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RESUMO 
 

 

A presente dissertação tem por objetivo analisar a experiência do município de Betim 

no estado de Minas Gerais em relação à forma de elaborar o orçamento, 

abrangendo fases caracterizadas pelo orçamento participativo, e por um orçamento 

tradicional onde a população não é consultada diretamente, mas é representada 

pelo voto de seus representantes na Câmara Municipal. Foram identificados 

aspectos positivos e negativos em ambas as gestões. No que tange ao 

planejamento participativo, a preocupação com o equilíbrio fiscal e a introdução da 

participação popular nas decisões do município de Betim, definindo como e qual a 

melhor forma de aplicação de parte dos recursos financeiros arrecadados pela 

cidade, demonstra apreço por maior participação e é condizente com práticas 

modernas de gestão. Por sua vez, o orçamento não participativo se destacou pela 

aplicação de recursos na área de saneamento com a construção de diversas 

avenidas sanitárias interligando os bairros ao centro da cidade, melhorando 

significativamente a mobilidade urbana. Em termos de análise quantitativa foram 

investigadas se as mudanças nas formas de elaborar o orçamento pela 

administração municipal proporcionam modificações estruturais relevantes nos 

investimentos realizados, mas os resultados não dão suporte a esta proposição. O 

orçamento mostrou-se frágil enquanto instrumento de planejamento das políticas 

públicas: alguns setores não conseguiram cumprir e executar o que estava previsto, 

enquanto outros aplicaram recursos muito superiores aos definidos no orçamento. 

Assim sendo pode-se concluir que uma característica comum ao executivo é o 

pouco compromisso do orçamento com a realidade concreta. 

 

Palavras-chave: Orçamento Participativo, Planejamento, Controle, Execução, 

Recursos e Aplicação. 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 

This essay aims to analyze the experience of the municipality of Betim in the state of 

Minas Gerais considering how to prepare the budget, covering phases characterized 

by participatory budgeting, and a traditional budget where the population is not 

consulted directly but it  is represented by the vote of their representatives in the City 

Council . Positive and negative aspects  in both managements have been identified. 

Regarding the participatory planning, the concern about the fiscal balance and the 

introduction of popular participation in the decisions of the municipality of Betim, 

defining how and what is the better way to apply part of the funds collected by the 

city, shows appreciation for more participation and it is consistent with modern 

management practices. In turn, the non-participatory budget stood out by applying 

the financial resources in sanitation with the construction of various health avenues 

linking neighborhoods to the city center, significantly improving urban mobility. In 

terms of quantitative analysis it’s been investigated whether changes in the ways of 

preparing the budget for the municipal administration provides relevant structural 

changes in the investments, but the results do not support this proposition. The 

budget proved fragile as a tool for planning of public policies: some sectors have 

failed to fulfill and execute what was planned, while others have applied much 

greater resources than the defined budget. Thus it can be concluded that a common 

feature is the executive budget with little commitment to concrete reality. 

 

Keywords: Participatory Budgeting, Planning, Control, Execution, and Application 

Resources. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 O Tema 
 

 

Se a essência da política é como acertadamente a definiu Easton (1970), em sua 

obra “a alocação imperativa de valores”, então a lei orçamentária é seu processo 

mais central. 

 

É por meio do orçamento que se definem as prioridades e as diretrizes da ação do 

governo, o que e como fazer para viabilizar a realização do interesse público e a 

vontade política da maioria. 

 

O orçamento-programa, por sua vez, põe em destaque as metas, os 
objetivos e as intenções do Governo. Consolida um grupo de programas 
que o Governo se propõe a realizar durante um período. Os planos são 
expressos em unidades mensuráveis e seus custos definidos. É um 
programa de trabalho e constitui, portanto, um instrumento de planejamento. 
(ANGÉLICO, 1992, p.29). 

 

A partir da década de 1980, com o movimento de redemocratização, a concepção do 

orçamento participativo passou a se tornar mais concreta. Nesse período, o país 

ficou marcado com muitos episódios importantes, tanto na história política, quanto na 

administração pública.1 

 

Com o agravamento da crise da ditadura militar, emergiu um sentimento de 

liberdade por parte da população, que, crescentemente, se mobilizava em favor de 

formas mais democráticas para o país. 

 

Com a posse do presidente José Sarney, em 1985, primeiro presidente civil após o 

Golpe Militar de 1964, houve a convocação da “Constituinte”, que incorporou ao seu 

regimento interno, diversos mecanismos participativos para acolher as demandas 

dos cidadãos e levá-las à consideração dos deputados constituintes. O sentimento 

                                                           
1
 Em 1970, o Orçamento Participativo, surgiu como marco inicial desse tipo de experiência, a 

Prefeitura de Lages, no Estado de Santa Catarina, ter adotado como estratégia de formulação 
orçamentária reuniões nos bairros com a população, para ouvir diretamente dos interessados suas 
necessidades.  
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participacionista era suficientemente forte para mobilizar a constituição de um 

plenário em prol da participação popular na Constituinte. 

 

Foram recolhidos abaixo-assinados com mais de 12 milhões de assinaturas a 

propostas apresentadas aos constituintes para incorporação à Constituição Federal, 

cuja conclusão deu-se em 05 de outubro de 1988. 

 

É nesse contexto que emerge o Orçamento Participativo (OP) como mecanismo 

governamental de democracia participativa. Em linhas gerais, ele permite (ou 

pretende conferir) aos cidadãos influência ou decisão sobre os orçamentos públicos. 

 

Uma das funções básicas do orçamento é estimar os custos e as fontes de recursos 

para atender objetivos e metas da ação governamental. 

 

O orçamento público é um dos principais instrumentos de planejamento nas 

administrações públicas federal, estadual e municipal, o qual é parte integrante e 

fundamental para a obtenção de resultados que visam ao bem-estar social, 

buscando o melhor caminho no que tange ao aumento de receitas, bem como na 

diminuição de gastos, proporcionando uma eficácia maior no setor público. “Após 

aprovação, a proposta orçamentária passa ser o orçamento público.” (ANGÉLICO, 

1992, p.30). 

 

Teixeira (2002) diz que as relações entre organizações da sociedade civil e os 

governos locais se classificam em três tipos: de total isolamento, de parceria, e de 

crítica e proposição. 

 

No primeiro tipo de relação, esse total isolamento se dá pela falta de confiança nos 

detentores do poder, ocorrendo o fechamento das entidades, que atuam apenas 

com ações alternativas. 

 

Na segunda relação, o que ocorre é uma parceria com os governos, permitindo a 

influência da população nos projetos de forma voluntária, ou seja, sem remuneração 

para a comunidade. 
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Finalmente, na relação mais crítica e propositiva, as organizações fazem parcerias 

em projetos com os governos, mas com postura de independência e crítica, 

propondo alternativas e cobrando do Estado. De acordo com essa classificação de 

Teixeira (2002), percebe-se que a relação entre governo e sociedade civil que mais 

se assemelha ao orçamento participativo é a do segundo tipo, ou seja, uma relação 

de parceria na qual a população participa voluntariamente na elaboração dos 

projetos. Mas será que essa influência ocorre de fato? Ou será que a influência dos 

governos locais nos projetos é muito mais forte do que a população percebe? 

 

A evolução do orçamento público passa por duas fases históricas distintas:  

 

A primeira, como peça orçamentária tradicional, cuja função principal era o controle 

político. 

 

Orçamento é um ato de previsão de receita e fixação de despesa para um 
determinado período de tempo, geralmente, um ano, e constitui o 
documento fundamental das finanças do Estado, bem como da 
Contabilidade Pública. (KOHAMA, 1993, p.58). 

 

E a segunda fase, em que o orçamento exerce a função de instrumento de 

administração e planejamento. Nesse segundo momento, 

 

O Orçamento é o processo pelo qual se elabora, expressa, executa e avalia 
o nível de cumprimento da quase totalidade do programa de governo, para 
cada período orçamentário. É um instrumento de governo, de administração 
e de efetivação e execução dos planos gerais de desenvolvimento 
socioeconômico. (KOHAMA, 1993, p.58). 

 

Duas peças são muito importantes: O planejamento estratégico e a programação 

das despesas de custeio. 

 

De um lado, o planejamento estratégico visava identificar e definir objetivos e metas 

para o plano de governo, distribuindo as ações entre as unidades da prefeitura e 

delimitando os rumos da atuação da administração pública. 

 

De outro lado, a programação de despesas buscava exatamente dar à 

administração pública as condições básicas para o atendimento das metas a serem 
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alcançadas, conforme definidas no planejamento estratégico e no orçamento 

participativo. 

 

 

1.2 Contextualização do Problema 
 

 

Nos dias atuais, os órgãos públicos necessitam de novas técnicas e formas de 

gestão dos negócios em todos os setores da máquina pública. Nesse sentido, 

surgem novas formas de controle, contabilização e produção que estão 

continuamente sob o domínio da evolução do homem, de forma a acompanhá-lo nas 

modificações do tempo, a fim de satisfazer suas necessidades. 

 

Não é diferente com o orçamento público, em que ocorreram várias modificações 

significativas ao longo de sua história, buscando seu aprimoramento e, ao mesmo 

tempo, o atendimento das necessidades daqueles que o utilizam. Concebido como 

controlador político do Executivo, controle esse exercido pelo Legislativo, o 

orçamento público evoluiu e trouxe modificações principalmente em sua 

metodologia, proporcionando a participação popular. 

 

O orçamento público transformou-se em um instrumento de administração, no 

tocante ao planejamento de metas e programas a serem alcançados pelo Governo, 

proporcionando-lhe maior eficiência dos seus atos. “Previsão dos fatos patrimoniais 

de uma entidade pública. Previsão de despesas e receitas de uma entidade pública. 

Previsão do exercício de uma entidade de fins públicos.” (SÁ; ANTONIO LOPES DE, 

1995, p.337) 

 

Em síntese, a principal função do orçamento moderno é ser um instrumento de 

administração auxiliando o Poder Executivo na programação, execução e ao 

controle de gastos e receitas públicas, ou seja, o orçamento representaria a própria 

programação de trabalho do Governo. Simultaneamente, ao Poder Legislativo 

incumbe a função de fiscalizar a aplicação de recursos aprovados x realizados. 

 

O diagnóstico de um setor público inicia-se por uma rigorosa análise dos Balanços e 

também em sua prestação de contas, cujo objetivo é determinar quais são os pontos 



15 

críticos e permitir, de imediato, a apresentação das prioridades para a solução dos 

seus problemas. Portanto, a política financeira tem reflexo nas demonstrações 

contábeis, e é por meio de sua análise que se podem conhecer seus resultados. A 

entidade precisa avaliar seus resultados para verificar se metas e objetivos estão 

sendo alcançados e, ainda, estudar a viabilidade de mudanças. 

 

O orçamento-programa do município de Betim – MG, também passou por 

modificações importantes, tanto na sua metodologia quanto em seu controle e 

execução. Uma das principais mudanças ocorreu em 1993, com a implantação do 

Orçamento Participativo para começar a vigorar a partir de 1994, quando a 

população deixou de ser agente meramente espectador para participar mais 

ativamente na peça orçamentária. 

 

A partir da participação popular, o município começou a efetuar a programação de 

despesas, tendo como objetivo principal adequar as despesas de custeio e de 

capital aos recursos financeiros disponíveis, como forma de garantir o pleno 

funcionamento e desenvolvimento da máquina administrativa e, consequentemente, 

alcançar os objetivos almejados pelo Orçamento Participativo. 

 

Dessa forma, por meio da programação de despesa, todos os setores da Prefeitura 

passaram a planejar seu orçamento participativo interno de forma individual, ou seja, 

cada setor apresenta um relatório do exercício anterior e do atual, com vistas à 

elaboração de uma proposta para o próximo exercício, nos termos da programação 

de despesas. 

 

Isto posto, tendo em vista que a administração do município de Betim-MG adotou, ao 

longo do período de 1993-2008, metodologias alternativas quanto à participação 

popular na elaboração do orçamento, cabe investigar se há um padrão distinto de 

investimento público em situações de administração baseada em orçamento 

participativo e não participativo. 
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1.3 Objetivos 
 

 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

 

Analisar a gestão orçamentária do Município de Betim – Minas Gerais, investigando 

se há um padrão distinto de alocação no tocante aos investimentos, nos períodos de 

Orçamento Participativo e Não Participativo. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 

a) Analisar as demonstrações contábeis, objetivando evidenciar a 

arrecadação da receita e as aplicações das despesas em investimentos 

nos diferentes períodos; 

b) Mapear o direcionamento de recursos para o investimento e outras 

despesas na fase de planejamento, e identificar a eficácia da execução 

orçamentária das diferentes gestões; 

c) Quantificar se há mudança no padrão de alocação de recursos 

orçamentários ao se adotar o planejamento participativo. 

 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 
 

 

Para atender aos objetivos propostos, a presente dissertação está dividida em seis 

capítulos, incluindo esta breve introdução que traz uma contextualização do assunto.  

 

O segundo capítulo é dedicado ao referencial teórico abrangendo a evolução do 

orçamento público em uma perspectiva história e aspectos mais recentes como o de 

prestação de contas à sociedade “Accountability”. São apresentadas as peças 

orçamentárias que fazem parte do sistema orçamentário brasileiro e que devem ser 

observadas pelos entes federativos. 
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No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos adotados no 

trabalho. Caracteriza-se a pesquisa quanto aos seus objetivos e natureza, e detalha-

se a forma da coleta de dados. 

 

O quarto capítulo discute os aspectos relevantes de elaboração orçamentária de 

Betim-MG, com ênfase na evolução do planejamento estratégico, o critério utilizado 

na estimação da receita e a programação das despesas orçamentárias. 

 

O quinto capítulo analisa os resultados da execução orçamentária, procurando 

identificar se há diferenças marcantes nas duas formas de gestão pública: 

participativa e não participativa. 

 

E finalmente, no sexto capítulo são apresentadas as conclusões e considerações 

finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 Contexto Histórico de Orçamento Público 
 

 

Desde os seus primórdios, no século XIII, o orçamento público surgiu como 

instrumento de controle político do parlamento sobre o monarca, a transparência era 

um de seus princípios básicos (BURKHEAD, 1971). 

 

Em 1215, na Inglaterra, a nobreza feudal, preocupada em limitar os poderes reais, 

fez surgir, com a Carta Magna, outorgada pelo Rei João Sem Terra, a primeira idéia 

de orçamento, o qual pretendia limitar os poderes reais e criação de novos impostos. 

A Revolução Gloriosa e a Bill of Rights, de 1689, contribuiu para o fortalecimento do 

poder do Parlamento que passou a restringir o poder financeiro da Coroa. Tanto no 

aspecto da arrecadação, quanto das despesas, era a criação de novos tributos e os 

gastos reais.  

 

A tentativa da Inglaterra em aumentar os tributos sobre o consumo de produtos em 

geral, incluindo o tributo sobre o chá, desencadeou a revolta na mais importante de 

suas colônias: Os EUA. Em 1776, a guerra civil pela independência pode ser 

considerada como consequencia da prerrogativa de o povo votar seu próprio 

orçamento visto que foi a tentativa do aumento dos impostos responsável pelo 

desenrolar da emancipação fazendo com que a metrópole perdesse a sua principal 

colônia.  

 

Não por acaso, o tema inicial da revolução americana foi “no taxation without 

representation”.  

