógica da regulação pelo mercado, deixando os 

cidadãos à mercê das leis inerentes a este. 

 

Para Kliksberg (1998), essa alternativa de descentralização dos serviços sociais 

para as regiões e municípios, sugerida para melhoria do Estado social, promove mais 

efetividade dos programas, por aproximá-los mais das necessidades da população, além de 

permitir mais possibilidades e agilidade nas respostas. Para que esse processo transcorra 

harmonicamente, portanto, há necessidade de transparência institucional e de gestão 

eficiente, que não permita os desvios dos objetivos das políticas e o favorecimento de 

grupos isolados. 

Desse modo, pode surgir, como uma necessidade, a integração entre os vários 

setores, em ação conjunta e de complementaridade ao desenvolvimento de metas-redes. A 

ideia é que essa união entre os setores deve acontecer com a participação da comunidade 

nas políticas sociais com os objetivos definidos, tais como quais são as prioridades, 

buscando criar fluxo de informação para a gestão, avaliando continuamente os programas, 

além de ser uma forma de prevenção e vigilância contra a corrupção. Assim:  

 

Essas mudanças devem começar com uma ação integrada entre as políticas 

sociais e demais áreas. Geralmente, essas políticas e seus ministérios se 

desenvolvem num âmbito de desvinculação, isolamento e subordinação, além de 

ter seus recursos e insumos limitados. Essa grande dificuldade de articulação 

interinstitucional se processa por uma máquina burocrática pública, focalizada 

entre separações de setores, fronteiras rígidas, responsabilidades demarcadas, 

estrita divisão do trabalho. Só teremos resultados satisfatórios no campo social 

quando houver integração e conjunção de ações entre essas diversas áreas 

(KLIKSBERG, 1998, p. 40-41). 

 

De acordo com o exposto, o Estado deve, então, ter em sua atuação planejamento 

para executar e reforçar suas ações de maneira flexível, participativa, tendo estratégia de 

visão compartilhada, além de atenção às especificidades locais e das institucionalidades de 

gestão social.  

Essas considerações parecem vir ao encontro dos ideais do OP. Esses ideais se 

evidenciam pelas peculiaridades atribuídas a cada município que utiliza o processo por 

força das características regionais onde estão localizados. Assim, a disseminação das 

experiências do OP para várias cidades brasileiras fez com que a metodologia adquirisse 
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contornos diversos no que se refere à condição e diversificação regional. Contudo, vale 

lembrar a existência de características comuns dessa política de gestão pública 

generalizável para administrações municipais, baseadas em alguns princípios e num 

conjunto de instituições que funcionam como mecanismos ou canais da participação 

popular no processo decisório do governo municipal (GRAZIA; RIBEIRO, 2001). 

Entre esses princípios, realçam-se algumas metodologias que procuram contemplar: 

a) a descentralização das discussões com a população, a partir da divisão do município em 

regiões; b) elaboração de critérios de atendimentos às demandas regionais; c) elaboração 

dos critérios de participação da população; d) defínição das instâncias de participação e 

suas competências específícas (reuniões, plenárias, Conselhos). 

Vale salientar que o OP é desenvolvido e coordenado sempre a partir de um órgão 

do governo municipal, que pode ser a Secretaria de Planejamento ou de Finanças ou uma 

secretaria voltada para essa função específica. Essa dinâmica se dá a partir do chamado 

ciclo orçamentário, que se renova atualmente por meio da participação popular em diversas 

assembleias, após dividir a cidade por regiões. Essa é uma característica comum na maioria 

dos municípios pesquisados (AVRITZER, 2002c; AVRITZER; ANASTASIA, 2006; 

FADUL, 2000; FEDOZZI, 2001a; GENRO; SOUZA, 1999; GRAZIA; RIBEIRO, 2001; 

SANTOS, 2002; WAMPLER, 2003). 

A distribuição de investimentos nas regiões do OP obedece a um método 

processual de planejamento participativo. Inicia-se com as indicações das prioridades pelas 

instâncias regionais ou temáticas e culmina com a aprovação pelo Conselho do Orçamento 

Participativo do Plano de Investimentos, detalhando obras e atividades por setor de 

investimentos e por região. “Inicialmente, as regiões e temáticas definem três prioridades 

que orientam a elaboração da proposta orçamentária no que tange à alocação global dos 

recursos de investimentos” (FEDOZZI, 2001a, p. 117). 

Para fins metodológicos, será traçada a seguir uma síntese no que diz respeito às 

linhas mestras da metodologia que se aplicam às diversas experiências participativas, 

principalmente em relação à sua evolução. A preocupação derivada da literatura 

especializada é que a teoria metodológica reflita o mais fielmente possível à realidade 

empírica do Orçamento Participativo. E que nessa estrutura básica possam ser discutidas 

essas evoluções. Serão apresentadas, então, tais experiências com suas potencialidades e 
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limitações, que podem contribuir para melhor compreensão e sanar possíveis dúvidas que 

possam surgir. 

 

2.3.4 A evolução dos Orçamentos Participativos: potencialidades e limitações  

 

Estudos apuraram que dos governos municipais que assumiram as prefeituras em 

1989, apenas 12 municípios implantaram o OP; entre 1993 e 1996, 36 municípios e entre 

1997 e 2000 foram 103 municípios, segundo dados disponibilizados pelo Projeto 

Democracia Participativa da Universidade Federal de Minas Gerais. Visualiza-se, no 

GRÁF. 1, a existência de 194 experiências entre 2001 e 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 – Evolução das experiências do OP no Brasil. 

                            Fonte: Projeto Democracia Participativa / 2004. 

 

Devido ao sucesso atribuído às experiências municipais que o adotaram como 

políticas de governo, segundo estudiosos, o OP demonstra ser um bom referencial para a 

elaboração de projetos alternativos entre governo e a sociedade. Entretanto, existem outros 

estudos que se contrapõem a essa afirmativa e acentuam alguns aspectos operacionais 

ineficientes, principalmente no que concerne aos recursos extremamente escassos.  

As experiências realizadas em nível local, no âmbito das prefeituras, visando à 

descentralização, a mais proximidade governo/comunidade, ao planejamento participativo, 

ao resgate do espaço público como esfera importante da vida social, foram iniciadas na 
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década de 70 com prefeitos da esquerda de cidades europeias como Bolonha, Delf, 

Chambéry, Barcelona e, nas duas últimas décadas, também na América do Norte, em 

Ontário, no Canadá, em Portland, em Auburn, e no estado de Minesota, nos Estados 

Unidos da América. Todos, com o intuito de inovar, convidavam os habitantes a participar 

das decisões urbanas (NUNES, 1999 apud BRANDÃO, 2003). 

Em um país democrático, a população é que determina aquilo que o bairro está 

precisando. Desta forma, a Lei Orgânica torna-se importante para o município, pois nela se 

estabelece a prática democrática. Em Monique, na Holanda, existem organizações de 

vários bairros que compõem um conselho. Naquela cidade, nenhum projeto vai à Câmara 

sem ter sido aprovado antes pela comunidade. 

No Brasil, as diferentes pesquisas realizadas pelo Projeto Democracia Participativa 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pelo Fórum Nacional de participação 

popular (FNPP, 2002)
8
, entre 2001 e 2004, registram que os dados disponíveis sobre o OP 

mostram que esta parece ser uma política participativa mais frequente e com mais alto 

número de participantes nas cidades com as seguintes características: mais de 100.000 

habitantes, concentradas nas regiões Sul e Sudeste, com níveis de pobreza inferiores ao da 

média nacional e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) superior à média nacional 

(AVRITZER, 2004; WAMPLER, 2005). 

Essas características, segundo os pesquisadores, tornam difíceis a sua generalização 

pelo Brasil, tal como capacidade tributária e níveis relativamente baixos de concentração 

da pobreza. Com 194 casos existentes até 2004, concentração regional e tipo de cidades do 

OP, seus limites se sobressaem principalmente no que diz respeito à sua extensão para 

cidades de médio porte das regiões Norte e Nordeste (WAMPLER, 2003). 

Outra característica no Brasil dos governos que adotaram o Orçamento 

Participativo como política pública é que a maior parte das 103 experiências até 2000 foi 

realizada, a princípio, por administrações de esquerda, com destaque para os municípios 

com mais de 500 mil habitantes sob a direção do Partido dos Trabalhadores (PT) (ABERS, 

1997; FEDOZZI, 2001a; GRAZIA; RIBEIRO, 2001; WAMPLER, 2003). 

A TAB. 1 apresenta o número de municípios que adotaram o OP no Brasil e os que 

predominam nos partidos de esquerda.  

 

                                                           

8
 Esta pesquisa, do Fórum Nacional de Participação Popular, encontra-se em Grazia (2001).   
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TABELA 1 

Partidos políticos dos prefeitos  

(municípios que adotaram o OP no período de 1997-2000) 

Partidos Políticos Municípios 

Partido dos Trabalhadores 52 

Partido da Social Democracia Brasileira 13 

Partido Socialista Brasileiro 11 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro 09 

Partido Democrático Trabalhista 08 

Partido Verde 03 

Partido Popular Social 03 

Partido da Frente Liberal 02 

Partido Trabalhista Brasileiro 02 

TOTAL 103 

     Fonte: Pesquisa FNPP (SANTOS, 2002). 

 

Pires (1999), por seu turno, assevera que nenhum partido pode se arrogar o direito 

de pai da ideia, uma vez que tanto a proposta como os próprios partidos que procuraram 

implementá-lo foram frutos de diferentes estágios da correlação de forças que se 

estabeleceram na conjuntura política brasileira nos últimos 30 anos. Ele adverte que é 

importante tomar o OP como patrimônio coletivo da sociedade civil, construído ao longo 

da experiência de luta pela democracia. 

Na verdade, a proposta assentada sobre o Orçamento Participativo é originária mais 

da Comuna de Paris
9
 e dos Conselhos do que propriamente de experiências colhidas na 

realidade local (GENRO; SOUZA, 1999). Buscava-se realmente uma nova forma de 

transferência de poder para a classe trabalhadora organizada. Era uma visão progressista e 

positiva, embora simplista, pois o próprio PT não sabia ao certo como essa transferência de 

poder poderia se operar. 

Na América Latina, mecanismos internacionais (norte-americanos preocupados 

com a corrupção) assessoraram o Paraguai nas cidades de Assuncíon (desde 1995) e Villa 

                                                           

9
 Governo popular organizado pelas massas parisienses em 18 de março de 1871, sendo fortemente marcado 

por diversas tendências ideológicas, populares e operárias. Tornou-se, posteriormente, uma referência na 

história dos movimentos populares e revolucionários. 
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Elisa (1997) a adotarem a prática de audiências públicas do orçamento como forma de 

combater a corrupção do setor público. Em 1999, jornalistas franceses estiveram em Porto 

Alegre para produzir vídeos e textos sobre a experiência da capital gaúcha a serem 

divulgados na Europa, ampliando a visibilidade internacional de uma prática premiada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1996 (AVRITZER, 2002a). 

Esse reconhecimento internacional foi considerado pelo fato de a experiência de 

Porto Alegre ter sido selecionada pelas Nações Unidas como uma das 40 melhores 

intervenções urbanas do mundo, sendo merecedora de apresentação, em 1995, na segunda 

Conferência Mundial sobre Habitação Humana (Habitat II), realizada em Istambul, 

tornando, desta forma, Porto Alegre referência mundial de boa prática orçamentária e 

democrática (FEDOZZI, 2001b). 

Levantamento realizado pela Federação dos Órgãos para Assistência Social e 

Educacional (FASE) acusou que, entre 1989 e 1992, 12 municípios realizaram o OP e, 

entre 1993 e 1996, 36 municípos o realizaram. O fato de descobrir que pelo menos 103 

municípios brasileiros já haviam experimentado o OP durante esse período trouxe novos 

desafios. Antes desse levantamento, a ênfase no OP era restrita a Porto Alegre, assim como 

em outros municípios, como Belo Horizonte, Campinas e Santo André. Considera-se que o 

número de 103 municípios é um contingente reduzido diante dos mais de cinco mil 

municípios brasileiros, mas a progressão, ao longo das gestões, indica que essa experiência 

tem se disseminado (ABERS, 1997; AVRITZER, 2004; ANASTASIA, 2006; PIRES, 

1999).  

Veja-se na TAB. 2 o número de habitantes e os municípios que adotaram o OP 

entre 1997 e 2000.                                

                                                 TABELA 2 

População dos municípios que adotaram o Orçamento Participativo no período de 1997-2000 

Número de Habitantes Municípios 

Até 20 mil habitantes 31 

20 mil a 100 mil  33 

100 mil a 500 mil 30 

500 mil a 1 milhão 05 

Acima de 1 milhão 04 

Total 103 

  Fonte: Pesquisa FNPP (SANTOS, 2002). 
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Como pode ser observado, na tabela acima, o tipo dos municípios por porte 

populacional, onde mais há probabilidade de replicação do OP são aqueles com até 100 mil 

habitantes. 

