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A Administração Municipal de Belo Horizonte adota há dezenove anos, ininterruptamente, o 

Orçamento Participativo (OP). Este modo de gestão pública, que se constituiu ao longo desse período 

num potente mecanismo de democracia participativa, tornou-se, desde 1993, quando foi criado, no 

principal instrumento de governo.  

Por meio dessa forma de gestão, procurou-se aliar a democratização da alocação dos 

recursos públicos municipais, onde a população discute, delibera e monitora sobre parte dos 

investimentos, com o planejamento da cidade. Adotar uma metodologia que articula Orçamento 

Participativo com o Planejamento Territorial, por meio de instrumentos e mecanismos inerentes ao 

conjunto de suas políticas públicas, urbanas e sociais, vem permitindo que a Prefeitura de Belo 

Horizonte empreenda esforços no sentido de provocar transformações urbanas de grande magnitude 

aliando melhoria da qualidade de vida, permanência da população residente e democracia 

participativa.  

Através desta forma de governar, a população belo-horizontina já deliberou, até 2011, sobre 

R$1 bilhão e 500 milhões do orçamento municipal, definindo e monitorando a execução de 1.413 

empreendimentos, entre escolas de ensino fundamental, centros de saúde, centros culturais, áreas 

de lazer e convivência, de infraestrutura e saneamento, de reassentamento de moradias e construção 

de novas moradias populares.  

Por meio do OP, a população define sobre projetos com alta incidência sobre o solo urbano 

cujos empreendimentos de infraestrutura levam o desenvolvimento urbano, social e econômico a 

todas as regiões da cidade, contribuindo para um reordenamento territorial descentralizado. A lista 

dos projetos, entre os mais 1.413 aprovados e financiados até 2011, com tal característica (ou seja, 

que tem incidência direta sobre o reordenamento da cidade) é múltipla, como atesta Estudo 

coordenado pela Rede URB-AL (R9-A6-04) da Comunidade Europeia. Alguns são particularmente 

significativos, como as intervenções estruturais nas vilas e favelas da cidade, a produção de novas 

unidades habitacionais e a implantação de um sistema de macro e micro drenagem. São projetos e 

intervenções orientados pelo sistema de planejamento municipal, que exigem alta capacidade 

operacional, grande volume financeiro e que extrapolam a capacidade do município de execução com 

recursos próprios, como é o caso do OP. No entanto, é exatamente pela via do Orçamento 

Participativo que o processo para a execução dos empreendimentos ocorre.  
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Figura (1) ilustrativa do processo de articulação do OP e Planejamento territorial 

 

 

 

Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento 
ParticipativoParticipativoParticipativoParticipativo    

 

ProgramaProgramaProgramaPrograma    
BHBHBHBH----CidadaniaCidadaniaCidadaniaCidadania    
Inclusão SocialInclusão SocialInclusão SocialInclusão Social    

 

Plano Plano Plano Plano 
Municipal de Municipal de Municipal de Municipal de 

SaneamentoSaneamentoSaneamentoSaneamento    

Plano Diretor Plano Diretor Plano Diretor Plano Diretor 
de Drenagem de Drenagem de Drenagem de Drenagem 

UrbanaUrbanaUrbanaUrbana    

 

Planos Globais Planos Globais Planos Globais Planos Globais 
Específicos de Específicos de Específicos de Específicos de 

VilasVilasVilasVilas    

Plano Diretor Plano Diretor Plano Diretor Plano Diretor 
de Belo de Belo de Belo de Belo 
HorizonteHorizonteHorizonteHorizonte    

 

Programa Programa Programa Programa 
Propam Bacia Propam Bacia Propam Bacia Propam Bacia 
da Pampulhada Pampulhada Pampulhada Pampulha    

 

Diretrizes SocDiretrizes SocDiretrizes SocDiretrizes Sociaisiaisiaisiais    

PPPProgramarogramarogramarograma    de de de de 
ViViViVias Prioritáriasas Prioritáriasas Prioritáriasas Prioritárias    

((((VIURBSVIURBSVIURBSVIURBS))))    

 

 

 

             O caso dos Planos Globais Específicos de Vilas e Favelas é bastante emblemático para nós. 