 

A Declaração dos Direitos do Homem, resultante da Revolução Francesa de 1789, 

trouxe como um dos princípios básicos o direito dos representantes do povo de votar 

impostos. Também previa que todos os cidadãos deveriam pagar impostos, de 

acordo com sua capacidade contributiva e independente da condição social, 

contrariando a idéia de criação de impostos exclusivamente pelo rei e também os 
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privilégios de nascimento, onde algumas camadas sociais tinham a isenção de 

impostos. 

 

A Inconfidência Mineira, no Brasil, foi um movimento que contestou a cobrança 

exaustiva e abusiva, instituída pelo governo de Portugal sobre a exploração do ouro. 

A Derrama, cobrança forçada dos tributos, causou o descontentamento dos 

cidadãos que se rebelaram contra a metrópole colonizadora.  

 

Em decorrência desta revolta e dos acontecimentos internacionais, o sistema 

orçamentário brasileiro, apresenta uma relativa preocupação com o processo de 

planejamento de seus recursos, utilizando, para tanto, o orçamento como ferramenta 

desse processo. O marco do processo de organização das finanças públicas é a 

vinda da família real para o Brasil, em 1808.  

 

Do período do Império, até 1988, todas as Constituições do país, consagraram 

dispositivos específicos sobre o orçamento que vêm se aperfeiçoando. A de 1824, 

dizia apenas que o Ministro da Fazenda teria a incumbência de apresentar à Câmara 

dos Deputados, anualmente, um balanço geral de receita e despesa do Tesouro 

Nacional no ano antecedente. Além disso, deveria ser incluído o orçamento geral de 

todas as despesas públicas do ano futuro e da importância de todas as contribuições 

e rendas públicas. A citada Constituição estabeleceu o princípio de que aos 

representantes da Nação caberia a fixação das contribuições públicas e a 

distribuição do seu produto. Esse princípio permaneceu em todas as constituições 

até hoje. 

 

O processo de planejamento, de acordo com a Constituição de 1988, apresenta três 

peças importantes, que são: o plano plurianual (PPA), a lei de diretrizes 

orçamentárias (LDO) e a lei orçamentária anual (LOA). Como se depreende desses 

dispositivos, houve um reforço da concepção que associa o planejamento ao 

orçamento como componentes de um único sistema, tornando obrigatória a 

elaboração do Plano Plurianual. 

 

Com a aprovação da lei complementar 101/00, “a chamada Lei de Responsabilidade 

Fiscal”, foi criado um mecanismo para controlar os gastos do setor público, fiscalizá-
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los e normatizá-los. Além da sua função primordial – controlar os gastos públicos –, 

a LRF abriu espaço para o planejamento, reforçando determinados pontos que a 

Constituição Federal de 1988 havia estabelecido. 

 

Verifica-se que, durante muito tempo, o processo de planejamento das ações do 

governo pouco ou quase nenhuma interferência da população sofreu, como afirma, 

(PIRES, 2001, p. 47): 

 

A história da Administração municipal brasileira apresenta mais exemplos 
de planos de governo esporádicos, elaborados e seguidos conforme o estilo 
de cada governante, do que uma tradição de processo de planejamento 
sistemático, contínuo e com efetiva participação da população. [...] Até a 
década de 70, muitos municípios – especialmente os considerados grandes 
e médios – elaboraram planos diretores, com o auxilio de técnicos 
integrantes de seus quadros ou de consultores externos. Embora incluindo 
estudos da situação socioeconômica e administrativa local, esses planos 
eram voltados precipuamente para os problemas físicos da cidade, o 
controle de sua evolução e crescimento num prazo relativamente grande. 
[...] não foram, de maneira geral, eficazes nas cidades brasileiras. [...] 

 

Para Calife (2002, p.7): “O orçamento participativo abre avenidas para a participação 

de segmentos da sociedade anteriormente ignorados, acentuando a accountability 

do governo”.  

 

A este respeito Giacomoni (2003, p.226), salienta...  “Nos últimos anos, sob a 

denominação de ‘Orçamento Participativo’, tem-se difundido um novo mecanismo de 

expressão da participação popular junto às administrações municipais”. 

 

É necessário deixar claro que, conforme seus defensores, o orçamento participativo 

busca um conceito de democracia no qual a conquista do governo por meio do voto 

popular não esgote a participação da sociedade, mas, ao contrário, permita iniciar 

um outro processo, gerando dois focos de poder democráticos: um, originário do 

voto; outro, originário de instituições diretas de participação. Nesse sentido, o 

orçamento participativo, segundo Pires (2001, p.13), representa: “uma modalidade 

de participação popular que teve início e vem se consolidando em um contexto 

específico do desenvolvimento socioeconômico e da vida política brasileira”. 

 

O orçamento participativo, se corretamente implantado e bem conduzido, pode ser 

um meio propício para forçar a transparência fiscal e orçamentária em governos 
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locais, uma vez que a participação dos cidadãos/eleitores/contribuintes no processo 

orçamentário tende a se constituir em um tipo inovador de pressão política, que os 

atores políticos locais terão que considerar. É fato que a transparência, em si, não 

produz participação, mas essa pode gerar aquela, já que, sem transparência, de 

nada valeria o orçamento participativo. 

 

No caso da experiência brasileira recente, nota-se que as variáveis participação e 

transparência nem sempre são encontradas simultaneamente, exigindo esforços 

deliberados para que se tornem elementos mutuamente reforçadores do 

aprofundamento democrático e da melhoria na gestão das finanças e políticas 

públicas. 

 

Dessa forma, o orçamento vem, gradativamente, assumindo dois papéis: o controle 

e planejamento do gasto público e a expressão da vontade popular. De acordo com 

(GENRO, apud CALIFE, 2002, p.8): 

 

A principal riqueza do Orçamento Participativo é a democratização da 
relação do Estado com a sociedade. Esta experiência rompe com a visão 
tradicional da política, em que o cidadão encerra a sua participação política 
no ato de votar, e os governantes eleitos podem fazer o que bem entendem, 
por meio de políticas tecnocráticas ou populistas e clientelistas. O cidadão 
deixa de ser um simples coadjuvante para ser protagonista ativo da gestão 
pública. (grifos nossos) 

 

A partir dessas visões, pode-se dizer que o objetivo do orçamento participativo é 

concretizar, de forma mais direta e cotidiana, o contato entre os cidadãos e o 

governo, de forma a possibilitar que esse considere os interesses e as concepções 

político-sociais no processo decisório. Portanto, o que está em jogo nesse processo 

é o estímulo à crescente participação da população, em geral, e dos setores mais 

carentes, em especial. 

 

De acordo com a Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada de “Estatuto 

das Cidades”, em seu Art. 4o, inciso III, letra f, é prevista “uma gestão orçamentária 

participativa” (Brasil, 2001), definido em seu o Art. 44: 

 

No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a 
alínea f do inciso III do art. 4

o 
desta Lei incluirá a realização de debates, 

audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da 
lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição 
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obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. (BRASIL, 2001),  

 

Dessa maneira, não há um modelo de metodologia de elaboração do orçamento 

participativo, ou um modelo ideal, não há uma metodologia que “sirva a todas as 

realidades municipais”, Pires (2001, p.87). Portanto, cada gestor deve primeiro 

identificar qual a metodologia que melhor o auxiliará a elaborar um planejamento 

participativo, que beneficie tanto a administração municipal como também a 

comunidade. 

 

É de fundamental importância frisar que a sistemática de elaboração do orçamento 

participativo, não sofreu alteração, uma vez que todos os passos e as fases legais 

são as seguintes, a saber: 

 

a) preparação e conexão com o planejamento; 

b) elaboração do orçamento;  

c) tramitação legislativa: a proposta da Lei Orçamentária é analisada, discutida, 

alterada por emendas e aprovada;  

d) execução orçamentária;  

e) fiscalização das contas. 

 

Vale salientar que a metodologia do orçamento participativo permite que a 

sociedade participe, em um ou mais desses momentos do processo, de forma mais 

atuante e democrática. Porém, o que vem prevalecendo na maioria dos processos 

municipais é a participação social no momento da elaboração. 

 

A inovação trazida pela metodologia do orçamento participativo se efetiva no 

momento da primeira fase do processo orçamentário: elaboração da peça de 

planejamento, pois é nesse momento que as necessidades são levantadas 

diretamente com a sociedade, possibilitando, assim, uma participação do cidadão 

diante dos gastos públicos. A população começa a opinar, a levantar e indicar 

necessidades, tudo em conjunto com o gestor público. 

 

Segundo Pires (2001, p.107), existem dois tipos de metodologias para elaboração 

do orçamento participativo: 

a) Método Dedutivo, em que a prefeitura elabora os projetos, consolida-os e os 
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leva às audiências públicas; 

b) Método Indutivo, em que, a partir das audiências públicas, a prefeitura 

consolida os projetos.  

 
As diferenças do orçamento participativo estão na escolha entre uma das 

metodologias acima, as quais devem ser realizadas após avaliação de qual será a 

mais adequada para o caso específico de cada município, ou região, pois cada 

localidade possui particularidades econômicas, sociais e culturais, uma vez que o 

desenvolvimento se dá de forma descentralizada e ímpar em cada região. De acordo 

com Pires (2001, p.107), orçamento participativo é um: 

 

[...] método dialético, onde prefeitura e população organizada interagem de 
diversas maneiras, com flexibilidade para escolhas a cada momento, 
visando chegar a um projeto não necessariamente consensual, mas 
negociado até chegar ao ponto em que ambas as partes, ganhando aqui e 
perdendo ali, chegando à conclusão de que podem apostar numa 
determinada decisão, a ser implementada com o monitoramento de ambas. 

 

Diante da dimensão do tamanho dos grupos que compõem o processo de 

elaboração do orçamento participativo associada à natureza dos fatos políticos que 

se desenrolam no momento de elaboração desse orçamento, tem-se a metodologia 

dialética como a mais adequada, haja vista que o bom senso é o fator essencial 

durante os debates realizados para que todas as partes envolvidas possam ser 

beneficiadas de formas igualitárias. 

 

Uma das formas de garantir que o processo de implantação do orçamento 

participativo obtenha êxito é recorrer não só a uma metodologia adequada, como 

também a uma equipe competente, que coordene, execute ou subsidie a execução 

do conjunto de tarefas requeridas, estabelecendo responsabilidades aos agentes 

técnicos e políticos do governo. Isso leva à criação de um grupo coordenador, que 

pode ter o seguinte nome CCOP (Comissão Coordenadora do Orçamento 

Participativo). Conforme salienta Pires (2001, p.108), “assumir a responsabilidade de 

implementar a metodologia e chegar ao resultado almejado”. Essa comissão, 

preferencialmente, deve ser constituída por representantes do poder executivo, do 

poder legislativo e pela comunidade. 
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Além da comissão coordenadora, faz-se necessária a criação de um grupo de apoio 

o qual colocará em prática as deliberações acordadas. Esse grupo deve ser formado 

por funcionários especializados da prefeitura e da Câmara de Vereadores. Tem 

como obrigação responsabilizar-se pelas tarefas técnicas, organizacionais, 

administrativas e mobilizadoras requeridas pelos debates para as tomadas de 

decisões, para registro, para divulgação, para a confecção dos documentos legais, 

entre outros. 

 

Outros dispositivos podem ser aplicáveis para fundamentar a idéia do princípio da 

participação popular, como é caso do art. 2º, Inciso, II, 4º, III, “f”, § 3º; art. 27, § 2º; 

33, VII; art. 40, § 4º; arts. 42, III, 43 a 45; 52, VI, da Lei Federal n.10.257, de 10 de 

julho de 2001, denominada de “Estatuto das Cidades”. 

 

No que diz respeito ao Brasil, a história do orçamento público divide-se em dois 

momentos distintos: antes e após a Constituição Federal de 1988. Antes, porque os 

orçamentos municipais tinham pouca importância política, devido às limitações 

financeiras e institucionais impostas pelo regime militar ao executivo municipal, em 

que os recursos tributários eram concentrados junto ao Governo Federal. Ademais, 

as competências dos municípios estavam subordinadas ao Governo Estadual, que 

determinava a forma de organização do município, respondendo pela prestação de 

vários serviços e a realização dos principais investimentos municipais. 

 

Com a Constituição de 1988, as competências do município foram valorizadas, e 

melhorou sua posição tributária em relação ao período anterior. Com isso, o 

orçamento municipal ganhou importância. Ele torna-se a Lei em que passa a se 

encontrar o programa dos principais investimentos e serviços no município. 

 

As administrações públicas, no âmbito federal, estadual e municipal, planejam e 

programam suas ações de forma a viabilizar seus objetivos e, consequentemente, 

promover a satisfação da população, que a cada dia passa a exigir melhores 

condições de vida, ou seja, almejam mais educação, saúde, segurança, lazer e 

trabalho. Por meio do orçamento, o Executivo planeja suas ações e define metas 

que promoverão o bem-estar social (SILVA; RODRIGUES; REIS, 1997, p.41): 
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[...] em princípio, o documento anualmente aprovado com o fim de 
evidenciar, em termos qualitativos e quantitativos, física e monetariamente, 
as políticas econômico-financeiras e o programa de trabalho que o governo 
vai executar no período de um ano.  

 

No Brasil, o orçamento tem início em 1° de janeiro e termina em 31 de dezembro, 

que corresponde ao ano civil. 

 

O orçamento não é meramente um documento no qual se prevê a receita e se fixa a 

despesa, que posteriormente é aprovado pelo Legislativo. Mais do que um simples 

documento, o orçamento é um processo de várias etapas e decisões, fazendo com 

que o administrador municipal mantenha uma linha de trabalho permanentemente 

dedicada a sua elaboração, execução e avaliação, de modo a cumprir todo um 

planejamento de programas de trabalho e de operações financeiras 

predeterminadas no Plano Plurianual. Assim que a peça orçamentária torna-se Lei, 

conjuntamente com o início da execução orçamentária, encetam-se, também, os 

trabalhos para a elaboração do próximo orçamento, dando condições ao município 

de planejar suas atividades consoantes com os anseios da população. 

 

A elaboração do orçamento-programa abrange quatro etapas: planejamento 
é a definição dos objetivos a atingir; programação: é a definição das 
atividades necessárias à consecução dos objetivos; projeto: é a estimação 
dos recursos de trabalho necessários à realização das atividades; 
orçamentação: é a estimação dos recursos financeiros para pagar a 
utilização dos recursos de trabalho e prever as fontes dos recursos. 
(ANGÉLICO, 1992, p.29). 

 

Segundo Andrade (2002, p.55), o orçamento público ou orçamento-programa é uma 

das primeiras ferramentas de planejamento, sendo a “ligação entre o planejamento e 

as funções executivas da organização”, e “quando bem elaborado, transforma-se em 

instrumento de planejamento, deixando de ser apenas formalidade legal, permitindo 

que a execução orçamentária ocorra na mais perfeita ordem”. 

 

Andrade (2002, p. 55) conceitua o orçamento como: 

 

a função primordial da gestão pública de estimar as receitas e fixar as 
despesas. Momento em que se define legalmente, pelas dotações 
orçamentárias, a formalização de utilização dos recursos disponíveis nas 
instituições públicas. 
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Evidencia-se, nas citações acima, que o orçamento é uma peça de planejamento 

sobre o qual o gestor depositará suas intenções, buscando a realização de suas 

ações e programas de governo. Para a concretização de ações e programas, faz-se 

necessário o profundo conhecimento das receitas que serão arrecadadas. 