Pires (1999) declara que, além das iniciativas dos governos municipais e estaduais 

em implantarem o OP, também a sociedade civil incentiva o mecanismo de participação 

popular no processo decisório orçamentário. Vale destacar algumas iniciativas que têm 

colaborado para essas ações: o Conselho Regional de Economia (CORECON), de São 

Paulo (que criou comissao especial para tomar iniciativas e mobilizar em torno da questão 

e promove curso de reciclagem para os economistas na área). A FASE têm promovido 

eventos, estudos e publicações sobre o Orçamento Participativo. O Instituto Pólis vem, há 

anos, promovendo fóruns sobre o assunto, assim como a Associação Brasileira de 

Orçamento Público (ABOP) e o Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC). Pode-se 

também encontrar vários sites de estudos sobre o OP, mantidos por universidades e 

institutos de pesquisas. 

A experiência de Porto Alegre divulgada pelo mundo não é por acaso. Segundo 

Pires (1999), nos últimos anos, o tema de autonomia do poder local tem dominado os 

debates entre as cidades do mundo. O poder local é chamado a resolver cada vez mais os 

problemas gerados pelas políticas liberais e ao mesmo tempo massacrados pelo ajuste 

fiscal dos governos centrais. Assim, acaba havendo coincidência histórica entre o período 

de aguda implementação de políticas de cunho liberal na América Latina e a experiência de 

gestão do Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre, a qual completou 12 anos de 

administração de esquerda na cidade, no final de 2000. 

Afora as limitações em suas institcionalidades e formas de participação, Abers 

(1997), Santos (2002) e Wampler (2008) consideram a proposta do OP como mecanismo 

de inovação democrática do Estado e de combinação entre a democracia direta (a 

mobilização direta de cidadãos em assembleias decisórias) e a representativa (a eleição de 

delegados). Essa proposta é estabelecida com vigor no momento de sugerir mudança 

qualitativa do papel do Estado, a partir do aumento da participação por meio do controle 

social e adoção de mecanismos de igual teor de controle, aumento da cultura cívica e de 

contenção da lógica de acumulação mercantil e capitalista. 
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Essa formação de cultura cívica crítica, para Silva (2001), portanto, tem um 

obstáculo difícil a ser superado, que diz respeito à falta de amadurecimento da consciência 

de cidadania na população, devido à ausência de cultura política democrática.   

Na mesma direção, existe o argumento de Calderón (1999) de que para tentar 

implantar uma cultura cívica e concretizar o projeto de participação da gestão da cidade 

perpassa pela necessidade do reconhecimento da população da sua condição de cidadãos. 

Isso significa que o processo participativo só é desencadeado na medida em que haja 

indivíduos que se percebem não apenas como moradores da cidade, mas, também, como 

cidadãos.   

No entanto, os direitos à cidadania, à formação de uma comunidade cívica a partir 

da prática do Orçamento Participativo também pode ser difícil e não se deve centrar toda a 

atenção apenas em um instrumento, uma vez que, mesmo diante do alargamento do OP, 

percebe-se o quanto esse instrumento pode ser limitado. O argumento é que são muitas as 

dificuldades na implantação do OP, principalmente na questão dos recursos, que são 

extremamente limitados. A maior parte dos recursos municipais fica comprometida com os 

encargos fixos, tais como: despesa com pessoal, despesa de manutenção, serviços da 

dívida, entre outros. Desse modo, a parcela destinada aos investimentos oriundos de 

proposições feitas pela comunidade significa apenas dividir o que sobra. E os recursos que 

sobram são sempre escassos para fazer frente às demandas e aos pleitos da população, ou 

seja, não conseguem suprir toda a necessidade da população. Consequentemente, o 

governo não consegue ser eficaz. 

Na mesma direção, Azevedo e Anastásia (2003, p. 6) assinalam que o OP enfrenta 

o chamado engessamento dos gastos orçamentários, que reduz consideravelmente as 

margens de manobra na alocação de recursos do poder executivo: 

 

Na verdade, devido a dotações previamente definidas em lei e às despesas de 

custeio da máquina pública municipal, não é grande o volume de recursos cuja 

alocação pode ser decidida através do OP. Apesar da modernização propiciada 

pela pressão exógena, os órgãos e as empresas públicas voltados para a 

realização das obras não têm desempenhado, muitas vezes, sequer o papel de 

viabilizar a aplicação efetiva dos parcos recursos disponíveis. 

 

Os autores revelam ainda que, na maioria dos casos estudados, o percentual e os 

valores absolutos das verbas disponibilizadas foram relativamente baixos para o porte das 

cidades, não ultrapassando 10% da receita própria do município. 
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Estudos recentes feitos em oito municípios brasileiros, como Blumenau, por 

exemplo, informam que o Prefeito permitiu que os cidadãos negociassem menos de 15% 

dos novos gastos de investimento. Em Rio Claro, essa margem sequer alcançou 5% 

(WAMPLER, 2008). Esses números podem ser um indicativo de que os respectivos 

prefeitos não estão interessados em assumir os riscos políticos necessários para criar 

programas de OP eficazes. 

Em Belo Horizonte, aos cidadãos foi inicialmente concedido o direito de negociar 

mais de um terço dos novos investimentos de capital (1993-1994). Mas em 2003 essa 

margem já havia recuado para menos 17%. Em Recife, o montante negociado pelos 

cidadãos havia sido inicialmente de 10% dos novos investimentos de capital (1995-1996), 

índice que, subsequentemente, entre 1997 e 2000, fora novamente reduzido, mas que se 

ampliou, afinal, para mais de 50% em 2001. Em São Paulo, de 2001 a 2004, a margem era 

de 25 a 35% dos novos investimentos de capital. Em Santo André, o controle dos 

delegados eleitos para o OP flutuava entre 20 e 50% dos gastos com novos investimentos 

de capital. Mas as regras institucionais foram estipuladas de maneira a permitir que o 

governo tivesse poder de veto sobre todas as decisões de políticas públicas. A autoridade 

era apenas parcialmente conferida aos cidadãos, pois os prefeitos não estavam dispostos a 

arriscar suas carreiras políticas em função de qualquer formato específico de política 

pública (WAMPLER, 2008). 

Além disso, conforme preceitua Souza (2001), existem constrangimentos empíricos 

e teóricos que podem dificultar a adoção indiscriminada do OP. Esses constrangimentos se 

resumem no fato de os municípios brasileiros, como já citado, não terem recursos 

suficientes para cumprir o que for decidido pela população. Existe também a situação de os 

representantes eleitos não quererem dividir o poder, mesmo que de forma apenas 

consultiva. Ademais, pode existir a dificuldade de evitar manipulação, corrupção e 

clientelismo em cidades onde a população tem baixa escolaridade e não está acostumada a 

ter papel ativo na fiscalização dos governos e onde a maioria é tão pobre que todo seu 

esforço e tempo pode ser canalizado para a própria sobrevivência. 

Por último, mas não menos importante problema detectado nesses programas, 

consiste no fato de a execução do OP estar sujeita especialmente à aprovação da Câmara 

de Vereadores. Essa relação entre a dinâmica do OP e a Câmara pode-se tornar complexa. 

Segundo Souza (2001), essa questão é particularmente sensível entre os delegados do OP e 
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os vereadores. Como se sabe, a aprovação final do orçamento é competência constitucional 

do Legislativo. E essa fronteira entre essas duas formas de representação de interesses pode 

estar longe de ser definida com clareza.  

Em outras palavras, o pressuposto é que os vereadores muitas vezes podem sentir-

se ameaçados com a perda de poder e, em consequência, aumentar a pressão sobre o 

Executivo, mediante troca de favores. Assim, a relação do Legislativo com os conselheiros 

do OP tende a se tornar também muito conflituosa. De acordo com Souza (2001), o que se 

pode observar é que são poucas as cidades que têm relação de discussão madura construída 

entre o Legislativo, o Executivo e os conselheiros do OP. Logo, o que tem como princípio 

tornar-se a solução, conforme o uso que é feito desse mecanismo, pode se tornar um 

entrave no processo administrativo. Ademais, e como foi analisado por Dias (2000), a 

instituição de uma política como o OP pode gerar problemas teóricos e práticos. Esses 

problemas afetam o funcionamento do sistema formal de representação de interesses, base 

das democracias ocidentais.  

Por isso, Avritzer (2001) adverte que é preciso atenção quando se fala em 

participação, já que o que pode ocorrer é que alguns governantes convidam os cidadãos a 

participarem como se o fato de estarem presentes já fizesse parte de uma participação real. 

Desta forma, parece que cada dia mais se faz necessária a intervenção qualificada e essa 

intervenção faz a diferença. 

Abers (1997) distingue três problemas da participação: 

 O primeiro é a implementação, isto é, mesmo quando os governos buscam 

implementar mecanismos participativos voltados para integrar grupos menos 

influentes no processo decisório, os mais poderosos têm força para impedir essa 

participação. 

 O segundo problema consiste na desigualdade: mesmo quando espaços são criados 

para que todos participem, as diferenças socioeconômicas tendem a criar obstáculos 

à participação de certos grupos sociais.  

 O terceiro problema incide na cooptação: mesmo que os espaços de interação sejam 

genuinamente participativos, pode haver desequilíbrio entre o governo e os 

participantes no que se refere ao controle da informação e dos recursos, fazendo 

com que essa interatividade seja manipulada pelos membros do governo. 
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Sobre as reuniões do OP, o que se tem disponível na litertura dos seus defensores, é 

que ele é um espaço que tem como pretensão promover a atividade formativa como: 

orçamento, finanças e gestão pública. Também, e sobretudo, tenta-se buscar com ele o 

desenvolvimento de um princípio educativo capaz de organizar os processos e a própria 

prática do Estado pela participação consciente e cidadã, partindo da base. Nesse sentido, 

aborda-se que a real participação deve iniciar-se desde o alicerce, além da descentralização 

do poder e priorização da cultura local, uma vez que sem significação cultural a 

descentralização é ineficiente, ou seja, a cultura local sustenta o poder local.  

Por outro lado, Pozzobon (1998) esclarece que existem fortes limites e desafios na 

implementação do OP: a falta de qualificação técnica e política das lideranças sociais para 

uma ação propositiva, para a negociação e a superação de particularismos corporativos e 

ideológicos. Há também limitações do lado governamental, a capacitação e fortalecimento 

da vontade política do Executivo e do Legislativo para a transparência, a superação da 

tradição tecnocrática e setorizada e a disposição de diálogo com os critérios e prioridades 

definidos com base num saber popular. Essa disposição de partilha do poder entre Estado e 

sociedade, mais que limites, a superação das assimetrias de poder e de saber pode ser 

considerada desafios de aprendizado para ambas as partes. 

De acordo com Pires (1999), os processos participativos devem ser aprofundados e 

remodelados por exigência da população e isso parece que tem acontecido mais 

frequentemente no caso dos Conselhos, que já estão mais incorporados à experiência 

participativa da sociedade civil. No caso do OP, outra crítica que pode ser feita, ou 

questionamento, é que, como é significativa a autonomia do Executivo na decisão, ele tem 

acesso privilegiado a uma gama de informações; decide e controla até onde quer abrir as 

informações e a participação. Então, em que medida e quão profunda ele permitirá ser a 

partilha do poder que o processo propicia?  

Uma das respostas pode ser encontrada nos primeiros 18 meses de gestão com o OP 

da administração popular em Porto Alegre, que chegou ao ápice de sua crise de 

governabilidade. A população não acreditou na sua participação para elaboração do 

orçamento municipal, em virtude da escassez de recursos para investimento e inoperância 

do processo que tem sido atribuída à inabilidade do Executivo. Isso tirou o ânimo dos 

representantes comunitários, ocasionando diminuição no número de pessoas nas 

assembleias da região. A avaliação e o sentimento de fracasso podem ser observados pelo 
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relato do  líder comunitário, José Carlos, do Conselho Popular da Zona Norte, citado por 

Fedozzi (2001b): 

 

A minha opinião é que a gente apostou demais nessa administração que tá ai. A 

gente como militante do movimento sempre procurava um canal ou um caminho 

que nos levasse a nos aproximar cada vez mais da Prefeitura, porque sempre com 

uma imensa dificuldade de relacionamento entre as comunidades e a 

administração. De repente, tem esta proposta, uma proposta discutida, que a 

comunidade como um todo abraçou praticamente e a princípio ela nos parecia 

muito boa, bem intencionada aparentemente, mas depois o discurso e a prática 

têm uma distância muito longa [...] na minha opinião eles achavam que 

administrar era uma coisa e no fim era outra completamente diferente. Acho que 

criticar a gente é muito fácil, e aí a fazer o que os outros deixaram de fazer, tem 

uma diferença muito grande. Dessa maneira, o movimento comunitário 

praticamente se decepcionou. É chamada para discussão, a gente vai, discute, 

aprova, reprova, só que muito pouco está acontecendo (sic).  