O PGE é instrumento de planejamento urbano participativo indicado para sua elaboração por meio de 

deliberação pela própria população no OP. Trata-se de um plano micro-local, que corresponde à área 

total de uma favela e ou de um aglomerado de favelas conurbadas, que aponta ao seu respectivo 

desenvolvimento integral, particularmente através da regularização do solo urbano e sua integração 

na cidade. Este instrumento norteia as intervenções de reestruturação urbanística, ambiental e de 

desenvolvimento social nas vilas, favelas e conjuntos habitacionais populares. Ele consiste em um 

estudo aprofundado da realidade destas áreas, considerando os aspectos urbanístico, sócio-

econômico e a situação jurídica do terreno, e aponta os caminhos para a melhoria da qualidade de 

vida nestes locais e integrá-los ao conjunto da cidade, por meio de propostas hierarquizadas para 

execução a curto e médio prazo. Todo o trabalho de planejamento conta com a responsabilidade de 

uma equipe técnica multidisciplinar e com a participação dos moradores através das instâncias 

participativas específicas, os GRs (Grupos de Referencias compostos por representantes dos 

moradores e de entidades que atuam na área) constituídos para essa finalidade. O envolvimento dos 

moradores nas etapas da elaboração do Plano, que participam na definição e ordem de prioridade 

das intervenções para melhorar o ambiente onde vivem, é um muito relevante no processo de 

fortalecimento da democracia participativa. 

         Além disso, do ponto de vista da gestão pública, o Plano Global apresenta vantagens como 

possibilitar maior eficiência e organização na aplicação dos investimentos para evitar desperdícios e 

propiciar a captação de recursos junto aos organismos financeiros externos. A partir do Orçamento 

Participativo e dos projetos do PGE, o município já conquistou considerável volume de recursos para 

investimento nas favelas e aglomerados junto à União e organismos financeiros nacionais e 



                       
 

                                                                                                                      

internacionais. A principal fonte atualmente é a União por meio do PAC – Programa de Aceleramento 

do Crescimento, que está sendo proporcionando a execução das propostas dos PGEs/OP de oito 

grandes aglomerados de favelas da cidade. 

        No total, até 2011, 320.168 moradores em favelas, aproximadamente 71% da população total 

residente nas favelas da cidade e 13% do total de habitantes de BH, estão sendo beneficiados com 

os PGEs via Orçamento Participativo.  

Figuras (2) ilustrativas de empreendimentos OP/ Aglomerado da Serra – Vila Viva 

 

Outro exemplo são os conjuntos habitacionais de bom padrão de construção destinados às 

famílias que participam do Orçamento Participativo por meio dos Núcleos de Moradia dos “Sem 

Casa”: já são 6.668 famílias beneficiadas com a produção de novas moradias populares, já entregues 

à comunidade e em fase de construção. Outras 50% das 200 mil unidades habitacionais previstas 

pelo Programa Minha Casa Minha Vida serão destinadas às famílias inscritas pelo Movimento 

Organizado nos Núcleos de Moradia (dos “Sem Casa”), conforme Resolução nº XXIV do Conselho 

Municipal de Habitação.   

 
 
 



                       
 

                                                                                                                      

Figura (3) ilustrativa de empreendimento do OPH  
 

 

OPH 2007/2008 – Fernão Dias 

 

             O plano de macro drenagem de Belo Horizonte é outro exemplo. Ele nasceu da pressão dos 

bairros e favelas situados nas áreas de risco e que eram afetados diretamente pela ausência de um 

bom sistema de drenagem. Não tinha sentido realizar somente obras de micro drenagem nos bairros 

e favelas sem ter um escoamento para as aguas pluviais coletadas. O plano de macro drenagem, 

obra estrutural na cidade, nasceu dessa necessidade levantada pela população nas áreas de risco 

que buscava no OP a resolução dos problemas com sustentabilidade e melhoria das condições de 

vida. Este plano integra o Programa Drenurbs (Programa de Recuperação Ambiental de Belo 

Horizonte) que tem como proposta a recuperação ambiental que implica em reverter a degradação 

em que se encontram os córregos não canalizados da cidade, reabilitando os recursos naturais da 

flora e da fauna aquática, e a melhoria da qualidade de vida das comunidades atingidas pelos 

empreendimentos propostos. O Drenurbs desenvolveu diagnósticos e projetos visando a despoluição 

de 200 km de cursos d’agua, abrangendo 47 bacias hidrográficas, contando com a participação da 

sociedade civil, em especial das comunidades nos processos de decisão relativos à recuperação e 

conservação dos espaços urbanos revitalizados. 

             Considerando as características do Programa, sua importância para o reordenamento 

territorial e sustentabilidade ambiental, o componente participativo da comunidade e os altos custos 

das intervenções, para a execução das propostas previstas no plano de macro drenagem e de 

saneamento ambiental, o Orçamento Participativo adota como metodologia e diretriz a destinação de 

um recurso específico (“Sub-especial do Drenurbs”), para deliberação popular, a ser investido na 

execução de uma das intervenções previstas (na edição 2013/2014, previsto a região Pampulha). 

Além disso, para a edição do OP em curso, previu também a solicitação pela população para 

elaboração de projetos executivos de bacias hidrográficas já contempladas por projeto básico no 

âmbito do programa Drenurbs, como forma de ampliar a possibilidade de captar recursos externos 

para a intervenção nas demais regionais da cidade. 