 

 

2.2 O Sistema Orçamentário Brasileiro 
 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o sistema orçamentário brasileiro é 

composto pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e pela 

Lei Orçamento Anual (LOA), que deverão ser compatíveis, existindo uma ordem 

sequencial entre eles. 

 

 

2.2.1 O Plano Plurianual 
 

 

Elabora-se o Plano Plurianual, em que se prevêem as ações governamentais para 

os próximos quatro anos, com base no Plano Diretor, haja vista que, a partir da 

Constituição Federal de 1988, esse instrumento tornou-se obrigatório para definição 

das diretrizes das políticas urbanas de expansão e desenvolvimento. Dessa 

maneira, o Plano Plurianual servirá de marco orientador para elaboração de cada 

projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias, que é à base de orientação para a 

elaboração do Orçamento Anual. 

 

O Plano Plurianual visa mostrar as ações formuladas que serão executadas em um 

prazo superior ao de um ano, ou seja, prevê os investimentos – despesas de capital 

e as despesas correntes que delas decorrem – por um período de quatro anos, de 

forma a fomentar a capacidade produtiva do setor público, bem como promover o 

desenvolvimento socioeconômico, como, por exemplo, construção e implantação de 

escolas, creches, hospitais e estradas. 

 

A vigência do Plano Plurianual começa no segundo ano de mandato do Prefeito, no 

caso de município, e estende-se até o final do primeiro ano do mandato do Prefeito 
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seguinte, de forma a manter a continuidade dos serviços públicos, sem riscos de o 

novo administrador encontrar um município sem planos e metas no primeiro ano de 

exercício do seu mandato, conforme descrito no § 1° do art. 167, da Constituição 

Federal do Brasil: “§ 1° - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 

exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou 

sem Lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.” (BRASIL, 

CF – 1988). 

 

O objetivo central do Plano Plurianual é dar continuidade às administrações, 

evitando paralisações em obras e serviços, que, ao invés de trazer benefícios, 

seriam problemas para a população. 

 

 

2.2.2 A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi introduzida no sistema orçamentário brasileiro 

pela Constituição de 1988. Ao contrário do Plano Plurianual – PPA, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) contém metas e prioridades para as ações de 

execução em curto prazo. 

 

Assim, seguindo um conjunto de ações a serem executadas no longo prazo, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias visa especificar metas e prioridades da administração, 

incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, bem como 

orientar a elaboração do Orçamento Anual, dispor sobre alterações na legislação 

tributária e, ainda, promover qualquer aumento ou incremento dos gastos com 

pessoal da administração direta e indireta. 

 

Enquanto o Plano Plurianual define as ações do governo para os próximos quatro 

anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias procura contemplar as ações contidas no 

Plano Plurianual que deverão ser executadas no exercício seguinte, no que se refere 

à saúde, saneamento, educação, habitação, transporte e meio ambiente. 

 

Em síntese, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado ao Legislativo para 

apreciação e votação evidencia as metas do Plano Plurianual para cada ano, de 
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forma a regulamentar a Lei do Orçamento Anual, apontando de que forma será 

corrigido e executado o orçamento daquele exercício. 

2.2.3 A Lei do Orçamento Anual 
 

 

Definem-se, em um primeiro momento, metas e ações governamentais da 

administração pública a serem executadas a longo prazo, por meio do Plano 

Plurianual, bem como as prioridades para o próximo exercício financeiro concebido 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, por sua vez, pretende alcançar os objetivos 

a curto prazo e, logicamente, advindos do Plano Plurianual, definir quais são os 

recursos e, consequentemente, os custos para colocar em prática tais objetivos. 

Nesse momento, elabora-se o Orçamento Anual. 

 

Por isso, é comum conceituar-se o orçamento público como a tradução financeira de 

um plano de trabalho. De fato, o ato de planejar intrinsecamente liga as decisões de 

natureza política com as decisões de natureza financeiras, ou seja, enquanto o 

administrador toma decisões de caráter governamental, buscam-se quais os custos 

dessas ações e, evidentemente, os recursos necessários para que essas ações se 

transformem em bem-estar para população, de modo a atender suas necessidades e 

expectativas. 

 

O orçamento anual, conforme a Constituição Federal deve ser respaldado 
pelo Plano Plurianual e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A legislação 
vigente adota o conceito de orçamento-programa, que o define como aquele 
tipo de orçamento que enfatiza os objetivos e as metas que a administração 
elege em determinado exercício financeiro. O orçamento tradicional 
realçava os meios de que a administração dispunha para a execução dos 
serviços sem conceder destaque aos objetivos a serem alcançados. (SILVA; 
RODRIGUES; REIS, 1997, p.42) 

 

Fazem parte da proposta de lei do orçamento: Mensagem do Executivo 

encaminhando o Projeto de Lei do Orçamento para o Legislativo (em que será 

apreciado e votado), o próprio Projeto de Lei do Orçamento, o Plano de 

Investimento, vários quadros de receita, vários quadros de despesa, descrição 

sumária das atividades por órgãos e das despesas por órgãos. 

 

Após a aprovação, pelo Legislativo, da Lei de Orçamento Anual - LOA, o Executivo a 

sanciona, e, logo no primeiro dia do mês de janeiro, inicia-se a execução 
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orçamentária, na qual serão colocadas em andamento todas as programações 

planejadas, observando os créditos autorizados para cada dotação orçamentária, 

não se podendo ultrapassar o valor que foi consignado. 

 

Se houver alguma alteração desses valores que, porventura, ultrapassem os limites 

estabelecidos nas dotações orçamentárias, deverá ser feita a abertura de créditos 

adicionais, conforme prevê a Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

 

O orçamento poderá ser alterado, durante sua execução, por motivos econômicos e 

políticos, como variações de preços de mercado dos bens e serviços a serem 

adquiridos para consumo imediato ou futuro, incorreções no planejamento, 

programação e orçamentação das ações governamentais, omissões orçamentárias, 

fatos independentes da vontade do governo, bem como uma redefinição das 

prioridades. 

 

As alterações orçamentárias decorrentes de créditos adicionais são classificadas em 

suplementares, especiais e extraordinários. Os créditos suplementares podem ser 

considerados como um reforço para a dotação orçamentária, sendo diretamente 

relacionados ao orçamento, ou seja, suplementam despesas oriundas do próprio 

orçamento. “A lei que autoriza a abertura de um crédito adicional é uma só, mas 

pode existir mais de um decreto abrindo, parceladamente, o crédito autorizado.” 

(ANGÉLICO, 1992, p.36). 

 

No caso dos créditos especiais, o tratamento é um pouco diferente, pois se abre 

crédito especial para um novo programa, metas ou ações não previstas no 

orçamento, esse deverá ser submetido ao Legislativo para votação. 

 

Os créditos extraordinários são autorizados somente para atender despesas 

imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, subversão interna ou 

calamidade pública. 

 

Os créditos adicionais suplementares e especiais terão de ser autorizados por lei e 

abertos por decretos do Executivo, uma vez que a Lei no 4.320, de 17 de março de 

1964, no seu art. 7°, autoriza a inclusão, na lei do orçamento, de dispositivo que 
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permite ao Executivo abrir créditos suplementares até determinado limite. Desse 

modo, o Executivo fica desobrigado de submeter-se ao Legislativo toda vez que abrir 

créditos suplementares. 

 

São valores que se adicionam ou acrescem ao orçamento, quer como 
reforço de dotações existentes, quer como dotações destinadas a cobertura 
de encargos provenientes da criação de novos serviços, ou ainda, para 
atender despesas imprevisíveis e urgentes. (KOHAMA, 1993, p.201). 

 

Segundo o art. 43, da Lei n° 4.320, a abertura de créditos suplementares e especiais 

só poderá ocorrer mediante a existência de recursos disponíveis, recursos esses 

definidos da seguinte forma pelo § 10 e incisos 1°, II, III e IV do artigo em epígrafe: 

 

§ 1° Consideram-se recursos, para fim deste artigo, desde que não 
comprometidos: 
I - O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 
anterior; 
II - Os provenientes de excesso de arrecadação; 
III - Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias 
ou de créditos adicionais, autorizados em Lei, e 
IV - O produto de operações de crédito autorizados, em forma que 
juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. (BRASIL, 1964).

2
 

 

A abertura dos créditos extraordinários reger-se-á pelo art. 44, da Lei n° 4.320, o 

qual autoriza o Executivo a abrir tal crédito, sendo que, imediatamente, levará ao 

conhecimento do Poder Legislativo. Sua abertura independe da existência de 

recursos. Não podem ser abertos sem que antes o Executivo tenha decretado, com 

exposição justificativa, em estado de calamidade ou outro de natureza idêntica e, 

ainda, não poderão ser utilizados a outros fins, a não ser aqueles que foram 

determinantes para sua abertura. 

 

 

2.3 A Lei de Responsabilidade Fiscal 
 

 

Um dos avanços que se observa nos países democráticos é a obrigação dos órgãos 

públicos de prestar contas a sociedade, o que requer transparência e 

responsabilidade fiscal (accountability). 

 

                                                           
2
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm 
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No Brasil este padrão de conduta governamental ganhou força com a vigência de 

um novo código de regras para a administração pública referente à gestão fiscal. 

 

Com a sanção Presidencial da Lei Complementar n° 101, em 04 de maio de 2000, e 

sua publicação no DOU – Diário Oficial da União, em 05.05.2000, entrou em 

vigência um novo código de regras para a gestão fiscal da administração pública 

brasileira, cuja normatização, pelo seu caráter inovador, já vem produzindo um 

verdadeiro choque cultural nos responsáveis pela gerência dos recursos públicos, 

nas três esferas de governo: federal, estadual e municipal.  

 

Mauro et al. (2001, p. 26) salientam que “com a LRF, pode-se observar uma 

mudança na lógica do processo orçamentário”, pois, anterior à referida Lei, havia 

primeiro o “estabelecimento das despesas para depois prever receitas de modo a 

totalizar o valor necessário para dar cobertura aos programas apresentados”.  

 

Ressaltam, ainda, que atualmente há a “previsão da real possibilidade de 

arrecadação para depois priorizar as despesas que serão apresentadas na proposta, 

buscando atender às necessidades dentro dos recursos possíveis.” (MAURO et al., 

2001, p.26). 

 

Na visão de Macruz, Macruz e Castro (2001, p. 21), “a LRF exige uma previsão 

bastante realista da receita a arrecadar, diferente, pois, da prática costumeira de 

primeiro serem estabelecidas as despesas para depois prever as receitas.” 

Comentam que a utilização dessa prática ocasionava “peça orçamentária desprovida 

de realidade.” e ressaltam que para uma previsão realista deverão ser observadas 

as normas em vigor, eventuais alterações na legislação, variações de índices de 

inflação e crescimento econômico. Destacam a obrigatoriedade do cumprimento do 

artigo 12 da LRF quanto ao acompanhamento de elementos que subsidiaram a 

previsão da receita e as respectivas metodologias de cálculo e premissas utilizadas. 

 

Percebe-se, por meio dos estudos realizados por Mauro et al. (2001) e Macruz, 

Macruz e Castro (2001), que, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, não havia 

preocupações em relação ao processo de previsão das receitas, sendo para os 
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autores a referida Lei determinante na mudança de procedimentos por parte das 

Administrações Públicas. 

 

Segundo estudo apresentado em artigo publicado pelo Blog dos Consultores (BLOG, 

2010)3, denominado de LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) - 10 anos de 

existência, algumas conquistas necessitam ser comentadas: 

 A LRF apresentou um avanço significativo em relação a gastos e 

endividamentos, uma vez que todos passaram a se submeter à Lei, sem 

discriminação de partido político;  

 Iniciou-se uma nova fase em que se gasta de acordo com o que se arrecada, 

mudando-se o foco da gestão, que passa a analisar resultados 

administrativos;  

 Estados e Municípios melhoraram seus indicadores econômicos nesse tempo, 

o que mostra os relatórios de Gestão Fiscal junto ao Poder Legislativo, por 

meio das audiências públicas. 

 

Jardim (2010) ressalta diversos aspectos advindos da LRF: 

 responsabilização do administrador público, com sanções amplas e duras, 

tanto institucionais como pessoais;  

 definição de que a responsabilidade começa na arrecadação de tributos, 

qualificando a renúncia de receita como gasto; 

 exigência de prestações de contas periódicas, a partir da divulgação das 

contas públicas, de maneira célere e detalhada, como forma de possibilidade 

de controle pela sociedade; 

 proibição de emissões de títulos pelo Banco Central, fora do Orçamento, para 

financiar o Tesouro Nacional;  

 fixação de limites para os gastos com pessoal e despesas, inclusive em 

vésperas de eleição, diminuindo consideravelmente a influência da máquina 

pública nesse período;  

 estabelecimento de normas, limites, obrigações e sanções às três esferas de 

governo. 

 

                                                           
3
 http://blogdosconsultores.blogspot.com.br/2010/05/lrf-lei-de-responsabilidade-fiscal-10.html. 
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Esse novo código de procedimentos fiscal-administrativos tem como objetivo 

estabelecer princípios norteadores de uma gestão fiscal responsável, ao fixar limites 

para o endividamento público e para a expansão de despesas. Mediante a 

introdução de mecanismos prévios procura assegurar o cumprimento de metas 

fiscais e o equilíbrio orçamentário contribuindo desta maneira para o crescimento 

das economias nacional e regional. 

 

Assim, a LRF encontra-se introduzida no sobredito contexto, representando uma 

mudança estrutural do regime fiscal, produzindo novos conceitos, como os de 

responsabilidade e transparência, com fixação de normas direcionadas à 

organização e ao equilíbrio das contas públicas. Em suma, trata-se de um 

verdadeiro código regulamentador da conduta gerencial nas finanças públicas 

brasileiras. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 Características da Pesquisa 
 

 

No desenvolvimento da presente pesquisa utiliza-se o método quantitativo, haja vista 

que proporciona a medição objetiva e a quantificação dos resultados, assim, como a 

descrição dos fenômenos de interesse da presente pesquisa, uma vez aprecia 

números e procura medir com que grau algo está presente ou ausente (CASTRO, 

2005). 

 

Com relação à finalidade da pesquisa, optou-se pela descritiva. A qual se aplica 

quanto o objeto de investigação é parcialmente conhecida nas avaliações cujo 

objeto é a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

e/ou o estabelecimento de relações entre variáveis (CASTRO, 2005). A pesquisa 

descritiva, segundo Vergara (2000), busca expor as características. 

 

Gil (2000, p. 47) coloca 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”.  

 

Yin(1994), apud Collis e Hussey (2005), identifica as seguintes características da 

pesquisa de estudo de caso: 

 
O objetivo da pesquisa é, não só explorar certos fenômenos, mas, 
também entendê-los num determinado contexto... a pesquisa não 
começa com um conjunto de perguntas e noções sobre os limites dentro 
dos quais o estudo acontecerá... a pesquisa usa métodos múltiplos para 
coletar dados que podem ser tanto qualitativos quanto quantitativos. 

 

Assim, de acordo com Collis e Hussey (2005), uma pesquisa descritiva descreve o 

comportamento de fenômenos, e é utilizada para identificar e obter informações 

sobre as características de uma determinada questão. 

 

 

 
3.2 Fontes de Dados 
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As fontes de dados utilizadas são às análises documentais contidas nos orçamentos, 

balanços e demonstrativos contábeis da Prefeitura Municipal de Betim, com relação  

aos investimentos realizados nos exercícios de 1994 a 2008, para em seguida 

obterem as conclusões correspondentes aos dados coletados. As análises 

documentais fundamentaram-se em documentos impressos e disponíveis em meio 

eletrônico para abordagem dos assuntos relacionados ao tema proposto. Os 

instrumentos utilizados proporcionaram as avaliações das gestões dos Orçamentos 

Participativo e não Participativo.  