 

Fedozzi (2001b) explica que o que aconteceu em Porto Alegre no início da 

administração popular é que a Prefeitura estava em crise financeira. A nova gestão foi 

impedida de fazer novos investimentos na cidade, pois 98% da receita estavam 

comprometidos com o pagamento dos servidores. Em 1989, foi discutido então o 

orçamento a ser executado em 1990. No entanto, com o orçamento do ano anterior ainda 

não havia sido realizada obra alguma, o que ocasionou ampla discussão e até invasão da 

Prefeitura por lideranças comunitárias iradas. E verificou-se uma reunião improvisada no 

saguão da Prefeitura, na qual as lideranças apoiadas, inclusive por vereadores do PT, 

exigiram explicações do Executivo e o compromisso da administração popular em realizar 

as obras já discutidas e aprovadas.  

Desta forma, é importante dizer que a experiência de Porto Alegre, segundo Abers 

(1997), indica que a participação popular envolveu a questão das decisões de distribuição 

de recursos entre os diversos bairros e regiões de uma grande cidade. Alguns autores 

sugerem que comunidades pobres funcionem numa lógica de solidariedade e 

reciprocidade, que compele os pobres a sacrifícios substanciais na proteção dos mais 

carentes. Deste modo, o Estado pode desempenhar importante papel na redução do 

problema da desigualdade ao gerar um quadro favorável ao surgimento de novas 

associações civis e ao estimular os que participam com interesses imediatos a integrarem 

as questões éticas de justiça distributiva na tomada de decisões.  
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Vale recorrer aos escritos de Held (1987). Em seu argumento, ele ressalta que, para 

criar condições de igualdade, a distribuiçao de recursos materiais tem de ser 

profundamente alterada. 

 

A autonomia democrática e a distribuição existente de recursos escassos estão 

em fundamental contradição. A igualdade política é inseparável de uma rígida 

concepção de justiça distributiva. Mas se o princípio da autonomia e a vida 

democrática pressupõem vigorosa dedicação à igualdade de condições, tem-se 

que indagar imediatamente: quais condições, exatamente, deveriam ser iguais? A 

distribuição de todos os tipos de recursos deveriam ser equalizadas? (HELD, 

1987, p. 265). 

 

Da mesma forma, Pozzobon (1998) assegura que os orçamentos participativos, 

desde que realmente submetam parte substancial à deliberação pública, podem se tornar 

instrumentos com acentuado potencial de democratização do poder e de inversão de 

prioridades. Garante-se, assim, que a agenda e os recursos públicos se voltem para os 

interesses realmente públicos, em vez de vincularem-se de modo privatista a interesses de 

elites privilegiadas. Para ela, os espaços de cogestão são mais eficazes do que os Conselhos 

setoriais na garantia da inversão de prioridades, visto que estes têm mais dificuldade de 

acesso aos orçamentos.  

Ainda assim, cabe lembrar que, ao instituir uma arena pública não estatal para a 

negociação de interesses envolvendo associações reivindicativas, movimentos sociais e 

individuais, o OP pretende romper com os paradigmas clássicos da administração pública e 

integrar diversos setores da sociedade no processo de tomada de decisão sobre a alocação 

de recursos das prefeituras. 

Em suma, o pressuposto que se tem é de que, por meio do Orçamento Participativo, 

a política pública deixa de ser vista e experimentada apenas como um processo de 

agregação de preferências dadas e passa a incorporar uma dimensão deliberativa que 

abrange também a formação, a transformação das preferências, a redistribuição dos 

recursos e a construção do consenso (AZEVEDO; ANASTASIA, 2002).  

 

 

 

 



72 
 

 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

           Neste trabalho, a pesquisa apresentada é, quanto aos fins, descritiva; quanto aos 

meios utilizados, bibliográfica, documental e de campo. O conteúdo deste capítulo trata da 

metodologia empregada no desenvolvimento da pesquisa. Ela foi dividida em três seções. 

A primeira descreve a natureza da pesquisa, caracterizando-a e descrevendo seus objetivos; 

a segunda exibe o universo da pesquisa; a terceira apresenta os instrumentos de coleta de 

dados. 

3.1 – Método de pesquisa.  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, jan/2011. 

 

 

3.2 Natureza da pesquisa: Estudo descritivo 

            



73 
 

 

 

O presente estudo foi realizado predominantemente na abordagem quantitativa, 

utilizando-se também a qualitativa, quando conveniente à pesquisa.  

A abordagem quantitativa é definida como:  

 

[...] o tipo de pesquisa que, como o próprio termo indica, quantifica opiniões, 

dados, na forma de coletas de informações, assim como também o emprego de 

recursos e técnicas estatísticas, desde a mais simples, como percentagem média, 

moda, mediana e desvio-padrão, até as de uso mais complexo, como coeficiente 

de correlação, análise de correlação, normalmente utilizados nas defesas de teses 

(OLIVEIRA, 1997, p. 115). 

 

Por meio da utilização dessa abordagem, objetivou-se comparar os balanços 

financeiros dos municípios de Divinópolis-MG e Sete Lagoas-MG. Este estudo verificou 

se existem diferenças e variações nos gastos dos recursos públicos entre os dois 

municípios.  

A abordagem qualitativa, segundo Collis e Hussey (2005, p. 26), é mais subjetiva e 

envolve examinar e refletir as percepções para obter entendimento de atividades sociais e 

humanas. Ela tem como objetivo verificar como se dá a interação e compreensão dos 

resultados individualizados dos municípios em questão, compreendendo a dinâmica interna 

na elaboração dos processos orçamentários e a participação da sociedade civil no 

planejamento financeiro dos respectivos municípios.  

Em relação ao método de estudo, Gil (1996, p. 27) salienta que “[...] é o conjunto 

de procedimentos intelectuais e técnicas adotadas para se atingir o conhecimento”.  

Dessa maneira, a presente investigação utilizou, quanto aos fins, o método 

descritivo e explicativo. Para Vergara (2005), as pesquisas descritivas e explicativas são 

complementares. A primeira busca expor as características e a segunda o esclarecimento 

causal e entendimento de determinados fenômenos. Gil (2000, p. 47) expõe essa relação de 

forma mais explícita ao afirmar que as pesquisas descritivas “quase sempre constituem 

uma etapa prévia indispensável para que se possa obter explicações científicas”. 

Assim, buscou-se descrever e analisar a variação proporcional dos gastos em cada 

área dos balanços financeiros entre dois municípios: Divinópolis, com Orçamento 

Participativo, e Sete Lagoas, sem o OP na administração pública municipal.  

No que se refere aos meios de sua execução, este trabalho foi baseado na 

metodologia denominada investigativa documental. Vergara (2005) ensina que ela é 

caracterizada por realizar-se em documentos conservados no interior de órgãos públicos ou 
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privados de qualquer natureza, como registros, anais, regulamentos, circulares, balancetes, 

comunicações informais, informações em disquetes, diários, contas e outros.  

Na pesquisa de campo utilizou-se a fonte primária, que foi feita por intermédio de 

entrevistas em profundidade, de caráter qualitativo. Elas foram aplicadas de forma não 

estruturada, mas focadas em uma pauta pré-definida que, segundo Vergara (2005), nesses 

casos, não utiliza perguntas pré-determinadas, mas um roteiro de pontos relevantes a serem 

abordados. Essas entrevistas foram transcritas, destacadas e analisadas com os pontos 

principais e de reincidência entre elas.   

Os dados quantitativos levantados a partir da análise documental foram dispostos 

em quadros comparativos e tabulados em planilhas (Excel e Statistical Package for Social 

Sciences - SPSS), considerados adequados às proposições da dissertação. Gráficos e 

tabelas explicativas também foram utilizados como recursos de visualização de maneira 

que facilitassem o entendimento das análises e inferências feitas. 

O tipo de corte é longitudinal, pois houve interesse em diferentes momentos do 

tempo (entre 2005 e 2007), o que permitiu a identificação das transformações periódicas do 

fenômeno observado.  

 

3.3 Universo da pesquisa e amostra 

 

No entendimento de Vergara (2005), o universo da pesquisa é considerado um 

conjunto de elementos selecionados de acordo com algum critério de representatividade. 

Nesta pesquisa, universo foram os balanços financeiros de Divinópolis e de Sete Lagoas, 

municípios do estado de Minas Gerais. O primeiro implantou o Orçamento Participativo e 

o segundo realizou o orçamento nos moldes tradicionais burocráticos. O objetivo foi 

comparar os gastos de cada área do orçamento público entre 2005 e 2007. A intenção foi 

analisar se houve diferenças proporcionais nos gastos públicos entre os dois municípios, 

tendo como referência o Orçamento Participativo de Divinópolis. A hipótese é de que no 

município que tem participação popular na elaboração dos orçamentos públicos, os gastos 

para áreas sociais são mais elevados. 

 Empregaram-se também entrevistas em profundidade com 23 pessoas.  Os 

objetivos foram: comparar como são definidas as prioridades de investimentos dos 

recursos públicos dos governos municipais de Sete Lagoas e Divinópolis; analisar como 
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são discutidos os problemas urbanos que afetam as vidas das populações, a partir da 

interação entre elas e o poder público; e verificar a dinâmica e percepção da sociedade 

civil, dos agentes políticos e de funcionários, na perspectiva da participação popular.  

 

3.4  Instrumentos de coleta de dados  

 

A coleta de dados foi realizada essencialmente com base em dados secundários, 

adotando-se também dados primários.  

Os dados primários foram realizados a partir de amostra não probabilística, de 

acordo com a acessibilidade com os entrevistados. Como já mencionado, estas foram feitas 

por meio de entrevistas em profundidade com 23 pessoas: sete lideranças comunitárias, 

duas de Sete Lagoas e cinco de Divinópolis; três secretários municipais, um de Sete 

Lagoas e dois de Divinópolis; e cinco vereadores de Sete Lagoas. Eles foram escolhidos 

por terem sido reeleitos e, por isso, participado da elaboração dos orçamentos públicos nos 

anos analisados. Também foram entrevistados oito funcionários dos dois municípios: seis 

de Sete Lagoas e dois de Divinópolis.  

Os vereadores de Divinópolis não fizeram parte desta pesquisa, pela dificuldade de 

acesso. Primeiro, pelo período do recesso legislativo, mês de julho de 2009. Segundo, dos 

cinco vereadores reeleitos que participaram da aprovação e elaboração do orçamento 

público nos anos estudados, quatro não se encontravam no município e um não pôde  

atender à pesquisadora 

O levantamento em fontes secundárias foi feito por estudo bibliográfico, 

documental. O bibliográfico trata-se de uma das formas mais rápidas e econômicas de 

aprofundar-se a pesquisa, tendo como base trabalhos já realizados sobre o assunto em 

questão. Assim, foram utilizados livros, revistas, dissertações, teses, artigos científicos, 

leis, entre outros. 

A pesquisa documental tende mais para o registro não analítico, que pretende 

apenas expor os dados conforme registrados, cabendo sua análise e interpretação a outras 

variáveis subjetivas às fontes utilizadas,  

Segundo Gil (2000), levantamento documental muito se assemelha à bibliográfica 

nos métodos e se difere no que diz respeito à natureza das fontes de informação. Esta foi 

extraída dos próprios arquivos dos municípios, por intermédio dos balanços financeiros e 
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orçamentários, tabelas comparativas das despesas executadas e de consolidados. Foram 

empregadas, também, técnicas de estatística descritiva dos dados, teste de hipóteses e 

análise de correlação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS   

 

Este capítulo será apresentado em três partes. 
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A primeira parte justifica a escolha dos municípios e apresenta suas características.  

A segunda faz a análise da pesquisa qualitativa e descreve os métodos e processos 

utilizados pela Prefeitura de Divinópolis na elaboração do Orçamento Participativo nos 

anos de 2005 a 2007.  Posteriormente, são descritos os procedimentos e as metodologias 

utilizados pela Prefeitura de Sete Lagoas para elaboração do orçamento público. Faz a 

comparação com os métodos utilizados por Divinópolis sobre o envolvimento da 

população nesse processo. As descrições foram permeadas com as entrevistas feitas com as 

lideranças comunitárias, vereadores, gestores das pastas e funcionários que participaram da 

elaboração dos orçamentos e da execução financeira dos municípios estudados. 

Na terceira, é apresentada a análise quantitativa referente às despesas financeiras de 

ambos os municípios, comparando o percentual e a variação proporcional dos gastos de 

cada função programática.   

E, por fim, as pesquisas foram analisadas sob a ótica dos objetivos e do referencial 

teórico sugerido na dissertação, fazendo um paralelo entre o proposto e o pesquisado para 

fins de conclusões, ressaltando os pontos ainda obscuros, com sugestões e indicações aos 

pesquisadores e estudiosos da área para futuras pesquisas e estudos complementares.  