 

A pesquisa documental, segundo Gil (2000) e Vergara (2000), muito se assemelha à 

bibliografia nos métodos e se difere no que diz respeito à natureza das fontes de 

informação. Nestas, 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. 

 

Neste estudo foram utilizados pesquisas bibliográficas a respeito do tema em livros, 

artigos publicados em revistas, jornais, internet, anais de seminários, apostilas e leis 

ou qualquer outra publicação que venha contribuir com o tema. Por meio dos dados 

coletados foram extraídas todas as informações possíveis e necessárias à 

realização do trabalho. 

 

As análises serão elaboradas a partir de quadros comparativos, extraídos de 

planilhas, tabelas e gráficos com objetivo de visualizar e, sobretudo, facilitar a 

interpretação dos dados levantados. 

 

 

3.3 O Município Objeto do Estudo 
 

 

A história de Betim remonta ao século XVIII, quando o Brasil, ainda colônia de 

Portugal, vivia o auge do seu ciclo do ouro. A região fazia parte de uma importante 

rota de bandeirantes que vinham de São Paulo a Pitangui. Assim como várias 
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cidades surgiram nas trilhas das tropas e nas rotas dos bandeirantes, Betim, antes 

de assim se chamar, fazia parte desse entrecruzar de caminhos, sendo passagem e 

pousada de tropeiros.4 

 

Desde a sua emancipação política ocorrida em 1938, o município vem passando por 

mudanças econômicas, sociais e políticas, caracterizando-o como o município que 

mais cresce no estado de Minas Gerais. 

 

Na década de quarenta, instalaram-se as primeiras indústrias de Betim, ligadas à 

constituição do Parque Siderúrgico Nacional: Cerâmica Saffran (1942), Ikera (1945) 

e Cerâmica Minas Gerais (1947). A partir de 1950, o planejamento estadual destinou 

a Betim duas outras funções econômicas: a industrialização de base, representada 

pelas siderúrgicas, e a produção de alimentos para o abastecimento local. Além de 

pólo petroquímico e automotivo, a cidade também abriga importantes empresas nos 

setores de metalurgia, alumínio, mecânica, serviços e logística. 

 

Nesses últimos 60 anos, o parque industrial de Betim cresceu e se diversificou. Em 

2006, a cidade apresentava uma população estimada em 407.003, passando em 

2007, para 415.098 habitantes5, com um crescimento populacional de 

aproximadamente 8.095 pessoas/ano6, e dessa forma consolida como a 5ª (quinta) 

cidade mais populosa de Minas Gerais. 

 

Isto se deve principalmente a sua localização geográfica na região metropolitana de 

Belo Horizonte e no entroncamento viário para o sul do Estado, São Paulo, Triângulo 

Mineiro e Goiás.  

 

A localização privilegiada e a boa oferta de infraestrutura tornaram o município um 

dinâmico pólo de desenvolvimento industrial e comercial. 

 

O crescimento populacional rigoroso e uma sociedade cada vez mais exigente 

promovem um ambiente propício para maior participação nos processos decisórios 

                                                           
4
 Pesquisa através do Site: www.betim.mg.gov.br, - Página: Falando de Betim: O Município, em 09/04/2013. 

5
 Pesquisa através do Site: www.otempocontagem.com.br/otempobetim/noticias/?IDNotícia=249, em 09/04/2013. 

6
 Pesquisa através do Site: www.otempocontagem.com.br/otempobetim/noticias/?IDNotícia=249, em 09/04/2013. 
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municipal. A partir daí surge o planejamento participativo que é o tema central desta 

dissertação tendo sua metodologia e resultados analisados nos capítulos seguintes. 
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4. ASPECTOS RELEVANTES DA ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 
MUNICÍPIO DE BETIM 
 

 

Este capítulo trata da fase dos procedimentos básicos da elaboração da peça 

orçamentária, ou seja, a estimação da receita e a fixação da despesa para o 

orçamento-programa que vigorará no exercício subsequente. 

 

 

4.1 A Evolução do Planejamento Estratégico do Município de Betim 
 

 

O planejamento estratégico foi adotado no município de Betim a partir de 1994, por 

meio de um plano de governo em que são definidos os eixos de desenvolvimento 

das ações do poder público municipal no que diz a respeito à distribuição de 

responsabilidades para as várias unidades da prefeitura. 

 

O primeiro eixo do plano de governo e o que mais se destacou foi à integração 

física, social e cultural da cidade. Ele consiste, basicamente, na integração da 

cidade, de forma a possibilitar o acesso aos vários pontos do município, ao mesmo 

tempo em que procura unir e difundir as várias origens culturais – uma vez que, na 

população do município, acrescentam-se cerca de 25 mil pessoas/ano, com uma 

taxa de crescimento em torno de 7,8% ao ano7 –, bem como promover o 

desenvolvimento econômico e social das diversas regiões municipais. 

 

Como exemplo concreto do eixo do plano de governo aqui mencionado estão à 

canalização, a drenagem e a pavimentação do Riacho das Areias. 

 

O governo municipal centraliza, nesse eixo, a idéia de desenvolvimento da cidade e, 

ao mesmo tempo, procura melhorar a qualidade de vida da população. 

 

O segundo eixo do plano de governo, definido no planejamento estratégico, está 

relacionado com a melhoria da qualidade de serviços públicos. O enfoque que se 

busca nessa fase estratégica é uma melhor participação de todos os agentes 

                                                           
7
 IBGE, 2009. 
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administrativos do poder público municipal, no que tange ao atendimento à 

população. 

 

A principal marca desse objetivo é a busca de um melhor atendimento aos usuários 

da área de saúde pública municipal. Tenta-se implantar uma rede de saúde que 

atenda, satisfatoriamente, todos os cidadãos betinenses, evitando, por exemplo, 

longas filas para uma simples marcação de consulta. 

 

No terceiro eixo do plano de governo, estabelecem-se o aprofundamento da 

participação popular e a mobilização social. 

 

A Prefeitura Municipal de Betim, por meio de seus agentes, mobiliza as pessoas 

para participarem da gestão e debaterem assuntos de interesses comuns, como, por 

exemplo, saúde e segurança, em que a participação popular é de fundamental 

importância ao fomento das ações pretendidas e, principalmente, à capacitação de 

lideranças. 

 

Por fim, o quarto eixo do plano de governo estabelecido é a geração de emprego e 

renda. Nesse programa, a administração pública busca dar condições básicas de 

subsistência à população carente do município. 

 

Dessa forma, esse mecanismo torna-se uma busca contínua de resultados 

satisfatórios definidos como eixo do plano de governo, para o qual serão transferidos 

todos os benefícios à população, seja durante o processo de elaboração do 

orçamento-programa, da capitação de recursos financeiros, seja durante a 

programação de despesas. Esse procedimento dará à máquina pública a 

capacidade de colocar em ação todos os programas de fomento ao desenvolvimento 

social e econômico do município. 

 

 

4.2 O critério utilizado na estimação da receita no Município de Betim 
 

 

A estimativa ou previsão da receita para o orçamento é feita pela observação das 

variáveis macroeconômicas, isto é, o comportamento da economia brasileira. Busca-
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se estimar os prováveis impactos na receita do município das políticas de 

desenvolvimento do país. 

 

Além disso, são considerados as inserções/cortes no orçamento da União de verbas 

destinadas a obras e infra-instrutora para o município, bem como repasse/retenção 

de receitas que, porventura, serão repassadas às localidades mais carentes, caso 

da Lei Robin Hood8. 

 

Dessa forma, os gerentes responsáveis pela estimação de receita para o município 

procuram observar, sobretudo, as atividades econômicas, em nível nacional e 

estadual, passíveis de influências sobre as previsões de ingressos financeiros aos 

cofres públicos municipais. 

 

O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é a principal fonte 

de recursos que ingressam nos cofres da prefeitura de Betim, seguido do Imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre serviços de 

qualquer natureza (ISSQN), Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e Imposto 

sobre a Produção Industrializada (IPI) e, em menor grau de participação na receita, 

taxas, multas e outras diversas9. 

 

A estimativa de arrecadação para o exercício seguinte é feita por meio da Secretaria 

Municipal da Fazenda, observando as tendências que, porventura, influenciarão no 

montante de recursos que ingressarão nos cofres públicos, dentre eles o índice 

provisório do Valor Adicionado Fiscal (VAF), divulgado pela Secretaria Estadual da 

Fazenda, estimando o percentual de ICMS que caberá ao município no exercício 

seguinte. Vale ressaltar que o VAF é o índice utilizado para prever o montante de 

ICMS que ingressará no município. 

 

A previsão de receitas oriundas do IPTU depende da quantidade de imóveis 

lançados, de possíveis reajustes nos valores cobrados, ou então, se haverá isenção 

                                                           
8
 A LEI Robin Hood é uma lei do estado de Minas Gerais que visa à redistribuição da arrecadação do 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – de forma a possibilitar, aos municípios 
carentes, uma melhor participação na receita do Estado. Sobre isso, leia-se a Lei nº 12.040, de 
dezembro de 1995, do estado de Minas Gerais. 
9 Taxas, multas e outras diversas fontes de receitas, devido aos baixos impactos sobre a arrecadação 
municipal de Betim, são corrigidas de acordo com a inflação apurada no período. 
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para determinados grupos da população, conforme a política adotada pela 

administração municipal. 

 

Para as demais receitas, a estimativa é feita com base na inflação, aplicando 

percentuais de reajustes de forma a evitar uma defasagem dos valores aplicados e a 

proporcionar maior ganho na arrecadação. 

 

Consideram-se, também, as receitas de convênio ou empréstimos, ou seja, os 

recursos financeiros que ingressarão no município provenientes de celebrações de 

convênios com a União, Estados, empresas públicas e privadas. Esses recursos 

sempre são utilizados na execução de grandes obras, cujo município por si só não é 

capaz de financiá-lo sozinho. 

 

 

4.3 A programação das Despesas Orçamentárias 
 

 

Em relação às despesas orçamentárias, compostas pelos gastos do governo com 

custeio e investimentos, bem como pelos encargos com as dívidas, as oriundas de 

financiamentos contraídos pelo município devem ser fixadas tomando-se por base 

as necessidades do município e, principalmente, a possibilidade de obtenção de 

receitas. 

 

Entende-se por custeio despesas relacionadas ao funcionamento da administração 

pública, a folha de pagamento, contratos de manutenção, água, luz e telefone, 

dentre outras. Os recursos destinados ao custeio da máquina pública são 

distribuídos de acordo com a necessidade de cada unidade administrativa, tais como 

secretarias, divisões, seções, setores e autarquias. 

 

A Prefeitura Municipal de Betim adotou a programação de despesas, como forma de 

racionar os gastos dos diversos órgãos, a fim de possibilitar uma melhor utilização 

dos recursos em prol da sociedade. 

 

A programação de despesas surgiu com a necessidade de planejamento de cada 

setor no que se refere a suas obrigações dentro da administração pública, por meio 
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de um processo denominado orçamento participativo interno, em que cada setor 

da prefeitura apresenta um balanço dos exercícios anteriores e atual e faz sua 

proposta para o próximo ano, tudo dentro do eixo de governo elaborado na fase do 

planejamento estratégico. 

 

No início de sua implantação, a programação de despesas era trimestral, na qual, a 

cada três meses, os diversos órgãos públicos programavam suas despesas como 

forma de se adequarem à realidade financeira da prefeitura. Posteriormente, a 

programação passou a ser quadrimestral, semestral e anual. 

 

A Secretaria de Planejamento e Coordenação, por meio da Divisão de Orçamento, é 

a responsável por implantação, controle e execução da programação de despesas, 

juntamente com a Junta de Execução Orçamentária e Financeira (JEOF), composta 

pelas Secretarias da Fazenda, Governo, Planejamento e Coordenação, Gabinete do 

Prefeito e a Auditoria e Controladoria Administrativa, representada pelos seus 

titulares, a qual dá suporte e resolve pendências quanto a alguns itens da 

programação de despesas. 

 

A Divisão de Orçamento, aqui mencionada, de posse dos valores que compõem a 

receita do próximo exercício, a partir de dados dos gastos de cada órgão nos últimos 

anos, elabora uma planilha em que constam todas as dotações orçamentárias, 

distribuindo-se previamente valores para cada dotação. 

A composição desses valores obedece a critérios técnicos que visam determinar, de 

forma equitativa, o montante de recursos para cada dotação orçamentária dos 

respectivos órgãos. 

 

Primeiramente, de posse dos dados das despesas executadas nos dois últimos 

anos, faz-se uma análise de como foi o comportamento das mesmas. 

 

Observam-se possíveis aumentos em determinadas despesas, se houve surgimento 

de um novo contrato de prestação de serviços, a existência de projetos que 

vislumbrem a construção de prédios públicos, ou se há necessidade de aquisição de 

equipamentos, que ocasionará a obtenção de materiais permanentes ou de 

despesas com outros fins. 
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É importante verificar, também, a continuidade da prestação de determinados 

serviços, se não há previsão de término ou se, por sua vez, são caracterizados como 

de curta duração. 

 

Dando continuidade ao processo de composição dos valores para que se faça a 

programação de despesas, é analisada, também, a programação de despesas 

aprovada para o atual exercício, em conjunto com as despesas executadas até o 

mês de maio10 do mesmo ano e, ainda, as suplementações e anulações de dotações 

orçamentárias que foram feitas até o período. 

 

Em seguida, após todo o trabalho minucioso de análises e confrontações com os 

valores das despesas executadas com as previsões existentes, chega-se aos 

recursos destinados às dotações orçamentárias para cada unidade da administração 

pública. 

 

Esses valores estão referendados nos diversos relatórios de controle e execução 

orçamentária, mostrando, dessa forma, coerência e consistência nas informações 

passadas para todas as unidades administrativas. 

 

Após essa primeira etapa, a Divisão de Orçamento encaminha os valores 

determinados para os respectivos órgãos, para que eles programem as despesas de 

acordo com os dados fornecidos pela equipe responsável quanto à elaboração inicial 

da programação de despesas. 

 

A segunda etapa da programação de despesas está na parte em que cada setor ou 

unidade faz um minucioso levantamento dos possíveis gastos que deverão ocorrer 

no próximo exercício e os remete à Divisão de Orçamento, que, em conjunto com a 

Junta de Execução Orçamentária e Financeira (JEOF), faz a aprovação final da 

programação. A JEOF é uma comissão composta por parte dos secretários 

municipais e é responsável pela resolução de pendências concernentes a 

programação de despesas e outros assuntos de interesses públicos. 

 

                                                           
10

 Convencionou-se o mês de maio devido ao fato da elaboração, no mesmo período, do orçamento-
programa que vigorará no próximo exercício. 
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Após a aprovação do orçamento pela Câmara Municipal, todos os órgãos da 

administração pública, novamente, reprogramam seus custeios de acordo com o 

valor final de todas as dotações orçamentárias. Esse processo é chamado de 

reprogramação das despesas. 

 

Dessa forma, procura-se promover a execução da despesa solicitada, uma vez que, 

se ela for de extrema necessidade, trará benefícios significantes para toda a cidade 

de forma igualitária. 

 

Contudo, evita-se, dessa forma, o surgimento de surpresas no corte de verbas e 

suplementações indevidas, comuns em algumas administrações públicas, nas quais 

não é feito um planejamento sistemático de ações e metas que porventura deveriam 

ser atingidos. 