           

 

4.1 Características dos municípios e os métodos e processos para elaboração dos 

orçamentos públicos de Divinópolis-MG e Sete Lagoas-MG 

 

A escolha se deu pela acessibilidade e pela semelhança no perfil socioeconômico 

de Divinópolis e Sete Lagoas, que possibilitou a comparação de testes estatísticos entre 

eles. 

 

O QUADRO 3 compara as semelhanças entre Divinópolis e Sete Lagoas.  

 

 

 

QUADRO 3 

Características de Divinópolis e Sete Lagoas 

Dados Divinópolis-MG – Com OP  Sete Lagoas-MG – Sem OP 
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Habitantes 219.921 221.764 

Densidade 

demográfica 
293,4 h/Km² 400,1 h/km² 

Extensão territorial 708.909 Km² 541,142 km² 

IDH 0,831 0, 809  

PIB R$2.3 bilhões R$2.8 bilhões  

PIB Per capita R$10.320,00 R$ 13.134,80  

Distância da capital  121 Km 70 Km 

Atividades 

econômicas 

Indústria confeccionista e  

a metalurgia/siderurgia. 

Indústria automobilística, 

indústria siderúrgica, extração de 

calcário, mármore, cristal-de-

rocha, ardósia, argila e areia.   

Fonte: Adaptado de IBGE (2006/2008) e PNUD (2000), pela autora. 

 

Como pode ser observado, ambos os municípios se assemelham em vários 

aspectos, principalmente no número de habitantes, que é de cerca de 200.000 habitantes: o 

IDH é acima de 0,8 e o produto interno bruto (PIB) entre R$2.3 bilhões e R$ 2.8 bilhões. 

Há duas grandes diferenças, que são a densidade demográfica e a extensão territorial. Essas 

diferenças não interferiram nos testes estatísticos, como pode se comprovar nas TAB. 3 a 6 

do próximo capítulo.  

 

4.1.1 Caracterização do município de Divinópolis e a elaboração do Orçamento 

Participativo  

 

Pesquisas e entrevistas feitas com as quatro lideranças comunitárias e três 

funcionários da Prefeitura que participaram do OP no período de 2005 a 2007 foram 

analisadas a partir das inferências das respostas das entrevistas e dos dados coletados.  

Divinópolis promove o Orçamento Participativo desde 1997 e está entre os 10 

principais municípios de Minas Gerais em valor do PIB. Está localizado na região centro-

oeste, a 121 Km da capital. Sua população, de acordo com a projeção do censo 

demográfico de 2007 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

é de 219.921 habitantes distribuídos em 278 bairros. Seu PIB está em torno de R$2.3 
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bilhões (IBGE, 2006) e o PIB per capita é de R$10.320,00 (IBGE, 2006). Segundo dados 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2000), o IDH está na 

média - 0,831. As principais atividades econômicas são a indústria confeccionista e a 

metalurgia/siderurgia.  

Segundo informações coletadas na Superintendência Adjunta de Desenvolvimento 

Comunitário (SADEC), antiga Superintendência de Desenvolvimento Comunitário 

(SUDECOM), não existe legislação específica que regulamente o Orçamento Participativo 

no município de Divinópolis. Esse mecanismo de participação popular no processo 

decisório de investimentos públicos foi implantado na década de 90, mais precisamente em 

1997, pelo Prefeito Domingos Sávio do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 

O processo de formação do Orçamento Participativo seguiu a lógica da maioria dos 

outros municípios. Realizavam-se audiências públicas nos bairros para a escolha de até três 

prioridades. Posteriormente, a cidade era dividida em oito regiões, onde se elegiam as três 

prioridades regionais e os delegados que representam cada região na assembleia geral. Esse 

procedimento era anual e os representantes dos bairros e comunidades indicavam, após 

consulta às suas bases, três ações prioritárias de qualquer natureza, para que, então, o poder 

público escolhesse pelo menos uma delas para inclusão no orçamento municipal, no Plano 

de Ação de Governo. O prazo para o atendimento às reivindicações era de até de dois anos.                

De 1997 até 2000, as assembleias participativas para definir prioridades para o 

município aconteceram com regularidade, com elevado número de participantes. 

  

O OP aconteceu, até então, com certa frequência, mas sem nenhum regulamento 

definido. “Faltava uma institucionalização na distribuição de investimentos nas 

regiões. Não se obedecia a um método processual de planejamento 

participativo” (depoimento da Secretária Adjunta da SADEC, obtido em 

entrevista qualitativa).  

  

Um dos líderes comunitários, com mais de 25 anos na liderança do seu bairro, 

relatou que as reivindicações eram atendidas dentro do possível, conforme a 

disponibilidade de recursos financeiros. Assim afirma ele:  

 

O Prefeito daquela época era comprometido com o povo. Recebia todo mundo 

no seu gabinete. Ele próprio participava das reuniões do OP. Falava o que era 

possível de ser atendido e o que não era. Não enganava ninguém com promessas 

irrealizáveis. Sabia quanto de dinheiro poderia ser investido nesse projeto. Por 

isso o OP deu certo naquele período (depoimento do líder comunitário, obtido 

em entrevista qualitativa). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB_per_capita
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Entre 2001 e 2004 houve a descontinuidade desse processo. Segundo lideranças 

comunitárias e funcionários da Prefeitura, na ocasião as duas primeiras reuniões 

aconteceram. Definiram-se as prioridades, mas as obras nunca foram realizadas ou, quando 

muito, eram feitas parcialmente.  

 

Quando uma obra ou serviço era realizado demorava até dois anos pra acontecer. 

Isso foi fazendo com que caísse no descrédito da população. Aí ninguém mais 

queria participar da elaboração do orçamento participativo no ano seguinte. A 

gente nunca sabia se nossos pedidos iam ser atendidos ou quanto de dinheiro 

tinha para os projetos. O que nós queria (sic) era ver nossos pedidos ser atendido  

e respeitado (sic) (depoimento de líder comunitário obtido em entrevista 

qualitativa). 

 

Aqui não existia Orçamento Participativo, existia, sim, o “Orçamento 

Enganativo”. Todo ano a Prefeitura reunia com todas as associações de bairro e 

deixava que nós escolhesse (sic) três coisas de maior importância para o nosso 

bairro ou região e dessas três coisas, nós tinha (sic) de escolher apenas uma para 

o Delegado levar a proposta para a SUDECOM. E quando chegava no gabinete 

do Prefeito ou na Câmara, eles mudavam tudo e falavam que não tinham verbas 

para realizar tantas obras. Se iam fazer do jeito deles, para que consultar? 

(Depoimento de líder comunitário obtido em entrevista qualitativa)  

 

Em 2005, retomou-se o projeto do Orçamento Participativo com o Prefeito 

Demétrius Arantes Pereira do PT. Ele acontecia em três etapas. Na primeira, o município 

era dividido em oito regiões. Cada região abrangia determinado número de bairros e 

comunidades rurais, compreendendo o total de 272. Cada bairro, nessa etapa, tinha direito 

a reivindicar três prioridades. Após essa etapa, elegia-se um delegado para representá-los 

na indicação de apenas uma das três necessidades definidas nas regionais que seguiram 

para a assembleia geral. Nessa assembleia geral, devia-se definir uma preferência para a 

região e outra que beneficiasse o município como um todo. Em seguida, encaminhava-se 

ao Executivo, que, por sua vez, encaminhava à Câmara Municipal para sua apreciação e 

aprovação. Esse modelo foi seguido durante três anos, até 2007.  

Conforme entrevistas diretas com lideranças comunitárias e secretários do governo 

municipal do período estudado, esse também não teve o retorno que a população esperava. 

Em 2008, a assembleia foi convocada, mas houve quase nenhuma participação popular.  

Quanto às melhorias, os líderes, ao serem perguntados se houve algum avanço no 

trabalho da Prefeitura com a implementação do “Orçamento Participativo”, responderam: 

 

Nós reuníamos, escolhíamos as prioridades, mas a decisão acabava ficando nas 

mãos do Prefeito. Se tinham uma obra aprovada no OP, mas politicamente o 
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Prefeito achava mais viável atender outra região, era isso que ele fazia. Isso para 

mim não é nenhum avanço (depoimento de líder comunitário, obtido por meio de 

entrevista qualitativa). 

 

Nos anos seguintes, eles faziam muita propaganda e convenciam a gente que 

seria diferente. Que daquela vez as nossas prioridades seriam atendidas. E nós 

acabávamos acreditando e participando. Foram três anos assim, de 2005 até 

2007, eles nos enrolando com promessas. Em 2008, fomos convocados para uma 

reunião do OP, mas quase ninguém compareceu (depoimento de líder 

comunitário obtido de entrevista qualitativa). 
 

Na opinião do Secretário de Obras de Divinópolis, parece haver consenso com 

essas opiniões. Assim ele relata: 

 
O Orçamento Participativo se transformou em mero formalismo, sem qualquer 

efeito prático. Ele foi levado de maneira natural ao descrédito. Tanto que muitos 

cidadãos e lideranças locais se referem a ele pejorativamente como “Orçamento 

Enganativo” (depoimento do Secretário de Obras, obtido em entrevista 

qualitativa). 

       

Na maioria dos municípios que adotaram esse modelo de gestão são apresentadas 

três propostas a serem votadas nas assembleias, já com um valor do recurso pré-definido 

para a aplicação do que for proposto no fórum popular, a exemplo de Belo Horizonte e 

Porto Alegre.  

De acordo com os depoimentos do atual Secretário Municipal de Obras e da ex-

Superintendente da SUDECOM, os fóruns populares aconteciam, mas o poder público não 

tinha um planejamento e não sabia como atender às demandas do OP.  

 
Não havia nada definido. As propostas registradas eram de livre escolha dos 

moradores e por demais genéricas, não havia como definir bem o alcance das 

intervenções (depoimento do Secretário de Obras, obtido em entrevista 

qualitativa). 

 

Nós convocávamos as reuniões a pedido do Prefeito. Primeiro, por bairros, 

depois por regiões e, por fim, uma assembleia geral, mas nunca propusemos 

nada. Nós acreditávamos que a população sabia melhor do que nós o que era 

prioridade para ela. Mas com o tempo percebemos que não estava funcionando, 

porque agente nunca sabia o que poderia ser atendido ou mesmo se teríamos 

recursos para tanta demanda. Para organizar o OP tem que ser uma ação muito 

mais ampla, organizada e pensada para não frustrar a população (depoimento 

obtido em entrevista qualitativa com funcionária da Secretaria de Planejamento, 

Orçamento e Gestão). 

De acordo com os funcionários citados, as reivindicações, quando eram cumpridas, 

não eram divulgadas de maneira adequada. A maioria dos moradores do município não 

ficava sabendo, uma vez que essa obra ou serviço pode ter sido a prioridade de outro bairro 

distante do seu ou mesmo porque foi cumprido parcialmente, como o caso de 
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pavimentação de parte de um bairro. Ademais, como as demandas sugeridas são 

regionalizadas, podendo ser executadas, ou não, em até dois anos, essa troca de informação 

só acontece caso o Poder Executivo e seus agentes políticos conheçam as dinâmicas das 

associações, entre elas, quais as fontes de informação mais utilizadas. Assim, podem se 

valer desse instrumento como fonte de interação e divulgação.   

A partir de dados coletados na Secretaria de Obras (QUADRO 4) e das entrevistas 

com lideranças, foi analisado sob a ótica das obras e serviços realizados, não realizados ou 

atendidos parcialmente, vinculados ao Orçamento Participativo. 

Conforme pode ser observado no GRÁF. 2, somente 13% das reivindicações do OP 

foram realizadas em sua totalidade, 42% foram feitas parcialmente e 44% não foram 

atendidas. Pode-se concluir, com esses dados, que das prioridades definidas nas 

assembleias, entre atendidas e atendidas parcialmente somam o total de 55% das 

solicitações.  

 

1%
13%

42%

44%
Andamento

Atendido

Parcial

Não Atendido

                                                             

GRÁFICO 2 – Obras e serviços realizados, não realizados ou atendidos parcialmente, 

vinculados ao orçamento participativo: situação da obra. 

                           Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Séc. Obras de Divinópolis. 

 

O valor total das obras e serviços realizados nos três anos representa 1,12% do total 

das receitas dos respectivos anos. A partir dessas análises concluiu-se que o resultado do 

projeto pode ser considerado insatisfatório.  

De 55% das obras e serviços atendidos ou atendidos parcialmente no OP, 13% 

foram para saneamento básico, redes pluviais e redes de esgoto, 32% infraestrutura, 
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incluindo abertura de ruas, calçamentos, praças, passeios, construção de cemitério e 

iluminação pública; três foram para reforma e construção de escolas, sendo que o 

investimento mais alto foi o da construção de uma escola e construção de dois postos de 

saúde. 