 

 

4.4 As Fases do Orçamento Participativo de Betim – MG 
 

 

A participação popular na definição do orçamento de Betim pode ser descrita em 

quatro fases: lançamento do programa, escolha de delegados representantes dos 

bairros, proposta de investimentos por parte da prefeitura, alocação de recursos, 

acompanhamento e fiscalização das obras pelos representantes da população. 

Estas fases estão apresentadas no QUADRO 1. 
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QUADRO 1 – A Metodologia e a Participação Popular 

FASES DESCRIÇÃO DAS METOLOGIAS 

1ª Fase 

 A abertura das atividades do orçamento participativo inicia-se com o 
lançamento do programa 

 As lideranças comunitárias planejam suas reivindicações e propostas para 
serem debatidas e defendidas junto ao projeto orçamentário do próximo ano. 

 Exposição de serviços, programas e projetos específicos de cada área, 
colocando a população à parte de todas as ações executadas pelo governo 
municipal, ou seja, é a administração pública prestando contas à sociedade. 

2ª Fase 

 Capacitação de lideranças de cada administração regional, que, por sua vez, 
contribuirão na mobilização das comunidades e nas discussões do orçamento 
participativo. 

 Define o calendário de atividades e a metodologia do processo orçamentário 
participativo: plenárias temáticas, reuniões de bairro, plenárias regionais, 
congresso do orçamento participativo e a fiscalização da execução do 
orçamento. 

 As plenárias temáticas são fóruns de debates destinados aos usuários de 
cada setor, que avaliarão o desempenho dos serviços prestados pela 
Prefeitura. 

 Escolha dos delegados que representam os seus respectivos bairros junto ao 
congresso do orçamento participativo. 

 Cada bairro tem o direito de escolher um delegado para cada cinco 
participantes do fórum de debates, ou melhor, na plenária temática. 

3ª Fase 

 Nas plenárias regionais os delegados escolhidos durante as plenárias 
temáticas e nas reuniões de bairro votam as propostas de sua região. 

 Essa votação, ou escolha das prioridades, acontece depois que os delegados 
realizarem uma visita em cada bairro, definindo as prioridades. 

 A prefeitura apresenta a proposta de investimentos para o município e para as 
regionais, ou seja, os recursos que serão destinados para a execução das 
metas e ações definidas durante o processo de participação popular. 

4ª Fase 

 Os recursos são definidos de acordo com o número de habitantes da região – 
quanto maior o número de habitantes, maior o percentual correspondente na 
participação dos recursos. 

 Em relação à infra-instrutora, quanto menor o percentual, maior será o 
coeficiente de recursos destinados para a respectiva região. 

 Nesta fase, há a realização do congresso do orçamento participativo. A partir 
das propostas apresentadas pelos moradores nas reuniões de bairros e 
definidas nas plenárias regionais pelos delegados. 

 As Secretarias de Planejamento e Coordenação e de Governo preparam o 
projeto orçamentário do próximo ano, que será submetido à votação final dos 
delegados. 

 Depois de acertados todos os detalhes, o projeto de lei é enviado para 
estudo, apreciação e votação pelos vereadores na Câmara Municipal. 

5ª Fase 

 A fiscalização é a última etapa da metodologia do orçamento participativo. 
 Durante o congresso do orçamento participativo os delegados escolhem os 

conselheiros que acompanham o processo de execução do orçamento e 
fiscalizam a realização das obras. 

 Os conselheiros acompanham de perto a apreciação do projeto do orçamento 
na Câmara Municipal. 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

Tendo apresentado os aspectos mais relevantes na elaboração orçamentária e na 

forma de participação popular no município, o capítulo seguinte analisa os 

resultados alcançados nas duas formas de gestão: participativa e não participativa. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

Este capítulo é composto de duas partes. Na primeira, analisa-se a peça 

orçamentária, com um olhar no investimento realizado e em sua execução. São 

abordados os períodos com participação popular na elaboração do orçamento 

(1993-2000) e os períodos de 2001-2008, cuja metodologia de elaboração seguiu o 

formato mais tradicional. 

 

Na segunda parte, aprofunda-se a análise para testar se de fato houve alguma 

mudança no padrão de gasto público, ao se passar de uma metodologia para 

elaboração do orçamento que envolve participação popular para outra sem a 

mobilização de segmentos da população. 

 

 

5.1 Evolução das Despesas e dos Investimentos 
 

 

5.1.1 Orçamento Participativo: 1994-1996 
 

 

Em 1994 tem-se o início da gestão conhecida como a de orçamento participativo, 

cujo orçamento-programa foi votado e aprovado em 1993, para vigorar no exercício 

de 1994. As informações sobre as despesas, investimentos aprovados e executados 

estão apresentados na TAB.1. 

 

TABELA 1 – Investimentos aprovados e executados – Betim, 1994-1996 (valores em R$) 

Investimento aprovado 
Ano Despesa Total 

Investimento 
aprovado 

Investimento 
executado Na despesa 

total 
Execução 

(%) 

1994 75.839.740 19.056.145 18.092.421 25,13 94,94 

1995 146.794.563 33.218.963 32.248.739 22,63 97,08 

1996 168.703.533 33.185.767 32.555.348 19,67 98,10 

Total do 
período 

391.337.836 85.460.875 82.896.508 21,84 97,00 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 
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Analisando os investimentos aprovados e executados em relação ao total da 

despesa, observa-se um decréscimo gradativo ao longo do período. Entretanto, 

constata-se uma elevação no percentual executado do investimento aprovado. 

 

As demandas aprovadas no orçamento participativo são denominadas de 

investimentos, uma vez que as obras visam ao benefício da cidade e, 

consequentemente, ao bem-estar da população no sentido melhoria da mobilidade 

urbana, educação e saúde e consequentemente na qualidade de vida. 

 

No período como um todo, o investimento aprovado representou cerca de 22%  da 

despesa total. No início do programa, a participação da sociedade na destinação dos 

gastos públicos foi maior, atingindo 25,15%. Esta se reduziu e representou no final 

da gestão uma parcela ligeiramente inferior a 20%. 

 

De 1994 a 1996, o investimento executado cresceu em uma taxa média de 34,14% 

ao ano, que revela ser insatisfatório, pois neste período houve um aumento ainda 

maior das receitas do município, sendo que a despesa total apresentou um aumento 

de 49,15% ao ano. 

 

Assim, tomando-se por base a média do período em questão, no que se refere aos 

investimentos aprovados e executados, chega-se à conclusão de que a participação 

da sociedade na destinação dos gastos públicos é ainda pequena, ou seja, cerca de 

78,16% das despesas realizadas pela Prefeitura Municipal de Betim são 

direcionadas para manutenção da máquina pública (GRÁF.1), sem qualquer 

participação efetiva da sociedade (GRÁF.1). 
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GRÁFICO 1 – Despesa Total e Investimentos Aprovados e Executados: 1994 - 1996 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

Ao detalhar as despesas por funções, verifica-se que o realizado diferiu bastante do 

planejado: nas despesas de educação e cultura o valor dispendido superou o 

planejado em 68,72%. 

 

TABELA 2 – Despesas por funções: Educação e Cultura – Betim, 1994-1996 (valores em R$) 

Ano Despesas previstas Despesas executadas Alcance da Meta (%) 

1994 862.000 1.253.690 145,44 

1995 2.100.027 5.724.836 272,61 

1996 2.759.310 4.655.401 168,72 

Total do Período 5.721.337 11.633.927 203,34 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

Em 1994, conforme pode ser visto na TAB.2, o valor total da aplicação na função 

educação e cultura superou em 45,44% o valor previsto inicialmente. .Enquanto que, 

em 1995, a diferença entre o previsto e executado foi ainda maior: foram aplicados 

mais que o dobro do valor inicial previsto. Em termos de desembolso no período 

como um todo houve uma execução bem expressiva, que resultou em um 

desembolso correspondente ao dobro de sua previsão (GRÁF.2). 
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GRÁFICO 2 – Despesas por Funções: Educação e Cultura, 1994 – 1996 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

O GRÁF.2 mostra que no setor de Educação e Cultura as despesas executadas 

foram bem superiores as despesas previstas em todos os exercícios, mas a maior 

distorção se deu no ano de 1995. 

 

TABELA 3 – Despesas por Funções: Outras Funções, Betim, 1994-1996 (valores em R$) 

Ano Despesas previstas Despesas executadas Alcance da Meta (%) 

1994 18.194.145 16.838.731 92,55 

1995 21.165.046 26.623.903 125,79 

1996 29.740.300 27.899.947 93,81 

Total do Período 69.099.491 71.362.581 103,28 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

No período entre 1994 e 1996, conforme TAB.3, “Outras funções de governo”, 

destacam-se somente o ano de 1995, que realizou 25,79% do total dos 

investimentos aplicados, mas não se pode efetuar uma análise crítica por falta dos 

dados individualizados. 

 

Nas Funções de Governo, em sua totalidade, conforme TAB.3 observa-se que seu 

valor foi executado acima do total previsto aplicando o percentual de 3,28% da 

previsão inicial. 
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GRÁFICO 3 – Despesas por Funções: Outras Funções, 1994 – 1996 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

Ao analisarmos o GRÁF.3, verificamos que em relação às outras funções, apenas no 

ano de 1996, houve aplicação de recursos em valores inferiores aos previstos, 

sendo que em 1994 aplicou-se mais do dobro de sua previsão inicial. 

 

 

5.1.2 A continuidade da Gestão Baseada no Orçamento Participativo: 1997 – 
2000 
 

 

Na gestão municipal de 1997 e 2000, também, vigorou a metodologia de elaborar 

parte do orçamento mediante consulta popular. Ressalta-se, contudo, que o 

orçamento-programa do exercício de 1997 foi aprovado no ano anterior, ou seja, 

exatamente no último ano de mandato da primeira administração participativa. 

 

TABELA 4 – Investimentos aprovados e executados – Betim, 1997-2000 (valores em R$) 

Despesa Investimento Investimento Investimento Aprovado 
Ano 

Total Aprovado Executado 
na Despesa Total 

(%) 
Execução 

(%) 

1997 161.446.278 20.785.480 17.857.067 12,87 85,91 

1998 187.246.788 29.304.024 26.492.964 15,65 90,41 

1999 205.062.560 32.312.661 29.642.642 15,76 91,74 

2000 255.532.231 48.182.281 47.196.010 18,86 97,95 

Total do 
Período 

809.287.857 130.584.446 121.188.683 16,14 92,80 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

Algumas informações relevantes podem ser extraídas da TAB.4, em comparação às 

contidas na TAB.1. A primeira é que em média houve redução na proporção de 

investimento aprovado sobre a despesa total orçamentária (16,14% ante 21, 84%, 



51 

na gestão anterior). A segunda é que não obstante essa queda na proporção do 

investimento que contou com a participação popular, observou-se uma gradativa 

expansão da relação entre investimento aprovado no total da despesa (de 12,87% 

para 18,86%). Este movimento é o oposto do observado na primeira gestão 

participativa: de 25,13% para 19,67%. Terceira, há informações que a execução do 

investimento aprovado foi mais efetiva na primeira gestão. 

 

Em termos de crescimento, observou-se uma expansão anual de 38,26% nos 

investimentos aprovados e executados, bem mais elevada do que na primeira 

gestão participativa. Entretanto, deve-se ponderar que a base de comparação não é 

apropriada, pois em 1997 (1º ano da segunda gestão) foram dedicados poucos 

recursos para projetos que foram selecionados com a participação popular. 

 

Pode-se afirmar que a primeira gestão destinou um pouco mais de recursos, 

proporcionalmente, para projetos com aprovação popular: os investimentos 

executados em relação ao total de despesa situaram-se em 19,30% na primeira 

gestão e 18,47% na segunda gestão. 

 

No GRÁF.4, pode-se visualizar o comportamento da despesa total, investimento 

aprovado e executado na gestão que abrange o período de1997 a 2000. 
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GRÁFICO 4 – Investimentos Aprovados e Executados: 1997 - 2000 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

O orçamento do período 1997-2000 permite desagregar com mais detalhes o 

destino das despesas orçamentárias, e elas estão detalhadas na TAB.5. 

 

TABELA 5 – Despesas Por Funções de Governo -  Betim, 1997 (valores em R$) 

Despesas Despesas Alcance da Meta 
Ano 

Previstas Executadas (%) 

Administração e Planejamento 1.010.000 14.000 1,39 

Agricultura 20.000 - - 

Educação e Cultura 1.642.000 303.305 18,47 

Habitação e Urbanismo 4.189.850 2.754.905 65,75 

Saúde e Saneamento 10.627.150 10.393.661 97,80 

Transporte 10.663.000 4.391.195 41,18 

Total do Período 28.152.000 17.857.066 63,43 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

Avaliando-se as despesas por funções de governo, verifica-se que a função Saúde e 

Saneamento e transporte foram priorizadas apresentando números bastantes 

expressivos na fase do planejamento do planejamento. 
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Ressalta-se que, na função Saúde e Saneamento, foram executados 97,80% da 

previsão inicial, o que não foi observado nas demais funções. Embora a função de 

transporte contasse com recursos previstos da ordem de R$10,6 milhões, cifra da 

mesma magnitude da função saúde e saneamento, apenas 41,18% foram alocados 

neste setor, também de suma importância para a população. O desempenho nos 

desembolsos direcionados à função educação foi ainda pior: apenas 18,5% foram 

aplicados em relação aos números previstos (TAB.5). 

 

Em suma, as informações permitem concluir que dos projetos que contaram com 

participação popular foi boa a execução orçamentária na função de Saúde e 

Saneamento. Nas funções Habitação e Urbanismo, Transporte, Educação e Cultura 

e Administração e Planejamento, houve aplicação muito aquém do previsto, 

evidenciando-se que o orçamento participativo não foi cumprido, e isto se deve em 

grande parte o envolvimento da administração com as obras de Saneamento, 

representadas por correção e dragagem do Rio Betim. 

 

Também outro ponto negativo foi a falta de execução das despesas na função de 

administração e planejamento e na de agricultura. Nesta, os recursos colocados 

disponíveis no orçamento não foram sequer utilizados, naquela foram utilizados de 

forma insignificante, durante o exercício. 

 

Observa-se na TAB.5, que o total da despesa executada foi de R$17.857.066,00 

(Dezessete milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e sessenta e seis reais), 

demonstrando que o valor executado ficou abaixo do total da despesa prevista em 

R$28.152.000,00 (Vinte e oito milhões, cento e cinquenta e dois mil reais). A 

diferença da não execução é de R$10.294.934,00 (dez milhões, duzentos e noventa 

e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais), ou seja, em percentual equivalente 

a 36,57% executado a menor.  
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GRÁFICO 5 – Despesas por Funções de Governo - 1997 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

TABELA 6 – Despesas Por Funções de Governo -  Betim, 1998 (valores em R$) 

Despesas Despesas Alcance da Meta 
Funções de Governo 

Previstas Executadas (%) 

Administração e Planejamento 4.500 73.680 1.637,33 

Agricultura 439.000 - - 

Educação e Cultura 606.200 665.488 109,78 

Habitação e Urbanismo 1.716.730 3.020.295 175,93 

Indústria, Comércio e Serviços 100.000 135.131 135,13 

Saúde e Saneamento 24.325.933 14.550.035 59,81 

Transporte 10.413.655 8.048.333 77,29 

Total do Período 37.606.018 26.492.962 70,45 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

A conclusão que pode ser extraída da execução orçamentária desse exercício, é 

que o executivo não conseguiu atender as demandas aprovadas no orçamento 

participativo e, nesse sentido, a metodologia adotada falhou em seu objetivo maior: 

o de incorporar no orçamento os anseios e desejos de segmentos da população. 

 

Confirma-se, por meio da TAB.6, que, também, em 1998, o setor de saúde e 

saneamento foi priorizado, seguido das despesas no setor de transporte que 

apresentou números expressivos para as despesas previstas. Entretanto, houve 
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inversão na eficácia da execução orçamentária em relação a essas duas funções de 

governo: no setor de Transporte foram aplicados 77% dos recursos previstos, 

enquanto que no de saúde foram aplicados apenas 60% do planejado. 

 

Uma total falta de planejamento é revelado pelos números da função Administração 

e Planejamento: foram aplicados recursos correspondentes a 16 vezes do total 

previsto. Da mesma forma, nas funções Habitação e Urbanismo que receberam 

recursos relativamente consideráveis na fase de planejamento, a execução 

ultrapassou em muito os valores previstos, sendo que os recursos aplicados 

suplantaram os previstos em 76%. 

 

Na função Educação e Cultura foram executados 9,78% acima da previsão inicial, 

demonstrando que foi a função de maior acerto na fase de planejamento. 

 

Pode-se observar que, mediante as análises das funções de governo, que a peça 

orçamentária apresentou inúmeras falhas, enquanto instrumento de planejamento 

das políticas públicas: alguns setores não conseguiram cumprir e executar o que 

estava previsto, enquanto outros aplicaram recursos muito superiores aos definidos 

no orçamento. 

 
No GRÁF.6, pode-se visualizar que o valor nas despesas executadas ficou abaixo 

das despesas previstas. A diferença foi de R$11.113.056,00 (Onze milhões, cento e 

treze mil, cinquenta e seis reais), que dificulta a realização das obras, pois o 

orçamento deixou de aplicar 29,55% da previsão total. 
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GRÁFICO 6 – Despesas por Funções de Governo - 1998 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

TABELA 7 – Despesas Por Funções de Governo -  Betim, 1999 (valores em R$) 

Despesas Despesas Alcance da Meta 
Funções de Governo 

Previstas Executadas (%) 

Administração e Planejamento 210.000 413.293 196,81 

Educação e Cultura 1.838.000 1.708.096 92,93 

Habitação e Urbanismo 1.688.300 1.449.367 85,85 

Saúde e Saneamento 16.465.359 13.677.586 83,07 

Transporte 9.613.000 12.394.298 128,93 

Demais Funções de Governo 502.000 - - 

Total do Período 30.316.659 29.642.640 97,78 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

O planejamento para o ano de 1999 sobresaiu-se melhor, sendo realizado 98% da 

meta estabelecida no orçamento (TAB.7). Analisando-se as despesas previstas, 

verifica-se que o setor de saúde e saneamento continuou sendo priorizado, seguido 

do Transporte que apresentou números bastantes expressivos. Ressalta-se que na 

função Transporte ocorreu uma subestimativa dos desembolsos, sendo gastos 29% 

acima do total previsto. 

 

A função Saúde e Saneamento, aplicou 83,07% da previsão inicial, surgindo em 

primeiro lugar como ponto negativo da execução, Seguido da função Habitação e 

Urbanismo, pois,realizou 85,85% abaixo da previsão inicial, e por fim, a função 
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Educação e Cultura, que aplicou 92,93%,da previsão. Situação ainda pior foi 

observada nas “Demais Funções de Governo”, tendo em vista que não ocorreu 

qualquer desembolso mesmo com recursos alocados para a realização dessas  

despesas no orçamento. 

 

GRÁFICO 7 – Despesas por Funções de Governo – 1999 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

No GRÁF.7, que ilustra a distribuição dos recursos nas várias funções de governo, 

observa-se que o valor das despesas executadas ficou abaixo do total das despesas 

previstas em R$674.019,00 (Seiscentos e setenta e quatro mil, dezenove reais), o 

que não dificultou o cumprimento das metas, pois o orçamento deixou de executar 

apenas 2,22% do total previsto, demonstrando maior compromisso do gestor público 

com realização das obras priorizadas pelas comunidades. 

 

Diante do exposto, comparando-se a previsão e a execução do orçamento de 1999, 

fica evidente que não houve falta de recursos para a consecução dos investimentos, 

tendo em vista que os valores executados em diversos projetos foram superiores 

aos previstos inicialmente. 
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TABELA 8 – Despesas Por Funções de Governo - Betim, 2000 (valores em R$) 

Despesas Despesas Alcance da Meta 
Funções de Governo 

Previstas Executadas (%) 

Administração e Planejamento 3.501.000 608.500 17,38 

Educação e Cultura 1.301.000 1.710.577 131,48 

Habitação e Urbanismo 7.753.000 4.771.897 61,55 

Saúde e Saneamento 17.880.000 23.340.841 130,54 

Transporte 12.731.000 16.764.194 131,68 

Demais Funções de Governo 1.291.000 - - 

Total do Período 44.457.000 47.196.009 106,16 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

O ano de 2000 revela, novamente, a falta do planejamento e o pouco apreço pela 

peça orçamentária nos seus detalhes. Na TAB.8, verifica-se que os setores de 

Educação e Cultura, Saúde e Saneamento e Transporte receberam recursos 

superiores aos previstos, enquanto que para a habitação e urbanismo foram 

destinados recursos insuficientes, totalizando apenas 62% do previsto. 

 

Vale ressaltar que na função Transporte, foram desembolsados 32% acima da 

previsão inicial. Desempenhos semelhantes foram observados na função Educação 

e Cultura, que executou 31,5% acima do previsto, e na função Saúde e Saneamento 

que realizou 30,54% acima da previsão inicial. Na função Transporte foram 

alocados, também, cifras superiores de recursos que somaram 31,68% acima da 

previsão inicial. 
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GRÁFICO 8 – Despesas por Funções de Governo – 2000 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

O GRÁF.8 ilustra os números das diversas Funções de Governo. Observa-se que o 

total das despesas executadas superaram os valores previstos em de 

R$2.739.009,00 (Dois milhões, setecentos e trinta e nove mil e nove reais). Essa 

situação revela que foram atendidas as obras priorizadas pelas comunidades, exceto 

no caso do setor de urbanismo e habitação. 

 

Diante do exposto, comparando-se a previsão e a execução do orçamento de 2000, 

fica evidente que não houve falta de recursos para a consecução dos investimentos, 

uma vez que os valores executados em diversos projetos foram, no geral, superiores 

aos previstos inicialmente. 

 

Entretanto, o mesmo não pode ser afirmado pela execução do orçamento no período 

como um todo (1997-2000) 

 

Na execução orçamentária do presente exercício, fica claro que os desejos da 

população não foram seguidos em conformidade com o estabelecido na peça 

orçamentária: em alguns casos os recursos que foram aprovados não foram 

destinados na sua totalidade; em outros o executivo alocou mais recursos do que os 

aprovados. 
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5.1.3 A Gestão Baseada em Orçamento Não Participativo: 2001-2004 
 

 

No início do novo século, houve mudança na administração pública do município de 

Betim, tendo a corrente política vencedora optado por não dar sequência à 

metodologia do planejamento participativo. Assim sendo, reveste-se de grande 

interesse observar a evolução dos gastos públicos, e verificar se há algum padrão 

distinto na forma de alocar recursos nessas duas formas de gestão.  

 

Chama-se atenção para o marco inicial da nova gestão é o orçamento de 2001, o 

qual foi elaborado segundo a metodologia de participação popular. Isso se deve ao 

fato de que o orçamento então vigente foi aprovado no ano anterior, ou seja, 

exatamente no último ano de mandato da segunda administração participativa. 

 

TABELA 9 – Investimentos aprovados e executados – Betim, 2001-2004 (valores em R$) 

Despesa Investimento Investimento Investimento Aprovado 
Ano 

Total Aprovado Executado 
Na Despesa Total 

(%) 
Execução 

(%) 

2001 274.534.239 27.064.176 24.342.313 9,86 89,94 

2002 345.027.391 47.067.750 39.731.892 13,64 84,41 

2003 395.953.872 58.599.161 55.609.049 14,80 94,90 

2004 467.915.498 74.201.760 70.939.438 15,86 95,60 

Total do 
Período 

1.483.431.000 206.932.847 190.622.692 13,95 92,12 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

Entre os anos de 2001 e 2004, observou-se uma participação média de 

investimentos aprovados em relação ao total de despesa de 13,95%. Ademais, 

verificou-se que em relação aos investimentos aprovados, 92,12% foram executados 

no período. 
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GRÁFICO 9 – Taxas de Investimentos: Aprovado, Realizado e Total: 2001-2004 

 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

A evolução das despesas pode-se ser vista no GRÁF. 9, que comprova o aumento 

nos percentuais de investimento realizado durante todo o período 

 

Desconsiderando o ano de 2001, cujo orçamento foi preparado pela gestão anterior, 

a participação média do investimento no total de despesa foi da ordem de 15%, 

percentual um pouco inferior ao da gestão anterior. Contudo, observa-se que o 

investimento cresceu em média 42,8% a.a, cifra bem acima da taxa de expansão da 

despesa total que situou-se 19,5% a.a ao longo do período 2001-04. 

 

Ademais, não se observa mudança de padrão na eficácia para cumprir as metas dos 

investimenos planejados, tanto na gestão atual, quanto na anterior (participativa) o 

cumprimento das metas situou-se em torno de 92%. 

 

TABELA 10 – Despesas Por Funções de Governo -  Betim, 2001 (valores em R$) 

Despesas Despesas Alcance da Meta 
Funções de Governo 

Previstas Executadas (%) 

Administração e Planejamento 2.600.000 300.448 11,56 

Agricultura 350.000 67.953 19,42 

Educação e Cultura 470.000 2.311.965 491,91 

Habitação e Urbanismo 4.312.910 8.470.977 196,41 

Saúde e Saneamento 10.733.430 4.111.075 38,30 

Transporte 12.442.158 9.079.893 72,98 

Demais Funções de Governo 450.000 - - 

Total do Período 31.358.498 24.342.311 77,63 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 
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Como o orçamento do ano de 2001 foi elaborado segundo a metodologia do 

planejamento participativo, a desagregação das despesas por funções de governo 

não pode servir de elemento para avaliar a nova gestão. Ressalta-se, contudo, que 

naquele ano foram alocados maiores volumes de recursos junto ao setor de 

transporte e de habitação. Mas de qualquer forma pode-se afirmar que houve 

grandes discrepâncias entre o que foi aprovado, ainda na forma de planejamento 

participativo, e o que foi executado pelo executivo, agora sob nova forma de gestão 

das políticas públicas. 

 

GRÁFICO 10 – Despesas por Funções de Governo – 2001 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

TABELA 11 – Despesas Por Funções de Governo -  Betim, 2002 (valores em R$) 

Despesas Despesas Alcance da Meta 
Funções de Governo 

Previstas Executadas (%) 

Administração 700.000 984.864 140,69 

Saúde 3.852.000 133.456 3,46 

Educação 4.225.000 4.006.867 94,84 

Urbanismo 16.850.000 29.787.776 176,78 

Habitação 16.000.000 3.869.995 24,19 

Gestão Ambiental 100.000 434.008 434,01 

Desporto e Lazer 1.260.000 514.923 40,87 

Demais Funções de Governo 1.300.000 - - 

Total do Período 44.287.000 39.731.889 89,71 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 



63 

As informações referentes ao ano 2002, já sob a metodologia mais tradicional para a 

elaboração do orçamento, revelam que a falta de planejamento não é uma 

característica apenas dos gestores que adotaram o planejamento participativo. 

Também, na nova forma de gestão, observou-se uma grande diferença ao que foi 

planejado e o que foi executado nas diversas funções de governo. Em alguns casos 

foram aplicados recursos que totalizam mais de 4 vezes o que foi previsto. E, em 

alguns casos, como na área de saúde teria sido aplicado apenas 3,5% ao planejado. 

 

Analisando a TAB.11, nota-se que o setor de Urbanismo foi, de fato, o setor 

priorizado. O setor abarcou 75% dos investimentos realizados. As demais funções, 

exceto educação foram relegadas a um plano secundário. Este padrão de alocação 

de recursos é bem diferente do observado no ano anterior. 

 

GRÁFICO 11 – Despesas por Funções de Governo – 2002 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

No GRÁF.11, observa-se que, no período como um todo, o valor das despesas 

executadas ficou abaixo das despesas previstas, com uma diferença de não 

execução da ordem R$4.555.111,00 (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta e 

cinco mil, cento e onze reais). Pode-se visualizar, ainda, a grande concentração de 

aplicação de recursos na função Urbanismo, deixando de aplicar nas outras funções 

de governo que também são setores essenciais. 
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TABELA 12 – Despesas Por Funções de Governo - Betim, 2003 (valores em R$) 

Despesas Despesas Alcance da Meta 
Funções de Governo 

Previstas Executadas (%) 

Administração 600.000 2.331.163 388,53 

Saúde 1.665.000 159.276 9,57 

Educação 5.600.000 6.623.976 118,29 

Urbanismo 38.207.000 41.075.808 107,51 

Habitação 11.500.000 3.808.191 33,11 

Saneamento 1.400.000 448.908 32,06 

Gestão Ambiental 300.000 917.668 305,89 

Desporto e Lazer 650.000 244.055 37,55 

Demais Funções de Governo 2.520.000 - - 

Total do Período 62.442.000 55.609.045 89,06 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

Em 2003, foi confirmada a prioridade da função Urbanismo, que respondeu por 74% 

das despesas executadas. Houve uma enorme elevação dos recursos destinados à 

Administração (137% de aumento em relação ao ano anterior), e, também, dos 

desembolsos para a educação (65% de expansão). 

 

A Gestão Ambiental foi beneficiada por um desembolso de 3 vezes mais do que 

estava orçado, e a função Saúde, novamente, foi penalizada, e praticamente nada 

recebeu de investimentos no ano. 

 

GRÁFICO 12 – Despesas por Funções de Governo – 2003 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 
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A diferença da não execução das despesas previstas e realizadas foi de 

R$6.832.955,00 (Seis milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta 

e cinco reais). 

 

TABELA 13 – Despesas por Funções de Governo - Betim, 2004 (valores em R$) 

Despesas Despesas Alcance da Meta 
Funções de Governo 

Previstas Executadas (%) 

Saúde 1.100.000 805.734 73,25 

Educação 9.522.000 8.802.476 92,44 

Urbanismo 73.754.000 47.061.583 63,81 

Habitação 800.000 547.187 68,40 

Saneamento 650.000 8.934.414 1.374,53 

Gestão Ambiental 300.000 1.949.995 650,00 

Desporto e Lazer 1.100.000 1.975.100 179,55 

Transporte 800.000 862.646 107,83 

Demais Funções de Governo 5.932.000 - - 

Total do Período 93.958.000 70.939.135 75,50 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

No último ano da gestão da gestão não participativa, pode-se verificar que a ênfase 

foi dada ao urbanismo, saneamento e educação. Esta recebeu 33% mais recursos 

do que o executado no ano anterior, enquanto os recursos destinados às obras de 

saneamento expandiram em 135%.  