                                                                                    

                                                  QUADRO 4 

            Relação das obras realizadas - OP 2005/2006 e 2006/2007 

Bairro Obra Valor  Situação 

Esplanada e Francisco M. 

Filho 
Redes pluviais 150.000,00 Parcial 

Jardim Capitão Silva  Rede pluvial – Rua Maranhão 340.000,00 Atendido 

Sidll - - Não atend. 

Vila Belo Horizonte - - Não atend. 

Danilo Passos I 

Praça 480.000,00 Atendido 

Rua Maria da Paz  750.000,00 Parcial 

Escola Infantil João Pânfilo 1.000.000,00 Andamento 

Danilo Passos II - - Não atend. 

Dr. José Tomaz - - Não atend. 

Eldorado - - Não atend. 

Grajaú - - Não atend. 

Halim Souki - - Não atend. 

Icaraí Rede de Esgoto 150.000,00 Atendido 

Itaí - - Não atend. 

Jardim Candidés - - Não atend. 

Manoel Valinhas Rua Belvedere 200.000,00 Atendido 

Manoel Valinhas Calçamento 100.000,00 Parcial 

Niterói Ruas Ferro, Chumbo, Niquelina  150.000,00 Atendido 

São Caetano  Calçamento  Não atend. 

São Lucas e São Geraldo - - Não atend. 

São Luiz Calçamento 100.000,00 Parcial 

São Simão - - Não atend. 

Vila Romana - - Não atend. 

Afonso Pena/Santa Clara  Posto de Saúde 120.000,00 Atendido 

Alto Bom Pastor Cemitério/passeio 35.000,00 Parcial 

 

Continua QUADRO 4 

Bairro Obra Valor  Situação 

Bom Pastor Reforma da creche 80.000,00 Atendido 

Candelária Rede de esgoto 50.000,00 Parcial 

Serra Verde/Anchieta  - - Não atend. 

Osvaldo Machado Gontijo - - Não atend. 

Jardim das Oliveiras Calçamento 50.000,00 Parcial 

Jardim Nova America - - Não atend. 
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Nossa Senhora da 

Conceição 
Calçamento 65.000,00 Parcial 

Nova Fortaleza I Esgoto 300.000,00 Atendido 

Nova Fortaleza II - - Não atend. 

Padre Libério Pavimentação Rua Pitangui 250.000,00 Parcial 

São Sebastião - - Não atend. 

Serra Verde Calçamento 45.000,00 Parcial 

Xavante - - Não atend. 

Belo Vale Calçamento 45.000,00 Parcial 

Ipiranga – Santo Antônio - - Não atend. 

Jardim Betânia  Calçamento 60.000,00 Parcial 

Orion Rede de esgoto 30.000,00 Parcial 

Rancho Alegre Calçamento 45.000,00 Parcial 

Walchir Resende  - - Não atend. 

Sion - - Não atend. 

Antônio Fonseca Redes pluviais 160.000,00 Parcial 

Chácaras Belo Horizonte  
Patrolamento e 

encascalhamento 
30.000,00 Parcial 

Cidade Jardim- Mar e Terra  - - Não atend. 

Costa Azul - - Não atend. 

Santa Lúcia - - Não atend. 

Davanuse Calçamento 60.000,00 Parcial 

Dona Quita Calçamento  75.000,00 Parcial 

Dona Rosa Abertura de ruas/Calçamento 110.000,00 Parcial 

Interlagos Calçamento 90.000,00 Parcial 

Jusa Fonseca Rede de esgoto 70.000,00 Parcial 

Mangabeiras Quadra da escola/rotatória 150.000,00 Atendido 

Maria Peçanha - - Não atend. 

Terra Azul - - Não atend. 

Maria Helena Calçamento 75.000,00 Parcial 

Nações Posto de Saúde 130.000,00 Atendido 

 Calçamento 45.000,00 Parcial 

Nossa Senhora das Graças - - Não atend. 

Nova Holanda Calçamento 30.000,00 Parcial 

Padre Eustáquio Rede de esgoto 175.000,00 Atendido 

Ponte Funda - - Não atend. 

Sagrada Família Calçamento 60.000,00 Parcial 

 

Continua QUADRO 4 

Bairro Obra Valor  Situação 

Santa Rosa Rede de esgoto 80.000,00 Parcial 

 Calçamento 60.000,00 Parcial 

Santa Tereza - - Não atend. 

Santos Dumont  Calçamento 60.000,00 Parcial 

Vale do Sol Rede de esgoto 70.000,00 Parcial 

 Calçamento 45.000,00 Parcial 
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Bela Vista – Belvedere Rede de esgoto 60.000,00 Parcial 

Campina Verde Calçamento 90.000,00 Parcial 

Casa Nova - - Não atend. 

Catalão – São José Iluminação da Rua Castro Alves 130.000,00 Parcial 

Nilda Barros - - Não atend. 

Floresta - - Não atend. 

Jardim Belvedere Esgoto na Rua Candeias 50.000,00 Parcial 

Jardim Belvedere II Calçamento 60.000,00 Parcial 

Geraldo Pereira - - Não atend. 

Jardinópolis - - Não atend. 

Jardim Real - - Não atend. 

Planalto Calçamento e iluminação 150.000,00 Parcial 

Quintino Calçamento 60.000,00 Atendido 

Realengo Calçamento 30.000,00 Parcial 

São Judas Tadeu - - Não atend. 

São Miguel - - Não atend. 

Vivendas da Exposição Encascalhamento 30.000,00 Parcial 

Santa Luzia - - Não atend. 

Santo André - - Não atend. 

Tiete - - Não atend. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Secr. de Obras de Divinópolis. 

 

A seguir será descrito como foi elaborado o orçamento municipal de Sete Lagoas 

nos períodos estudados, em comparação com a metodologia adotada por Divinópolis. 

Contudo, esta será apresentada sinteticamente, por não ser objeto desta pesquisa o 

macroprocesso de sua elaboração. Para este estudo, foram feitas entrevistas com cinco 

funcionários das principais pastas da administração, duas lideranças comunitárias, cinco 

vereadores e a partir dos documentos extraídos do interior dos órgãos públicos.    

 

 

 

 

4.1.2 Caracterização do município de Sete Lagoas e a elaboração do orçamento  

público 

 

Sete Lagoas  possui características semelhantes às de Divinópolis.  Está no ranking 

como o oitavo município mineiro em valor do PIB, em torno de R$2.8 bilhões (IBGE, 

2006) e tem PIB per capita de, aproximadamente, R$13.134,80 (IBGE, 2006). Está 

localizada na região central de Minas Gerais, a 70 Km da capital. Sua população está 
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estimada em 221.764 habitantes (IBGE, 2008), distribuída em 175 bairros, com IDH de 

0,809 (PNUD, 2000). Suas principais atividades econômicas são a indústria 

automobilística, indústria siderúrgica, extração de calcário, mármore, cristal-de-rocha, 

ardósia, argila e areia.   

A diferença na quantidade de bairros entre os dois municípios se dá pelas 

características geográficas. Divinópolis possui área de 708.909 Km². Sua densidade 

demográfica é de 293,4 h/Km², isso polariza a população e, consequentente, os bairros. 

Sete Lagoas tem área territorial de 541,142 Km², o que aumenta a densidade demográfica, 

contando com 400,1 h/Km².  

            Nos anos pesquisados, o município foi administrado por dois prefeitos: Ronaldo 

Canabrava, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que administrou de 

janeiro de 2005 a maio de 2006. Com seu mandato cassado por atos de improbidade 

administrativa, seu vice, Leone Maciel, também do PMDB, assumiu a Prefeitura em maio 

de 2006 e foi até dezembro de 2008. 

Em Sete Lagoas, o órgão oficial responsável pela elaboração do orçamento é a 

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Após as previsões das receitas, 

calculadas a partir da projeção da arrecadação do exercício anterior, e seguindo as metas e 

prioridades definidas na LDO, são remetidas aos demais órgãos a estimativa da receita 

concernente a eles e o que lhes cabe planejar. A Secretaria de Orçamento recebe as 

propostas das unidades operacionais (saúde, educação, cultura, meio ambiente, obras, 

assistência social, Câmara Municipal), excluindo a participação da sociedade civil na 

elaboração. Na sequência, discute e implementa as alterações necessárias e faz-se a 

consolidação do orçamento municipal.  

Após a consolidação do orçamento, é elaborada a proposta de Lei Orçamentária 

Anual (LOA), que é encaminhada à Câmara Municipal para discussão e aprovação.  

As prioridades são definidas seguindo a lógica das demandas de cada Secretaria. 

Estas também não realizam consultas populares sobre as necessidades e prioridades dos 

bairros, como pode ser observado nos relatos das entrevistas a seguir: 

 

Elas são levantadas a partir dos dados do Programa de Saúde da Família (PSF), 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e através de reuniões com os 

Conselhos municipais (saúde, educação, meio ambiente, cultura) ou quando 

procurados individualmente pelos cidadãos do município ou por algum 

representante de alguma associação ou entidade (depoimento de funcionário da 
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Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão obtido em entrevista 

qualitativa). 

  
Eles solicitam todos os secretários para fazer o diagnóstico setorial. Depois, 

Distribuem as estimativas da receita proporcional a cada secretaria. Depois 

fazem um consolidado das propostas setoriais, dentro dos termos legais. Aí elas 

são apresentadas ao Chefe do Executivo para orientação estratégica e elaboração 

do projeto de lei. Depois disso, encaminham para Câmara municipal para 

apreciação e aprovação. Normalmente o OM sofre alterações como 

suplementação/corte, durante sua execução. Isso é feito geralmente pela Câmara 

ou pelo Executivo (depoimento de funcionário da Secretaria de Planejamento, 

Orçamento e Gestão obtido através de entrevista). 

  

Quando perguntados se as proposições foram incluídas na sua totalidade no 

orçamento municipal, houve consenso em dizer que o foram parcialmente.  

 

A justificativa que eles nos dão é que não existe um percentual de recursos 

obrigatoriamente destinado à assistência. Com isso, eles  aplicam primeiro todos 

os outros que são obrigatórios, sobrando para a política de assistência 

percentuais muito pequenos. Às vezes chega a 1% (depoimento de funcionária 

da Secretaria de Justiça Social, obtido em entrevista). 

 

O orçamento da assistência social foi elaborado em conjunto com o contador e 

nossa equipe de técnicos. Essas propostas nunca são incluídas totalmente. 

Sempre quando chegam ao Executivo ou ao Legislativo eles fazem muitos cortes 

(depoimento de funcionária Secretaria de Justiça Social, obtido em entrevista). 

 

                                                        

O orçamento da Secretaria de Justiça Social foi elaborado em conjunto com o 

contador da nossa Secretaria e equipe de técnicos da assistência. Durante a 

elaboração do orçamento foram incluídas propostas com base nas nossas 

demandas como obras de infraestrutura, prestação de serviços, contratação de 

pessoal, projetos e programas governamentais, proposição de políticas públicas 

voltadas para as áreas mais carentes do município. Acontece é que muitos cortes 

foram feitos. Aí eles acabaram não atendendo as nossas propostas (depoimento 

de funcionário da Secretaria de Justiça Social, obtido em entrevista). 

 

Ao serem indagados por que em Sete Lagoas não se faz a consulta pública, as 

respostas foram divergentes. Enquanto alguns agentes políticos afirmaram que não há 

interesse da população, os líderes comunitários asseguram que nunca são consultados ou 

convidados para participar dessas decisões, como pode ser verificado nas entrevistas 

transcritas a seguir:  

Em Sete Lagoas a participação popular nas definições das prioridades do 

município não acontece. Acredito que por falta de incentivo e esclarecimento do 

poder público.  Não existe vontade política para isso. Aqui nunca se desenvolveu 

a cultura da participação (depoimento obtido na Secretaria de Obras, por meio de 

entrevista). 

 

Ninguém nunca pergunta sobre o que é mais importante para nosso bairro. 

Quando a gente precisa de alguma coisa, temos que pedir um vereador que é do 
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nosso bairro ou ir direto ao Prefeito. Só assim somos atendidos. Mesmo assim, 

não é sempre, não, é de vez em quando. (depoimento de líder comunitário, 

obtido em entrevista). 

 

Não somos convidados para participar dessas coisas aqui. Quando a gente 

precisa de alguma obra ou serviço para nossa comunidade, temos que procurar 

um vereador ou a Câmara, às vezes até o Prefeito. Na maioria das vezes não 

somos atendidos (depoimento de líder comunitário obtido em entrevista). 

 

Em Sete Lagoas não há participação da população nas definições do orçamento 

público, pois não há vontade política para isso. Aqui não se desenvolve a cultura 

da participação. Também a população não se interessa quando são convidados 

(depoimento obtido na Secretaria de Justiça Social, em entrevista). 

 

Foram várias tentativas de trazer a população para participar dos planejamentos 

do municipio, como no caso do Plano Diretor em 2005, e depois, em 2007, 

tentamos implantar o Orçamento Participativo, mas as reuniões foram tão vazias 

que desistimos (depoimento obtido com o Secretário de Orçamento, 

Planejamento e Gestão, em entrevista). 
 

          Quando perguntados sobre o orçamento participativo, houve consenso nas respostas. 

A maioria revelou que conhece e manifestou ser de suma importância para a 

democratização do planejamento público.     

                        

Considero o planejamento participativo importante para a democratização dos 

recursos públicos. Mas o orçamento propriamente dito é complexo e muito 

técnico. Conversar e discutir políticas públicas é a forma mais correta de atender 

às demandas das sociedades. Mas isso depende muito de esclarecimento da 

população. Por isso, é muito difícil incluir a sociedade nessa questão 

(depoimento obtido com funcionário da Secretaria de Orçamento, Planejamento 

e Gestão, em entrevista). 

                                                      

É o ideal, pois o dinheiro arrecadado pelos impostos pagos pelo povo faz com 

que seja mais que justo que ele participe dessa decisão (depoimento de Vereador 

do PMN, obtido em entrevista). 

 

O Orçamento Participativo é um modelo de gestão muito bom e importante no 

processo de democratização, da formação cidadã, da inclusão social e da 

manifestação popular para suas prioridades (depoimento obtido na Secretaria de 

Justiça Social, em entrevista) 

 

Como houve dificuldade no acesso às demais secretarias em tempo hábil, as 

entrevistas foram direcionadas aos vereadores para melhor compreensão dos processos 

orçamentários de Sete Lagoas. Foram selecionados aqui apenas os oito vereadores reeleitos 

em 2008 e que participaram desse procedimento nos anos pesquisados (2005 a 2007). 

Destes, cinco responderam prontamente, sem qualquer restrição, não sendo possível atingir 

sua totalidade, em decorrência do recesso do legislativo no mês de julho de 2009 (período 

em que foram realizadas as entrevistas).  
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A elaboração do orçamento público de Sete Lagoas não é feito de modo diferente 

da maioria dos demais municípios brasileiros. O órgão responsável pela sua 

elaboração é a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão junto com o 

Prefeito. São solicitadas a cada uma das secretarias e da Câmara as proposições, 

em seguida, é feita a consolidação em conjunto com o Executivo. Por fim, essa 

consolidação é encaminhada à Câmara para apreciação e aprovação (depoimento 

de Vereador do Partido da Mobilização Nacional - PMN, obtido em entrevista). 

 

A elaboração do orçamento público é feito no gabinete do Prefeito com seus 

assessores, secretários de toda a administração e através das proposições dos 

vereadores. Depois desse processo, é encaminhado à Câmara para aprovação 

(depoimento de Vereador do PMDB, obtido em entrevista). 

 

A proposta do orçamento é elaborada pela Secretaria de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, fundações e autarquias, juntamente com o Prefeito. E cada 

uma das secretarias apresenta suas propostas dentro da previsão da receita. Há 

também a participação do Legislativo nas proposições (depoimento de Vereador 

do Partido Popular - PP, obtido em entrevista). 
 

Ao serem indagados se houve participação da sociedade na elaboração das 

propostas, também há consonância em dizer que não houve, mas que acham muito 

importante essa participação, como pode ser verificado a seguir:  

 

A participação da população em Sete Lagoas é muita restrita. Ela acontece mais 

através dos Conselhos municipais. Mas acho muito importante a participação do 

povo no planejamento das políticas públicas. Tenho certeza de que o orçamento 

participativo pode contribuir muito para o crescimento da cidade. O povo 

participando nas decisões e ajudando traçar os rumos das políticas públicas de 

seu município é o verdadeiro ato de cidadania e democracia. Pena que em meu 

município as coisas ainda não são assim. Aqui ainda funciona a política de "pão 

e circo". Estamos nos esforçando para mudar esta mentalidade. Mas ainda há 

falta de vontade política e de conhecimento da população para que isso aconteça. 

É preciso, antes de tudo, o investimento na formação técnica, política e cultural 

da população (depoimento de Vereador do PT, obtido em entrevista). 

 

 

 

 

 

A população setelagoana é participativa. Procura o Executivo para expor suas 

necessidades e acompanha os trabalhos do Legislativo no que tange ao 

orçamento público, apesar de ainda não haver o Orçamento Participativo, que 

para mim é um modelo de gestão mais democrático que existe. A participação 

popular nas decisões do orçamento é muito importante. É o dinheiro do povo 

sendo administrado pelo povo, segundo suas necessidades (depoimento de 

Vereador do PMDB, obtido em entrevista)  

 

Sete Lagoas apresenta um índice de crescimento populacional elevado, com 

destaque para o grande número de imigrantes, o que reflete na baixa afetividade 

dos moradores com a cidade. Por isso, o processo de participação social é frágil e 

representa um dos maiores desafios para a mobilização popular. As discussões 

buscam, com frequência, resolver problemas imediatos e não assumem a 
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responsabilidade da construção participativa (depoimento de Vereador do 

PMDB, obtido em entrevista).   

 

Em Sete Lagoas não existe consulta popular, mas as entrevistas demonstraram que 

há pretensão dos agentes políticos e lideranças de que isso se concretize.  

Vale ressaltar que em Sete Lagoas existem os meios eletrônicos para divulgação de 

determinadas informações, mas estas não abrangem todo o ingresso necessário para uma 

fiscalização, consulta ou pesquisa. Esse meio não permite o acesso aos dados mais 

detalhados, nem mesmo há pessoal disponível ou qualificado para prestar informação de 

onde consegui-los. 

 

4.2 Comparação das despesas financeiras dos municipios de Divinópolis e Sete Lagoas 

nos anos de 2005 a 2007 

 

Nesta parte serão apresentadas as análises estatísticas oriundas dos dados coletados 

na pesquisa documental, nos balanços financeiros dos municípios de Divinópolis e Sete 

Lagoas. As variações proporcionais comparam os valores per capita das despesas 

orçamentárias de cada município, tendo como referência (100%) Divinópolis. 

O GRÁF. 3, a seguir, mostra a evolução dos gastos per capita por 

município.

 

                       GRÁFICO 3 – Evolução dos gastos per capita por município. 

                       Fonte: Elaborado pela autora com os dados fornecidos pelas respectivas prefeituras.  
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Como pode ser observado, as despesas orçamentárias totais das duas cidades vem 

crescendo desde 2005. Em 2005, ambos os municípios tiveram despesas per capita 

aproximadas de R$680,00. Contudo, nos dois anos posteriores, a cidade de Sete Lagoas 

apresentou gastos per capita mais elevados do que Divinópolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GRÁF. 4 mostra o percentual das despesas orçamentárias empregado em cada 

área nos anos de 2005, 2006 e 2007 para a cidade de Divinópolis.                                             
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GRÁFICO 4 – Evolução das despesas orçamentárias: Divinópolis. 

Fonte: Elaborado pela autora com os dados fornecidos pelas respectivas prefeituras. 

 

Observa-se que o destino das despesas financeiras foi mais para as áreas como a 

saúde, seguida da educação e projetos de urbanismo. Essas três áreas somaram 72,65% do 

total dos gastos em 2007; 68,07% em 2006 foram para essas mesmas áreas. Já em 2005 o 

mais alto percentual para as três áreas foi de 71,03% e as outras participaram com menores 

parcelas das despesas, geralmente inferiores a 10%. 

Destaca-se a despesa com urbanismo, que vem crescendo desde 2005 (de 10,85% 

em 2005 para 13,43% em 2006 e 17,45% em 2007). Entretanto, os gastos com saúde, 

apesar de serem os mais altos, diminuíram consideravelmente nos três anos mostrados (de 

39,07% em 2005 para em torno de 35% em 2006 e 2007). 

As despesas proporcionais com previdência social e cultura tiveram leve declínio 

nos três anos, enquanto as porcentagens gastas com agricultura e gestão ambiental, por 

exemplo, permaneceram praticamente as mesmas.  
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 O GRÁF. 5 exibe o percentual das despesas orçamentárias empregado em cada 

área nos anos de 2005, 2006 e 2007 para a cidade de Sete Lagoas.  

 

 

GRÁFICO 5 – Evolução das despesas orçamentárias: Sete Lagoas. 

Fonte: Elaborado pela autora com os dados fornecidos pelas respectivas prefeituras. 

 

Como pode ser observado no GRÁF. 5, Sete Lagoas destinou a maior parte dos 

investimentos para a área de saúde, despesas administrativas e gastos com educação. Esses 

três tipos de despesas representam 65,70% dos gastos em 2007. Em 2006 foram gastos nas 

mesmas áreas 69,57%  do orçamento e em 2005 foram 68,64. 

Já nas demais áreas, os investimentos não ultrapassaram 10% do total do orçamento 

em nenhum dos três anos. 
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Nota-se, ainda, que enquanto as despesas com saneamento e urbanismo vêm 

crescendo desde 2005, as com educação e encargos especiais têm diminuído 

gradativamente.  

 

4.2.1 Comparação das despesas financeiras entre os municípios 

 

Nesta parte será feita a comparação das despesas financeiras per capita realizadas 

em Divinópolis e Sete Lagoas em cada um dos anos analisados.  

O GRÁF. 6 compara as duas cidades estudadas em termos do valor per capita de 

suas despesas orçamentárias em 2005. 

 

 

GRÁFICO 6 – Despesas orçamentárias, 2005. 

                                        Fonte: Elaborado pela autora com os dados fornecidos pelas respectivas prefeituras. 

 

Nota-se que, em 2005, o município de Divinópolis gastou valores per capita mais 

expressivos, como, por exemplo, a saúde e urbanismo, do que Sete Lagoas. Já Sete Lagoas 

remeteu quantia per capita mais elevada a, por exemplo, despesas de administração 

(R$146,13 contra R$56,74), saneamento (R$47,88 contra R$1,89) e encargos especiais 

(R$47,71 contra R$32,06).  

O GRÁF. 7 compara e analisa os dois municípios em termos das despesas 

proporcionais ao total do orçamento em 2005 para cada programa. 
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GRÁFICO 7 – Despesas orçamentárias proporcionais, 2005. 

Fonte: Elaborado pela autora com os dados fornecidos pelas respectivas prefeituras, 

 

Observa-se que o município de Divinópolis destinou maiores parcelas de seu 

orçamento à saúde 39,07%, seguido de urbanismo, assistência social, previdência social, 

trabalho, cultura, transporte, gestão ambiental e desporto e lazer. Já os investimentos com 

educação receberam praticamente a mesma parcela do orçamento para ambos os 

municípios, em torno de 21%. Outro ponto de destaque é que Sete Lagoas destinou mais de 

20% de seu orçamento para despesas administrativas, seguido de saneamento, Legislativo, 

encargos especiais, comércio e serviços.  

 

 

 

 

 

O GRÁF. 8 compara o valor per capita das despesas orçamentárias dos dois 

municípios no ano de 2006, 
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GRÁFICO 8 – Despesas orçamentárias – 2006. 

Fonte: Elaborado pela autora com os dados fornecidos pelas respectivas prefeituras. 

 

Nota-se que, em 2006, o principal destino per capita do orçamento foi para saúde, 

em ambas as cidades. Apesar de Divinópolis ainda gastar mais por habitante, a diferença 

entre os gastos com saúde entre as duas cidades foi menor em 2006 do que em 2005.  

Ambas as cidades aumentaram as despesas per capita com administração em 2006, 

entretanto, a diferença entre Sete Lagoas e Divinópolis continua acentuada. Já em relação 

ao saneamento, Sete Lagoas gastou mais de R$65,71 por habitante, enquanto Divinópolis 

gastou apenas R$7,54 por habitante. Vale ressaltar que Sete Lagoas é a fornecedora desse 

serviço, enquanto em Divinópolis a prestadora é a  Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (COPASA-MG). 

 

 

 

 

 

 

No GRÁF. 9 os municípios são comparados em termos das despesas proporcionais. 
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GRÁFICO 9 – Despesas orçamentárias proporcionais, 2006. 

Fonte: Elaborado pela autora com os dados fornecidos pelas respectivas prefeituras. 

 

Ao analisar a porcentagem de cada tipo de função do orçamento dos municípios em 

relação ao total da despesa, verificam-se diferenças em relação ao gráfico anterior. Apesar 

da discrepância dos valores per capita para os gastos com saúde, a porcentagem gasta por 

esses municípios se aproxima em educação, sendo de 20,34% para Sete Lagoas e 19,45% 

para Divinópolis.  