 

O urbanismo continuou sendo a função para o qual foram orientados o grosso dos 

recursos públicos municipais: 66% do total das despesas executadas. Entretanto, a 

função reduziu sua participação no total de despesas, mas fica evidente que não 

houve falta de recursos para a consecução dos investimentos, já que os valores 

executados em diversos projetos ficaram aquém dos previstos inicialmente. 
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GRÁFICO 13 – Despesas por Funções de Governo - 2004 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

No GRÁF.13, pode-se visualizar que a diferença da não execução é de 

R$23.018.865,00 (Vinte e três milhões, dezoito mil, oitocentos e sessenta e cinco 

reais), teve sua origem na função urbanismo, demonstrando que a execução não foi 

capaz de realizar todas as obras planejadas. 

 

Em suma, ao se comparar a previsão e a execução dos orçamentos anuais, fica 

evidente que à semelhança do período no qual vigorou o orçamento participativo, 

este importante instrumento de alocação de recursos públicos não foi levado a sério. 

Há grandes diferenças entre o planejado e executado, fato este que se repete a 

cada ano. 

 

 

5.1.4 Continuidade da Gestão Baseada no Orçamento Não Participativo: 2005 e 
2008 
 

 

Com a reeleição do prefeito em 2004, não houve descontinuidade na gestão das 

políticas públicas, sendo, também, adotada a metodologia de orçamento não 

participativo. O período da nova gestão abrangeria os anos de 2005-2008. 
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TABELA 14 – Investimentos aprovados e executados – Betim, 2005-2008 (valores em R$) 

Despesa Investimento Investimento Investimento Aprovado 
Ano 

Total Aprovado Executado 
Na Despesa Total 

(%) 
Execução (%) 

2005 528.061.374 88.727.726 81.799.137 16,80 92,19 

2006 675.758.858 138.606.284 130.757.420 20,51 94,34 

2007 746.552.717 138.828.987 118.307.733 18,60 85,22 

2008 837.253.533 151.507.245 133.062.529 18,10 87,83 

Total do 
Período 

2.787.626.482 517.670.242 463.926.819 18,57 89,62 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

Na TAB.14, verifica-se que houve relativamente um maior volume de participação no 

investimento aprovado em relação à despesa total. Esta participação evolui de 

16,8% para 18,6%. 

 

GRÁFICO 14 – Taxas de Investimentos: Aprovado, Realizado e Total: 2005 - 2008 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

O GRÁF.14, mostra a evolução do investimento, valores aprovados e realizados. 

Percebe-se que houve retração do investimento realizado no ano de 2007, mas este 

voltou a crescer no ano seguinte. No período desta administração, o investimento 

executado expandiu a uma taxa média anual de 17,6%, cifra ligeiramente superior à 

taxa referente à despesa total, que foi da ordem de 16,6%. 
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GRÁFICO 15 – Investimentos Aprovados e Executados: 2005-2008 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

A função urbanismo continuou sendo prioritária, cujos desembolsos representaram 

74% do total das despesas executadas no ano. Nota-se que foi introduzido no 

orçamento de Betim de 2005, a função assistência social, recebendo no ano o valor 

de R$ 730.000,00, bem acima do previsto que era de apenas R$ 11.000,00. 

 

TABELA 15 – Despesas Por Funções de Governo -  Betim, 2005 (valores em R$) 

Despesas Despesas Alcance da Meta 
Funções de Governo 

Previstas Executadas (%) 

Administração 3.000.000 330.000 11,00 

Assistência Social 11.000 730.694 6.642,67 

Saúde 2.250.000 3.806.224 169,17 

Educação 6.700.000 4.483.326 66,92 

Urbanismo 61.872.000 60.554.232 97,87 

Habitação 2.100.000 734.509 34,98 

Saneamento 6.800.000 3.634.247 53,44 

Gestão Ambiental 3.261.000 3.860.426 118,38 

Desporto e Lazer 1.000.000 2.679.245 267,92 

Transporte 800.000 986.230 123,28 

Demais Funções de Governo 3.430.000 - - 

Total do Período 91.224.000 81.799.133 89,67 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 
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Destaque negativo foram os desembolsos para educação que atingiram apenas 67% 

dos valores previstos. Quando se compara com o último ano de orçamento não 

participativo, constata-se que os desembolsos para a educação foram cortados pela 

metade (R$ 8,8 milhões em 2004 e R$ 4,4 milhões em 2004). 

 

GRÁFICO 16 – Despesas por Funções de Governo - 2005 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

Observa-se no GRÁF.16, que o valor executado neste ano esteve abaixo do total 

previsto, com uma diferença de R$9.424.867,00 (Nove milhões, quatrocentos e vinte 

e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais); em termos de percentuais, 10,33% 

executados a menor. Também, visualiza-se a grande concentração na aplicação dos 

recursos na função Urbanismo, ou seja, durante a previsão as despesas foram 

reservadas a esta função 68,00% das despesas previstas, sendo efetivamente 

destinados a 74% do total das despesas executadas. 
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TABELA 16 – Despesas Por Funções de Governo - Betim, 2006 (valores em R$) 

Funções de Governo Despesas Despesas Alcance da Meta 

 Previstas Executadas (%) 

Administração 15.480.000 7.504.204 48,48 

Assistência Social 2.111.000 453.808 21,50 

Saúde 565.000 2.192.603 388,07 

Educação 4.000.000 1.554.071 38,85 

Urbanismo 59.679.000 95.862.182 160,63 

Habitação 3.175.000 2.401.781 75,65 

Saneamento 12.250.000 19.254.263 157,18 

Gestão Ambiental 2.963.000 223.044 7,53 

Desporto e Lazer 1.400.000 116.213 8,30 

Transporte 801.000 1.195.248 149,22 

Demais Funções de Governo 3.140.000 - - 

Total do Período 105.564.000 130.757.417 123,87 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

Houve uma grande elevação dos desembolsos para o setor de saneamento, que 

absorveu cerca de 15% do total das despesas realizadas no ano, com uma elevação 

de 430% em relação ao executo no ano anterior. 

 

GRÁFICO 17 – Despesas por Funções de Governo - 2006 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 
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No GRÁF.17, observa-se que o total da despesa realizada ficou acima do valor 

previsto. A diferença da execução é de R$25.193.417,00 (Vinte e cinco milhões, 

cento e noventa e três mil, quatrocentos e dezessete reais), especialmente 

impactada pela maior realização de obras nas funções urbanismo e saneamento. 

 

TABELA 17 – Despesas Por Funções de Governo -  Betim, 2007 (valores em R$) 

Despesas Despesas Alcance da Meta Funções de Governo 
 Previstas Executadas (%) 

Administração 19.560.000 16.857.762 86,18 

Assistência Social 5.252.700 1.619.471 30,83 

Saúde 2.856.000 5.133.658 179,75 

Educação 7.075.000 2.144.474 30,31 

Cultura 2.520.000 - - 

Urbanismo 54.481.000 61.552.785 112,98 

Habitação 13.167.000 13.317.444 101,14 

Saneamento 36.150.000 15.744.213 43,55 

Gestão Ambiental 4.258.000 892.041 20,95 

Desporto e Lazer 200.000 291.474 145,74 

Transporte 801.000 754.407 94,18 

Total do Período 146.320.700 118.307.729 80,86 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

Em relação ao ano de 2007, a novidade é a maior participação da função habitação, 

que respondeu por cerca de 11% das despesas executadas (R$ 13,3 milhões). No 

ano anterior, seus desembolsos somaram apenas R$ 2,4 milhões, de tal forma que a 

expansão nessa rubrica foi de cerca de 450%. Observou-se, também, uma grande 

expansão nas despesas direcionadas à função saúde, com um aumento de 134% 

em relação ao ano anterior. 
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GRÁFICO 18 – Despesas por Funções de Governo - 2007 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

A distribuição das despesas por funções no ano de 2007 é apresentada no 

GRÁF.18, podendo-se verificar que o valor executado esteve abaixo do total 

previsto. Houve diferença significativa entre o que foi orçado e o executado, sendo 

que não foi realizado 19% do previsto, representando de R$28.012.971,00 (Vinte e 

oito milhões, doze mil, novecentos e setenta e um reais). 

 

TABELA 18 – Despesas por Funções de Governo - Betim, 2008 (valores em R$) 

Despesas Despesas Alcance da Meta 
Funções de Governo 

Previstas Executadas (%) 

Administração 6.099.000 11.824.143 193,87 

Assistência Social 128.000 697.582 544,99 

Saúde 1.303.000 3.478.051 266,93 

Educação 11.149.000 1.805.740 16,20 

Urbanismo 99.995.000 83.036.469 83,04 

Saneamento 88.663.000 29.796.922 33,61 

Gestão Ambiental 1.153.000 1.640.043 142,24 

Desporto e Lazer 3.000.000 111.538 3,72 

Transporte 800.000 672.038 84,00 

Outras Funções de Governo 132.000 - - 

Total do Período 212.422.000 133.062.526 62,64 

Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

A TAB.18 contém as informações do último exercício sob análise. Pode-se verificar 

que os valores desembolsados foram praticamente direcionados para as funções 

Urbanisno e Saneamento. Estes dois setores absorveram cerca de 85% das 
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despesas realizadas.O fato negativo e emblemático é o orçamento previsto para a 

educação e o efetivamente executado: R$ 11,1 milhões e R$ 1,8 milhão, 

respectivamente. 

 

GRÁFICO 19 - Despesas por Funções de Governo - 2008 

 
Fonte: BETIM, 2011. (adaptado) 

 

O GRÁF.19 revela muito nitidamente a grande distância do que foi orçado e 

realizado. Deixaram de ser aplicados R$79.359.477,00 (Setenta e nove milhões, 

trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais), de tal forma 

que apenas 63% da meta de desembolsos foram cumpridos. 

 

Pode-se concluir esta seção ponderando que foram observadas algumas mudanças 

nas prioridades de acordo com as gestões, ora baseada na forma mais tradicional 

para elaborar o orçamento, ora introduzindo novos elementos de participação 

popular. Entretanto, uma característica marcante de ambas as formas de gestão foi 

à falta de planejamento ou o pouco apreço pela peça orçamentária, pois no decorrer 

dos anos foram identificadas grandes diferenças ao que foi planejado e o que foi 

executado nas diversas funções de governo. 
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5.2 Testes de Mudanças Estruturais nos Investimentos  
 

 

Na seção anterior foi analisada a evolução das despesas e do investimento, bem 

como a distribuição do investimento de acordo com as diversas funções 

governamentais. A análise foi feita para as diferentes administrações a partir de 

1993, ano em que foi instituída a gestão intitulada “planejamento participativo”. Essa 

forma de gestão pública foi adotada no período de 1994-1996 e 1997-2000, nas 

gestões de 2001-2004 e 2005-2008 este processo foi deixado de lado, tendo a 

administração se pautado por um planejamento nos moldes convencionais, sendo o 

orçamento realizado em sintonia com as demandas dos representantes da 

população (vereadores). 

 

Essa mudança de orientação na forma de elaborar o orçamento possibilita verificar 

se de fato ocorre uma mudança na alocação dos recursos públicos, ao se adotar 

distintas formas de gestão. Infelizmente, uma análise qualitativa, como foi realizada, 

na seção anterior, não forneceu suficientes informações para derivar conclusões a 

este respeito. Assim sendo, esta seção procura sanar essa lacuna, e para isto serão 

adotados instrumentais estatísticos/econométricos na tentativa de inferir se a forma 

de gestão conduz a um padrão distinto de direcionamento de investimentos públicos. 

 

Duas dimensões devem ser exploradas: uma com foco na quantidade (volume) de 

recursos que são direcionados ao investimento (com ou sem participação popular na 

confecção da peça orçamentária); e outra com foco na qualidade do gasto. Na 

primeira dimensão, o estudo irá investigar se a adoção das distintas formas de 

planejamento exerce impacto no volume que é destinado ao investimento. Na 

segunda dimensão, o estudo pressupõe que a variável-chave para o 

desenvolvimento é a educação, seja porque ela torna a pessoa mais qualificada e 

apta aos trabalhos de maior remuneração, seja porque permite transformar o 

homem, tornando-o cidadão e participante do processo de mudança da sociedade. 

 

Assim sendo, foram eleitas as seguintes variáveis presentes no orçamento municipal 

para levar adiante as análises quantitativas: despesa total, despesa de investimento 

e investimento em educação. Com base na evolução destas variáveis serão 

investigadas se ao mudar a forma de planejamento ocorrem modificações nos 
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padrões de alocação da despesa pública no orçamento municipal: ou seja, nos 

níveis de investimento em relação à despesa total; e na participação da função 

educação nos investimento do município. 

 

Para tal propósito serão empregadas técnicas de análise de série temporal, 

mediante o uso do Software Eviews 6.0. Serão apresentados testes de hipótese, 

sendo que a hipótese (HO) é que não ocorre mudança no padrão de alocação de 

recursos. A negação da hipótese (H0), significa aceitar a hipótese alternativa (H1) de 

“quebra estrutural” na série analisada, ou seja, que há modificação no padrão de 

despesa quando se passa de um regime de gestão para outro. 

 

 

5.2.1 O Comportamento dos Gastos com o Investimento 

 

 

A evolução da despesa total e do investimento do município de Betim está retratado 

no GRÁF.20, mas não se pode afirmar se há mudança estrutural no padrão de 

gastos com o investimento ao longo do período, que indicaria um padrão distinto de 

alocação de recursos em resposta às mudanças de gestão. Nesse sentido, deve-se 

investigar com mais profundidade a dinâmica dessas duas séries. 

 

GRÁFICO 20 – Despesa – Investimento: 1994-2008 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
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Trata-se, inicialmente, de estabelecer a relação existente entre o investimento e a 

despesa total, o que deve ser feito com a estimativa de uma regressão, que pode 

assumir a seguinte forma funcional: 

 

εt                (1) 

Sendo: 

It é a variável dependente, investimento realizado; 

Dt é a variável independente, isto é, a despesa total; 

α é o intercepto da reta de regressão, que indica o valor médio da variável 

dependente quando a variável independente for igual a zero; 

Β é o coeficiente angular da reta de regressão, que indica a intensidade da relação 

entre a variável dependente e a independente; 

εt é o termo de erro da regressão, ou perturbação estocástica, indicando a diferença 

entre o valor observado de y e o seu valor estimado pelo modelo quanto em média, y 

varia para cada variação de uma unidade de x; 

 

Conforme salienta Gujarati (2011) e Johnston (2001), a relação é estocástica, ou 

seja, os valores da variável dependente não podem ser previstos exatamente com 

base nos valores da variável independente, mas sim estimados, e por isto há a 

presença de um erro aleatório.  

 

O modelo foi estimado mediante o emprego do Método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO) e os resultados estão retratados na TAB.19, que contém os 

coeficientes estimados e os principais testes estatísticos. 

 

TABELA 19 – Estimativas do Modelo : Variável Dependente Despesa Total - Município Betim-MG 

 
Variável                            Coeficientes        Erro padrão         Estatística t          Prob.   

 
Constante   -11387115                 6280268             -1,813158               0,0999 
Investimento                  0,179591                0,013161              13,64555               0,0000* 

 
 R² =    0,9490R² ajustado = 0,943 
 F  =   186,2011        D-W  = 1,9607 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Obs. ¹ Número de observações. 
* Estatisticamente diferente de zero para o nível de significância de 1%. 

 



77 

Verifica-se que o coeficiente angular estimado é de 0,179591, ou seja para cada 

R$1,00 de despesa total são destinados R$ 0,18 (dezoito centavos) para os 

investimentos. Em termos de ajuste do modelo, indicado pelo r² ajustado, o valor é 

muito bom, sendo 94% explicados pela regressão.  

 

Estabelecida a relação deve-se prosseguir e testar se há mudança estrutural na 

série, isto é se o padrão de alocação de recursos para o investimento é sensível a 

mudança na forma de gestão. Assim, estabeleceu 2001 como data de possível 

modificação (quebra estrutural) na alocação de recursos, pois nesta ocasião foi 

interrompida a forma de gestão baseada na metodologia de planejamento 

participativo. 

 

Para este propósito utilizou-se o Teste de Chow. E de acordo com os resultados 

obtidos não se pode rejeitar H0, pois o valor de F é de 2,6225, com uma 

probabilidade que é acima de 5%, nível de confiança aceito neste tipo de teste 

(TAB.20). 

 
TABELA 20 – Teste de Chow: Mudança Estrutural do Padrão de Investimento em 2001 

Hipótese Nula: Não há mudança estrutural em 2001 
Equação da amostra: 1997-2008 

 
F-statistic                              2.622577          Prob. F(2,8)0.1331 
Log likelihood ratio 6.050282 Prob.Chi-Square(2) 0.0486 
Wald Statistic 5.245153 Prob. Chi-Square(2)            0.0726 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ou seja, não há qualquer indicação que a mudança de um orçamento participativo 

para outro nos moldes tradicionais possa ter provocado alteração no volume de 

recursos públicos destinado ao investimento. 

 

 

5.2.2 O Comportamento do Investimento em Educação 

 

 

Tendo em vista a compreensão de que a educação é um importante instrumento 

para o crescimento e melhor distribuição de renda, procurou-se analisar o 
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comportamento do investimento para esta importante função governamental nas 

distintas administrações municipal. A análise abrange um período menor (1997-

2008), pois não estavam disponíveis os dados desagregados em relação à função 

Educação e Cultura referentes à primeira gestão participativa (1993-96). 

 

O GRÁF.21 contém os dados referentes às séries de investimento aprovado e de 

investimento destinado à função educação e cultura. Uma análise visual não sugere 

“quebra” de série em 2001, mas há indicações de mudança estrutural no 

investimento direcionado a área de educação em 2005. Assim, a modificação pode 

ter ocorrido não em função de mudança na metodologia de elaboração do 

orçamento em 2001, mas sim de alteração de prioridade relativa do investimento em 

educação na segunda gestão não participativa, que se iniciou em 1995. 

 

GRÁFICO 21 – Investimentos X Educação: 1997 e 2008. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

TABELA 21 – Teste de Chow:  Mudança Estrutural do Investimento em Educação 2001 

Hipótese Nula: Não há mudança estrutural em 2001 
Equação da amostra: 1997-2008 

 
F-statistic                            3,175421                 Prob. F(2,8)             0,0966 
Log likelihood ratio 7,012405Prob.Chi-Square(2)    0,0300 
Wald Statistic     6,350842Prob. Chi-Square(2)      0,0418 

Fonte: Dados da pesquisa 

 



79 

As estatísticas apresentadas na TAB.21, de fato, confirmam que não se pode falar 

em mudança estrutural no padrão de investimentos em educação no município de 

Betim no ano de 2001. A hipótese de alteração no padrão de alocação de recursos 

para a educação é rejeitado, uma vez que a probabilidade de significância da 

estatística F é superior ao nível de 5%. Assim sendo, pode-se concluir que não 

houve qualquer modificação digna de nota no investimento direcionado à educação 

(em relação ao investimento total), quando se implantou regimes alternativos de 

elaboração orçamentária. 

 

Entretanto, dadas as indicações de modificações no nível de investimento em 

educação na segunda metade da década, investigou-se a possibilidade de mudança 

no investimento da função educação no início da segunda gestão não participativa. 

 

TABELA 22 – Teste de Chow:  Mudança Estrutural do Investimento em Educação 2005 

Hipótese Nula: Não há mudança estrutural em 2005 
Equação da amostra: 1997-2008 

 
F-statistic                              19,98742              Prob. F(2,8)                       0,0008    
Log likelihood ratio                21,49482              Prob.Chi-Square(2)           0,0000            
Wald Statistic                        39,97485             Prob. Chi-Square(2)        0,0000            

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Em relação ao período pós 2004, constata-se que houve, de fato, uma mudança 

estrutural, uma vez que a probabilidade referente à estatística F é menor do que o 

nível de significância aceitável. Esta mudança estrutural pode ser visualizada no 

Gráfico, que retrata a participação da Educação nos investimentos efetuados do 

município de Betim.  Verifica-se que ocorre em 2005 uma queda relativa dos 

investimentos em educação, com uma inflexão em 2006, mas a recuperação não se 

dá de forma pronunciada. Os desembolsos em investimentos na educação se 

mantêm em níveis relativamente baixos mesmo a partir de 2007, quando há uma 

forte expansão dos investimentos totais (veja GRÁF.21). 
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GRÁFICO 22 – Investimentos em Educação: 1997-2008 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O GRÁF.22 não deixa qualquer dúvida sobre a mudança no padrão de alocação de 

recursos para os investimentos em educação no orçamento municipal. Os 

dispêndios cresceram a partir de 1997 e, em 1999, ocorreu um declínio, com forte 

aceleração após 2000, no âmbito da administração cuja forma de orçamento foi não 

participativa. A participação da educação no total do investimento atinge o nível 

máximo no período analisado em 2004, ano em que representavam 12,4% do 

investimento. Entretanto, de forma surpreendente essa participação reduz 

abruptamente para 5,48% no ano seguinte, declinando sucessivamente até atingir a 

cifra de 1,36% no final da gestão não participativa. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

A gestão pública vem sendo objeto de intensos debates, tanto nos meios 

acadêmicos, quanto nas publicações destinadas a um público mais amplo. Após a 

redemocratização e o controle do processo inflacionário, o foco tem sido em políticas 

capazes de aliviar a situação de pobreza e melhorar o padrão de distribuição de 

renda, reconhecidamente uma das piores dado o nível de renda per capita do país. 

 

A alternativa de realizar o orçamento municipal contemplando maior participação da 

população no destino dos recursos públicos tem sido adotada por vários municípios, 

dentre eles o município de Betim-MG. Algumas experiências afiguram-se como 

exitosas, enquanto outras se enveredaram por um populismo que não ajuda em 

nada, pois não obedecem as melhores práticas de gestão, e visam tão somente 

manter o poder, sendo as necessidades da população relegadas a um plano 

secundário. Ademais, cabe ao administrador ter uma visão de longo prazo, de forma 

que a alocação de recursos deve ser criteriosa e balizada por aspectos de custos e 

benefícios. Políticas assistencialistas podem ser em alguns momentos justificáveis, 

mas é preciso dar conta que essas políticas não serão capazes de ajudar a 

sociedade alcançar o objetivo de aliar o crescimento a justiça social.  

 

Infelizmente, não há ou não estão disponíveis estudos que analisam, desprovidos de 

juízos de valor e conotações políticas, as experiências comparativas dessas duas 

formas de alocar recursos públicos municipais. A presente dissertação se endereça 

a esta temática, e tem por objetivo contrastar as formas alternativas de alocação de 

recursos públicos da rubrica investimentos, com ou sem participação popular direta. 

 

 Foi escolhido para estudo de caso o município de Betim Minas Gerais, sendo 

analisado o período 1997-2008, pois este período além de ser bem atual, abrange 

experiências caracterizadas pelo orçamento participativo, com a atuação direta na 

decisão por segmentos da comunidade (gestões 1993-1996 e 1997-2000) e por um 

orçamento tradicional (gestões 2001-04 e 2005-08) onde a população não é 

consultada diretamente, mas é representada pelo voto de seus representantes na 

Câmara Municipal. 
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Na análise foram utilizados os dados o orçamento público municipal no que diz 

respeito aos investimentos, no âmbito do planejamento, que retrataram de que forma 

são empregados os recursos para promover as atividades da administração pública. 

Foram usados, também, os balanços da execução das despesas orçamentárias por 

funções de governo, que permitem aprofundar a análise sobre o destino e o padrão 

dos investimentos do município. 

 

Como marco de referência, foram levantados os aspectos relevantes para a 

elaboração orçamentária e a importância do planejamento estratégico nas ações do 

município, de forma a evidenciar a necessidade de definição das metas a atingir, 

bem como vislumbrar as ações que promoverão a conquista de resultados 

almejados, evitando perspectivas sem lógicas e sem obedecer à racionalidade 

econômica. Enfatizou-se que o planejamento busca tornar a máquina pública um 

instrumento ágil e eficiente em favor da sociedade. 

 

Duas óticas foram usadas para avaliar a experiência do município de Betim na 

alocação de recursos: uma de cunho mais qualitativo e outra quantitativa. 

 

Em termos da primeira ótica, registra-se que no âmbito da gestão participativa, o 

orçamento-programa do município de Betim, adotado no ano de 1993, passou por 

modificações metodológicas, a fim de aprimorar sua execução. A Administração 

procurou disciplinar as contas públicas no que tange ao equilíbrio financeiro e ao 

controle dos gastos públicos. A introdução da participação popular nas decisões do 

município de Betim, definindo como e qual a melhor forma de aplicação dos recursos 

financeiros arrecadados pela cidade, demonstra apreço por maior participação e é 

condizente com a prática da democracia. 

 

A participação popular, a cada ano foi sendo aperfeiçoada, ampliando o processo de 

democratização na aplicação dos recursos públicos e garantindo melhor 

aproveitamento do dinheiro pago por cada contribuinte do município de Betim. A 

partir desse momento, a administração procura atender reivindicações de 

representantes da população, que canalizam os pedidos de diferentes setores, 

visando definir que ações beneficiarão a parcela mais necessitada. 
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Entretanto, a simples participação não garante o sucesso do planejamento, tanto é 

que o processo de participação popular vem sofrendo modificações na metodologia 

de elaboração da peça orçamentária. Foram alterados critérios quanto à execução 

das prioridades aprovadas nos congressos do orçamento participativo em relação à 

aplicação em investimentos, e também, permitindo a participação da sociedade nas 

despesas de custeio da máquina pública. 

 

Os pontos negativos observados nesse processo de democratização da participação 

da sociedade nos destinos dos recursos públicos margeiam a influência dos 

delegados escolhidos na etapa inicial do orçamento participativo, os critérios 

estabelecidos pela administração pública e a existência de dificuldades para a 

realização de algum tipo de prioridade aprovada. Há o perigo da sobre-

representação, que é a influência dos delegados do orçamento participativo de 

bairros mais populosos da região, no direcionamento das prioridades. Quanto maior 

for o número de delegados de um determinado bairro, maiores serão as chances da 

aprovação de uma obra, em detrimento das necessidades de um outro bairro, ainda 

que essas se afigurem como as que deveriam ser atendidas prioritariamente. 

 

Há dificuldades para a execução de obras de infraestrutura aprovadas, mesmo 

sendo prioritárias, no âmbito do processo participativo, pois, em sua execução são 

observados a limitação de recursos disponíveis. Por exemplo, um bairro pouco 

populoso, localizado em uma região com uma topografia acidentada que conseguiu 

a aprovação da execução das obras de rede de esgoto sanitário junto ao congresso 

do orçamento participativo, poderá não ver realizada tal obra. Antes de colocá-la no 

orçamento, a Prefeitura, por meio dos órgãos responsáveis, faz um levantamento do 

custo da obra solicitada e chega à conclusão de que os custos para a realização 

dessa são elevados em relação a outras obras de infraestrutura nas demais regiões 

do município. E isto gera frustração e pode comprometer o esforço de mobilização 

de segmentos da sociedade. 

 

Dessa forma, faz-se necessário buscar os melhores meios para tornar eficazes os 

critérios da participação popular no município, que respeite as restrições 

orçamentárias, mas sem frustrar as legítimas aspirações de segmentos da 

população. Portanto, a mobilização da comunidade e a consciência de que todos 
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devem participar das decisões do governo, em todas as esferas, proporciona, com 

certeza, o pleno exercício da democracia, que é um direito de qualquer cidadão.  

 

Na gestão caracterizada pelo planejamento em sua forma tradicional não houve 

participação popular direta nas destinações dos recursos e, assim, a aplicação dos 

mesmos ocorreram de acordo com proposta do executivo, apreciada na Câmara 

Municipal pelos representantes da população.  

 

Destaca-se na gestão não participativa a aplicação de recursos na área de 

saneamento com construção de diversas avenidas sanitárias interligando os bairros 

ao centro da cidade, através de recursos obtidos diretamente junto ao Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, melhorando 

significativamente a mobilidade urbana. Outro ponto positivo foi a construção do 

centro administrativo municipal, onde atualmente funciona a Prefeitura Municipal, o 

qual, concentrou basicamente todos os órgãos municipais, atendendo os munícipes 

em um só local, gerando uma redução de despesas de custeio na locação de 

imóveis.Quanto as limitações destacam-se a grande quantidade de recursos 

concentrados em poucas funções de governo, deixando de atender outros setores 

importantes da sociedade. 

 

Em termos de análise quantitativa foram investigadas se as mudanças nas formas 

de elaborar o orçamento pela administração muniicipal proporcionaram modificações 

estruturais relevantes nos investimentos realizados, mas os resultados não dão 

suporte a esta proposição. De acordo com os testes realizados não foi observado 

qualquer padrão distinto em termos do volume de investimento e no direcionamento 

deste para a função educação. 

 

Entretanto, um resultado surpreendente e, por que não dizer, desconcertante no 

âmbito da gestão não participativa, foi revelando pelos testes empíricos direcionados 

para analisar a alocação do investimento  nas funções de governo. Ao analisar os 

investimentos para essa importante função de governo, observou-se que, 

relativamente, eles cresceram de 1997 até 1999, com um declínio no último ano da 

gestão participativa, e forte aceleração a partir daí, atingindo o nível máximo do 

período analisado em 2004, no âmbito da administração cuja forma de orçamento foi 
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não participativa. Neste ano, os recursos para o investimento em educação 

representavam 12,4% do total, mas essa participação reduz abruptamente para 

5,48% no ano seguinte, declinando sucessivamente até atingir a cifra de 1,36% no 

final da segunda gestão não participativa. 

 

Este resultado merece novas investigações, devendo ser analisadas as causas 

dessa mudança de estratégia na alocação de recursos (diminuição) para um setor 

de vital importância para o desenvolvimento econômico-social. Outro aspecto que 

deveria ser aprofundado e discutido pelos segmentos representativos da sociedade 

é o descaso com que o executivo elabora o orçamento. Registra-se que as análises 

desagregadas das funções de governo apresentadas neste estudo mostraram que a 

peça orçamentária constitui um instrumento frágil ou imperfeito no planejamento das 

políticas públicas: alguns setores não conseguiram cumprir e executar o que estava 

previsto, enquanto outros aplicaram recursos muito superiores aos definidos no 

orçamento.Assim sendo, pode-se concluir que uma característica que é comum ao 

executivo é o pouco compromisso do orçamento com a realidade concreta.   

 

Nesse sentido, a participação popular mais ampla e em novas bases pode ser 

benéfica e afigura-se como um dos meios para se garantir maior transparência, tanto 

na elaboração do orçamento, quanto para fiscalizar a aplicação dos recursos 

públicos. Mas fica aqui a advertência de que algumas decisões são técnicas e 

exigem gestores públicos qualificados/capacitados para proporcionar a sociedade o 

melhor uso de recursos, que são em sua essência limitados. 
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