Se comparadas as mesmas áreas de aplicação dos recursos com o ano anterior, 

percebe-se que Divinópolis continua alocando mais recursos para as áreas sociais do que 

Sete Lagoas. Por exemplo, Divinópolis gastou 35,19% com a saúde, contra 27,24% de Sete 

Lagoas. Seguida da saúde, vem urbanismo, assistência social, trabalho, cultura, gestão 

ambiental, agricultura, desporto e lazer, indústria e judiciário. Sete Lagoas destinou a 

maioria de seus recursos para cinco áreas, como, por exemplo, administração, com 

21,99%, seguida de saneamento, encargos especiais, legislativo e comércio e serviços. 

As diferenças das despesas orçamentárias em 2007 para os dois municípios 

estudados estão no GRÁF. 10.  
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GRÁFICO 10 – Despesas orçamentárias, 2007. 

Fonte: Elaborado pela autora com os dados fornecidos pelas respectivas prefeituras. 

 

As despesas com a administração de Sete Lagoas continuam superiores às de 

Divinópolis, sendo o tipo que apresenta mais discrepância entre as duas cidades.  Já em 

relação aos gastos com saúde, urbanismo, desporto e lazer, Divinópolis destinou quantia 

mais alta do que Sete Lagoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No GRÁF. 11 constatam-se as despesas percentuais, ou seja, o quanto tais gastos 

representam no total do orçamento das cidades.  
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GRÁFICO 11 – Despesas orçamentárias proporcionais, 2007. 

Fonte: Elaborado pela autora com os dados fornecidos pelas respectivas prefeituras. 

 

Apura-se, no GRÁF. 11, que, em termos proporcionais, Sete Lagoas gastou mais 

em administração, com 18,46% do seu orçamento, seguida de saneamento, encargos 

especiais e transporte. Em educação, assistência social e despesa legislativa, ambas as 

cidades se aproximaram em seus gastos. Já a cidade de Divinópolis continuou a remeter 

altas proporções do seu orçamento principalmente para áreas essenciais da administração 

pública. Por exemplo, 35,32% foram para a saúde, seguidas de assistência social, trabalho, 

previdência social, cultura, urbanismo, gestão ambiental, desporto e lazer, seguidos de 

agricultura e indústria.  

É possível observar que, ao longo dos três anos, ambos os municípios variaram a 

participação de cada área no orçamento. Para algumas despesas, como administração e 

saúde, a diferença nos gastos proporcionais é considerável. Contudo, em outras as 

diferenças são muito reduzidas para serem consideradas relevantes.  

4.2.2 Teste de diferença de média dos gastos entre os municípios 
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Com o objetivo de saber se há diferenças significativas entre os gastos 

proporcionais dos dois municípios, fez-se necessária a realização de testes estatísticos.  

Neste caso, o teste de diferenças de médias é adequado para se testar as hipóteses 

do estudo. O primeiro passo foi a formulação de hipóteses nula e alternativa, com base no 

que se deseja testar: 

H0: μ1 = μ2  

H1: μ1 ≠ μ2 

μ = média dos percentuais gastos pelos municípios nos três anos em cada área. 

Segundo Anderson, Sweeney e Williams (2008), problemas envolvendo igualdades 

e desigualdades de médias exigem teste bicaudal. Além disso, como o desvio-padrão das 

despesas proporcionais nos anos anteriores é desconhecido, torna-se adequada a realização 

de um teste T. Esse teste baseia-se na estimação por intervalo de uma média populacional 

de acordo com a distribuição T. 

Antes de proceder ao teste estatístico, é necessário verificar alguns de seus 

pressupostos. O primeiro deles é a normalidade dos dados. O teste t é exato quando a 

amostra selecionada pertence a uma população cuja distribuição corresponde à curva 

normal (ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2008). 

Portanto, inicialmente realizou-se análise da distribuição dos dados a partir de 

gráficos das variáveis de tipos de despesa e dos valores de assimetria e curtose dos dados 

para cada município ao longo dos anos analisados. Com isso, verificou-se a normalidade 

para todas as variáveis, considerando cada tipo de despesa orçamentária como uma 

variável. Para a cidade de Sete Lagoas, apenas a categoria de desporto e lazer violou o 

limite aceitável para a assimetria e curtose da curva, apresentando p<0,01.  

Para confirmação do resultado, foi realizada, ainda, a avaliação da normalidade 

multivariada que, segundo Mingoti e Glória (2005), consiste na generalização da 

distribuição normal univariada, utilizada em situações que trabalham com duas ou mais 

variáveis aleatórias simultaneamente. Sendo assim, o teste mais adequado, segundo 

manuais do SPSS 13.0, é o Shapiro-Wilk, ideal para amostras com menos de 50.  

Desta forma, o teste de normalidade para a amostra de Sete Lagoas confirmou os 

resultados obtidos, indicando que a hipótese nula de normalidade não deve ser rejeitada, 

com exceção da variável desporto e lazer, ao nível de significância de 0,01. Já para a 

amostra de Divinópolis, o teste Shapiro-Wilk confirmou a existência de normalidade 
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univariada para todas as despesas, com exceção da variável comércio e serviços, que 

apresentou p<0,01, rejeitando a hipótese nula de normalidade. Contudo, procedeu-se às 

análises considerando que a dispersão é pequena. 

 

TABELA 3 

Teste de normalidade de Shapiro-Wilk das variáveis que medem  

as despesas dos municípios de Sete Lagoas e Divinópolis 

Tipo de Despesa 
Sete Lagoas Divinópolis 

Est. Gl Sig. Est. Gl Sig. 

Legislativa 0,989 3 0,802 0,828 3 0,183 

Administração 0,949 3 0,567 0,807 3 0,132 

Segurança Pública 0,750 3 0,000 0,923 3 0,463 

Assistência Social 0,824 3 0,174 0,797 3 0,107 

Saúde 0,979 3 0,724 0,775 3 0,056 

Educação 0,963 3 0,632 0,931 3 0,494 

Cultura 0,964 3 0,637 0,947 3 0,554 

Urbanismo 0,858 3 0,261 0,984 3 0,761 

Saneamento 0,985 3 0,766 0,947 3 0,554 

Gestão Ambiental 0,991 3 0,817 1,000 3 1,000 

Agricultura 0,829 3 0,185 0,964 3 0,637 

Indústria 0,855 3 0,253 0,893 3 0,363 

Comércio e Serviços 0,784 3 0,077 0,750 3 0,000 

Transporte 0,869 3 0,294 1,000 3 0,982 

Desporto e Lazer 0,750 3 0,000 0,776 3 0,059 

Encargos Especiais 1,000 3 0,968 0,804 3 0,125 

Est.: estatística; Gl: grau de liberdade; sig: significância.      

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sendo assim, foram feitos 16 testes de diferença de média para cada tipo de 

despesa. Não foi possível fazer o teste apenas para as despesas judiciárias, previdência 

social, trabalho, direitos de cidadania e habitação, pois os valores fornecidos pela 

Prefeitura de Sete Lagoas não abrangem tais despesas, impossibilitando comparações.  
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A TAB. 4 mostra o resultado do teste para as despesas orçamentárias dos 

municípios de Sete Lagoas e Divinópolis. 

Outro pressuposto do teste T é que as variâncias entre os grupos e amostras são 

iguais (DANCEY; REIDY, 2006). Desta forma, nas primeiras três colunas, o teste de 

Levene para igualdade das variâncias (Levene’s Test for Equality of Variances) foi 

utilizado para verificar se as duas condições apresentam homogeneidade de variâncias. 

Segundo Dancey e Reidy (2006), o teste de Levene não depende da suposição de 

normalidade. Utilizando o software SPSS, foi possível testar a igualdade das variâncias e 

determinar qual conjunto de resultados do teste T deve ser utilizado. 

 

TABELA 4  

Teste de Levene para verificar igualdade de variância  

das variáveis de despesas entre os municípios de Sete Lagoas e Divinópolis 

Tipo de despesa por 

função orçamentária 

Teste de Levene de igualdade das variâncias 

Variância F Sig. 

Legislativa = 3,36 0,14 

Administração = 4,13 0,11 

Segurança Púbica ≠ - - 

Assistência Social = 5,45 0,08 

Saúde = 6,95 0,06 

Educação = 0,89 0,40 

Cultura = 5,88 0,07 

Urbanismo = 0,10 0,77 

Saneamento = 0,82 0,42 

Gestão Ambiental = 2,29 0,21 

Agricultura ≠ - - 

Indústria = 0,64 0,47 

Comércio e Serviços = 5,42 0,08 

Transporte = 1,81 0,25 

Desporto e Lazer ≠ - - 

Encargos especiais = 5,92 0,07 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

TABELA 5  

Teste de diferença de média para as despesas entre os municípios  
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de Sete Lagoas e Divinópolis                                                                                                                                                

Tipo de despesa 

por função 

programática 

Teste t de diferença de médias 

Intervalo de 

confiança da 

diferença (95%) 

T 

 

 

DF 

 

 

Sig. 

(bicaudal) 

 

Diferença 

das 

médias 

Erro- 

padrão 

 

Inferior 

 

 

Superior 

 

  

Legislativa 2,53 4 0,07   0,75 0,30 -0,07 1,57 

Administração 28,09 4 0,00 12,97 0,46 11,69 14,25 

Segurança Pública -2,67 2 0,11 -0,10 0,04 -0,25 0,06 

Assistência social -2,48 4 0,07 -0,68 0,28 -1,45 0,08 

Saúde -7,44 4 0,00 -9,89 1,33 -13,57 -6,20 

Educação -0,13 4 0,90 -0,13 0,96 -2,80 2,55 

Cultura -9,18 4 0,00 -0,47 0,05 -0,61 -0,33 

Urbanismo -2,48 4 0,07 -6,07 2,45 -12,88 0,74 

Saneamento 17,28 4 0,00  7,05 0,41 5,92 8,19 

Gestão Ambiental -14,55 4 0,00 -0,53 0,04 -0,64 -0,43 

Agricultura -2,36 2 0,14 -0,36 0,15 -0,97 0,26 

Indústria -4,70 4 0,01 -0,18 0,04 -0,28 -0,07 

Comércio e serviços 2,30 4 0,08 0,47 0,20 -0,10 1,03 

Transporte -0,70 4 0,52 -0,53 0,75 -2,61 1,56 

Desporto e Lazer -1,14 2 0,37 -1,60 1,40 -7,56 4,36 

Encargos especiais 1,99 4 0,12 3,16 1,58 -1,24 7,55 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A TAB. 5 contém os valores da estatística do teste t compatíveis com os resultados 

do teste de Levene. É possível notar que seis das despesas comparadas apresentaram valor 

p abaixo do nível de significância de 0,05. Nestes casos, destacados em negrito, é possível 

rejeitar a hipótese nula de igualdade das médias, assumindo que a diferença encontrada nos 

valores de Sete Lagoas e Divinópolis são estatisticamente significantes. No nível de 0,07 

também se pode considerar diferente por estar próximo do nível 0,05. Deste modo, foram 

nove áreas com diferenças significativas. 
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             Isso permite concluir que algumas diferenças detectadas nos dados das despesas 

desses municípios são relevantes e podem ser projetadas para anos não pesquisados. A 

Prefeitura de Sete Lagoas emprega elevadas proporções de seu orçamento para despesa 

legislativa, administração e saneamento. Salienta-se que a Prefeitura de Divinópolis destina 

maiores parcelas para as despesas de saúde, cultura, gestão ambiental, urbanismo, 

assistência social e indústria. Enquanto Divinópolis fez seus mais altos investimentos em 

seis áreas, Sete Lagoas investiu sua maior parcela da receita em apenas três. Vale enfatizar 

que o valor elevado da despesa de Sete Lagoas com saneamento se deve ao fato do próprio 

município fornecer esse serviço. E no caso de Divinópolis a responsabilidade desse serviço 

fica a cargo da  Companhia de Saneamento de Minas Gerais -COPASA-MG. 

Ao somar as diferenças significantes encontradas entre os gastos proporcionais dos 

dois municípios, deparou-se com o valor de 23,10% em favor da Prefeitura de Divinópolis. 

Isso indica que a diferença proporcional foi significativa para ambos os municípios na 

administração, saneamento, cultura, gestão ambiental, indústria, despesa legislativa, 

assistência social e urbanismo. Divinópolis destina maior parcela de seu orçamento, 

56,10%, para cinco áreas e Sete Lagoas alocou a essas mesmas despesas 33% do seu 

orçamento, na média dos três anos.   

 

TABELA 6 

Diferença das médias entre Sete Lagoas e Divinópolis nos três anos analisados 

% médio gasto Sete Lagoas Divinópolis Diferença da média dos 

três anos 

Administração 21,34 8,37  

Saúde 26,64 36,53  

Cultura 0,47 0,93  

Saneamento 7,63 0,57  

Gestão Ambiental 0,06 0,59  

Indústria 0,05 0,22  

Assistência Social  3,24 3,92  

Urbanismo 7,84 13,91  

Legislativa 4,03 3,28  

 33,00 56,10 23,10 

* Negrito é significante. 

Fonte: elaborada pela autora.  

Se forem analisadas as despesas cuja diferença proporcional não foi significativa, 

pode-se concluir que Divinópolis distribui melhor seus recursos, ou seja, a distribuição 

torna-se mais justa, sob o ponto de vista da quantidade de áreas atendidas em relação a 
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Sete Lagoas. Esta distribui a maior parte de sua receita em algumas poucas áreas, não 

atingindo, em sua totalidade, as áreas essenciais, como saúde, educação, assistência social, 

gestão ambiental, urbanismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 
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O presente estudo teve como objetivo principal comparar dois municípios, um com 

orçamento participativo, ou seja, Divinópolis, e outro sem OP, isto é, Sete Lagoas. A 

intenção foi analisar se existem diferenças no padrão dos gastos públicos nos exercícios de 

2005 a 2007. Analisou-se também a participação da sociedade civil e como são definidas 

as prioridades de investimentos dos recursos públicos desses governos municipais.  

A partir dos valores estatísticos do teste t, compatíveis com os resultados do teste 

de Levene, notou-se que seis das despesas comparadas apresentam valor p inferior ao nível 

de significância de 0,05. Nestes casos, foi possível rejeitar a hipótese nula de igualdade das 

médias, assumindo que as diferenças encontradas nos valores de Sete Lagoas e Divinópolis 

são estatisticamente significantes. No nível de 0,07, também se pode considerar diferentes 

por estarem próximos do nível 0,05. Desse modo, foram nove áreas que apresentaram 

diferenças significativas. 

A Prefeitura de Sete Lagoas emprega altas proporções de seu orçamento para 

despesas legislativas, de administração e saneamento. Já a Prefeitura de Divinópolis 

destina elevadas parcelas para as despesas com saúde, cultura, gestão ambiental, 

urbanismo, assistência social e indústria.   

Quando somadas as diferenças significantes encontradas entre os gastos 

proporcionais dos dois municípios, nos três anos, deparou-se com o valor de 23,10% em 

favor da Prefeitura de Divinópolis. Isso indica que a diferença proporcional foi 

significativa para ambos os municípios nas áreas de administração, saúde, saneamento, 

cultura, gestão ambiental, indústria, despesa legislativa, assistência social e urbanismo. 

Enquanto Divinópolis destina maior parcela de seu orçamento, 56,10%, para seis áreas, 

Sete Lagoas alocou 33% de suas despesas a três áreas.   

Vale ressaltar que o valor elevado da despesa de Sete Lagoas com saneamento se 

deve ao fato de o próprio município prover esse serviço à população. E em Divinópolis a 

empresa responsável por esse mesmo serviço é a COPASA-MG. 

                Na análise ano a ano dos gastos proporcionais, cujos valores foram acima de 

10%, também ficou evidente que Divinópolis remeteu maiores volumes do seu orçamento 

para a saúde, seguida da educação e projetos de urbanismo. Essas três áreas somaram 

72,65% do total dos gastos em 2007 e 68,07% em 2006. Já em 2005 o maior percentual 

para as mesmas três áreas foi de 71,03%. 
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            Sete Lagoas destinou a maior parte dos investimentos para a saúde, educação e 

administração. Esses três tipos de despesas representam 65,70% dos gastos em 2007, 

contra 72,65% de Divinópolis. Em 2006 foram gastos nas mesmas áreas 69,57% do 

orçamento, contra 68,07% de Divinópolis; e em 2005 foram 68,64%, contra 71,03% de 

Divinópolis. Apenas em 2006 houve pouca diferença em favor de Sete Lagoas. Realça-se 

que o gasto com administração foi de 64,02% na soma dos três anos, contra 25,11% de 

Divinópolis.            

             Dado importante a ser observado é que, enquanto Sete Lagoas teve gasto muito 

elevado com a administração, Divinópolis investiu mais na área da saúde, superando 

bastante o limite mínimo de 15% preconizado pela LRF. Nos três anos foram 109,32% dos 

orçamentos contra 60,07% de Sete Lagoas. Em 2005, Divinópolis remeteu 39,69% contra 

21,27% de Sete Lagoas. Em 2006, foi de 35,19% contra 20,34% de Sete Lagoas. Em 2007, 

foi de 35,32%, contra 18,46% de Sete Lagoas.  

Outro aspecto demonstrado neste estudo é que as diferenças se encontram também 

nos números de setores de investimentos do orçamento público. Sete Lagoas, no conjunto 

dos três anos, distribuiu seus recursos em 14 áreas e Divinópolis distribuiu os seus em 20 

setores distintos.                 

             Os dados revelam que em Divinópolis, município que teve OP nos períodos de 

2005 a 2007, os gastos sociais foram mais expressivos do que os do município que não 

implantou o OP. Mesmo com esses resultados não se pode atribuir isso ao OP. Ou 

considerá-lo como fator determinante para a alocação de recursos nessas áreas. Há vários 

elementos que colocam em “xeque” o paradigma de ele ser o motivo das priorizações e 

maior alocação dos recursos para setores sociais da administração.   

            A análise documental dos dados coletados na Secretaria de Obras (GRÁF. 2) 

evidenciou que o Orçamento Participativo em Divinópolis logrou grau de realização muito 

baixo das obras e serviços propostos nos fóruns. Apenas 13% das reivindicações foram 

atendidas e realizadas nesse período. Dos 55% do que haviam sido previstos nas 

negociações junto às comunidades, 1% está em andamento e 54% foram atendidos apenas 

parcialmente. Os 43% restantes não foram realizados.  

            Outro componente que põe em dúvida a posição de que o Orçamento Participativo 

pode ser o responsável por empregar mais altos gastos em áreas essenciais em Divinópolis 

do que em Sete Lagoas é o resultado das entrevistas com as lideranças, funcionários e 
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secretários municipais. Eles deixaram evidente elevado grau de descontentamento com o 

OP. Todos foram unânimes em suas falas que o poder público da época não cumpriu o que 

havia sido requerido nos fóruns. Isso fez com que caísse no descrédito da população e até 

de seus próprios organizadores. A partir dessas análises percebe-se que o resultado do 

projeto foi considerado insatisfatório. 

           Outras pesquisas documentais realizadas em Divinópolis sugerem que os 

orçamentos participativos elaborados para os biênios 2005-2006 e 2006-2007 não 

apresentaram, no decorrer do tempo, avanços significativos em sua estruturação. Conforme 

esses documentos e com os entrevistados, os acordos firmados com a população não foram 

efetivamente utilizados como instrumento de planejamento das ações de governo. Quando 

utilizados, não havia sistemática divulgação das realizações das obras e serviços destinados 

a atender essas demandas. Assim o OP demonstrou-se insatisfatório para a maioria dos 

moradores, tornou-se inoperante, gerando o fracasso e desconfiança. Isso pela inexistência 

de aparato institucional maduro e efetivo e que funcionasse em moldes democráticos.  

             Percebe-se que o município carece de meios eficientes para se comunicar com os 

moradores. Os meios utilizados foram insuficientes e de pouca abrangência para a 

comunicação com os bairros envolvidos no projeto do OP. Essa situação demonstrou a 

informalidade de comunicação entre o poder público, as associações e os demais 

moradores do município. 

            Questões como documentar, padronizar, acompanhar os projetos do início ao fim, 

aliadas ao planejamneto e à criação de uma forma sistemática de divulgação e 

comunicação, são fundamentais para que essa interação ocorra satisfatoriamente, tanto para 

a população quanto para o Poder Executivo.  

Um ponto em que se esbarra é que, com a burocracia, que exige regras de licitação, 

de projetos, entre outros, reduzem-se consideravelmente as margens de manobra do Poder 

Executivo na alocação de verbas públicas. Além disso, os recursos escassos, as dotações 

previamente definidas em lei, as despesas vinculadas e despesas de custeio da máquina 

pública tornam o volume da verba, que pode ser decidida a partir do OP, muito reduzida 

para ser significativa no projeto.  

Assim, o recurso cuja alocação pode ser decidida por meio do OP fica restrito a 

percentuais muito comprimidos. No caso de Divinópolis, a verba não chegou a 0,5% em 

2007 da receita corrente líquida. 
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Em Sete Lagoas foi utilizada a mesma metodologia para esta pesquisa. A leitura 

que se pode fazer sobre a elaboração do orçamento público é a seguinte: ele é elaborado 

nos moldes tradicionais, ou seja, nos gabinetes, nos escritórios de contabilidade e sem 

qualquer consulta popular. No entanto, as entrevistas demonstraram que há a intenção dos 

agentes políticos de que a consulta popular seja implementada, principalmente por parte 

dos vereadores. Quanto às lideranças, estas afirmaram que nunca são consultadas sobre 

questões de planejamento para o município ou para seus bairros. Mas também deixaram 

claro que têm interesse em participar na elaboração das políticas públicas do seu 

município.    

A interação do poder público com a população sete-lagoana, com os próprios 

funcionários das escalas mais baixas da administração e até entre as próprias secretarias 

revelou-se ineficiente e precária. Não existem formas sistemáticas de trocas de 

informações nem instrumentos para isso. O tipo de comunicação existente apresentou-se 

inoperante, o que revela a necessidade de o município criar meios de se comunicar com os 

moradores. E até mesmo entre sua estrutura administrativa.  

            Outra observação sobre Sete Lagoas é a falta de visibilidade e transparência das 

informações. Os dados documentais para esta pesquisa foram coletados do que há 

disponível em meio eletrônico. As solicitações feitas junto aos funcionários e secretários 

foram encaradas com certo receio. Sempre que procurados para fornecer qualquer 

informação ou documentos, a maioria se negou a fornecê-los, alegando que necessitava 

reportar a algum superior.  

           Esse tipo de atitude significa que uma solicitação formal não é garantia de acesso às 

informações. Isso leva a crer que nem mesmo uma estrutura burocrática, descentralizada e 

autônoma se faz presente no governo de Sete Lagoas. A administração demonstrou 

fragilidade no planejamento, na elaboração do orçamento público e no controle de 

documentos. Revelou inoperância em quase todas as instâncias da administração pública, 

principalmente nos instrumentos reguladores das contas públicas (BRASIL, 2000; CRUZ, 

2001).   

            Alguns autores referem que, mesmo o material sendo garantido por lei a qualquer 

cidadão, parece existir em muitos municípios uma política administrativa de manter essas 

informações praticamente inacessíveis, criando inadvertidamente obstáculos ao acesso dos 

dados que, por definição, são públicos.  
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Outra importante diferença que se pode observar entre Sete Lagoas e Divinópolis é 

a transparência na administração pública de Divinópolis, ainda que não se tenha alcançado 

os objetivos do OP nos anos analisados. Nota-se nesse município algum interesse em 

conhecer as necessidades da população e de envolver a sociedade civil na res pública. Em 

Sete Lagoas essa proposta ainda não foi cogitada.                

A conclusão que se pode chegar, então, é que não se pode afirmar conclusivamente 

que o Orçamento Participativo tem impacto direto no padrão dos gastos públicos. Ele pode 

ter o potencial de ser um instrumento de democratização dos orçamentos públicos ao 

envolver a população nas políticas públicas do seu município. 

Para validação das assertivas aqui apresentadas, fazem-se necessárias outras 

pesquisas comparativas com mais alto número de municípios para aceitar ou repelir essas 

hipóteses, uma vez que a amostra foi pequena, tanto em quantidade quanto no corte 

longitudinal. Limitou-se a dois municípios e em apenas três anos, não permitindo a 

generalização das conclusões apresentadas para os demais municípios. Segundo Anderson, 

Sweeney e Williams (2008), amostras menores que 15 tendem a produzir resultados menos 

exatos.   

             Quanto ao padrão dos gastos públicos em termos reais, há também a necessidade 

de outras pesquisas sobre o paradigma do Orçamento Participativo como um elemento 

balizador para o aumento de investimentos para as áreas sociais, principalmente para as 

populações que vivem à margem dos principais serviços urbanos.           

           Sugere-se também o levantamento de uma série histórica da curva de execução 

orçamentária das funções e subfunções, principalmente das áreas sociais, na atuação de 

outros governos municipais, ou aprofundar no estudo para confrontá-los com os gastos 

públicos nessas áreas da administração. Para isso, deve-se considerar que o OP tem como 

premissa promover a justiça social, assegurar a combinação da participação popular direta 

com a introdução de um método prático de distribuição de recursos públicos para áreas 

mais carentes dos municípios.            

             Por fim, os resultados desta dissertação podem trazer contribuições tanto para a 

academia quanto para as organizações pesquisadas. Ela possibilita disponibilizar 

conhecimento sobre os sistemas de gestão adotados pelas administrações e em qual medida 

a participação popular abrange e influencia as áreas financeiras e gerenciais do setor 

público. 
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