Ao longo de dezoito anos foram mais de 700.000 participações registradas nos eventos e 

“rodadas” do Orçamento Participativo em suas três modalidades: OP Regional (Orçamento 

Participativo Regional), OPH ou Orçamento Participativo de Habitação e OP Digital, Orçamento 

Participativo Digital. As metodologias, resultados e desafios serão apresentados por modalidade 

adiante.   



                       
 

                                                                                                                      

Benefícios do Orçamento Participativo:  

Ao longo desses dezenove anos, alguns benefícios para os moradores e para a cidade de 

Belo Horizonte como um todo foram proporcionados por este potente mecanismo de democracia 

participativa. São esses:  

• O aumento da qualidade de vida urbana nos territórios com maior vulnerabilidade social. 

Esta evidencia pode ser verificada pelo IQVU (Índice de Qualidade de Vida Urbana), 

criado para dimensionar as desigualdades sócio-espaciais, em termos da disponibilidade 

e acesso dos moradores aos bens e serviços urbanos, como abastecimento alimentar, 

cultura, educação, esportes, habitação, infra-estrutura urbana, meio ambiente, saúde e 

segurança, nas diversas sub-regiões da cidade, e para proporcionar a inversão de 

prioridades ao propiciar uma distribuição mais equitativa dos recursos públicos municipais 

a serem investidos.  Dessa forma, quanto menor o IQVU de um território, ou seja, pior a 

qualidade de vida da região analisada, maior é a destinação de recursos para a 

população deliberar.  

• Possibilitou redistribuição dos investimentos e da localização dos empreendimentos na 

cidade: 90% da população residem num raio de até 1 km de empreendimentos do OP, 

84% a menos de 500 metros. Resultado do projeto URB-AL que mediu o Índice de 

Proximidade - abrangência territorial das obras do OP. Os números demonstraram que 

houve um elevado acesso da população aos benefícios do OP e a ampla cobertura 

territorial que estas obras têm na cidade. 

• Verificação da inversão de prioridades para atendimentos objetivos e focais a áreas mais 

vulneráveis da cidade: a população residente em áreas de menor IQVU, que representam 

26% da população total, aprovaram 33% de todos os empreendimentos e 36% do total 

dos valores investidos ao longo das edições do OP;  

• Possibilitou que novos atores sociais (adolescentes, jovens e classe média) pudessem 

também participar do OP, disseminando assim a ideia do OP como modo de governo e 

não apenas um programa;  

• Colaboração para o empoderamento político dos cidadãos e cidadãs belohorizontinos: 

observa-se ao longo desses anos um aumento expressivo de e-mails – cobrando e ou 

fazendo sugestões em torno do OP; manifestações de apoio e ou denúncias em torno do 

OP por entidades, movimentos sociais e moradores avulsos; aumento de estudos 

acadêmicos e pesquisas sobre o assunto;  

• Possibilitou captação de recursos externos, de maior monta, junto ao Governo federal 

(PAC para favelas e social) e agencias de financiamentos internacionais, como já 

mencionados; 

• Colaboração no processo de internacionalização da cidade (que atrai áreas de 

desenvolvimento econômico e social); 

• Reforçou/apoiou outras políticas e programas sociais como BH Cidadania; Intervenção 

estrutural em favelas (Vila Viva); Drenurbs (Programa de Saneamento e Drenagem) em 



                       
 

                                                                                                                      

suas estratégias de ampliação de recursos e cobertura, e manutenção de aspectos 

centrais etc.; 

• Criação de uma cultura de apropriação do espaço urbano e de sentimento de 

pertencimento por meio do processo e das obras do OP: resultados de pesquisa 

acadêmica (Murta e Souki, 2008) mostraram que a população de BH tem permanecido 

em suas moradias, apesar da valorização imobiliária e do consequente aumento do custo 

de se morar em torno das obras do OP; tem melhor conservado seus imóveis particulares 

no entorno das obras de infraestrutura e dos imóveis públicos como os espaços de 

convivência; no cuidado com o espaço construído (bom estado de conservação); e na 

utilização que a população faz desses espaços.   

 

Desafios postos pelo processo do Orçamento Participativo à cidade de Belo Horizonte: 

• Ampliar a participação, em qualidade e quantidade, nos processos de OP e nos 

demais mecanismos de democracia participativa e de gestão compartilhada local;  

• Ampliar e qualificar a participação popular na gestão municipal, ampliando os 

processos de democratização, disseminação e produção do conhecimento sobre a 

cidade, região metropolitana e seus territórios intra-urbanos e fortalecendo a atuação 

dos conselheiros, lideranças e moradores com processo de capacitação e formação 

permanentes; 

• Aperfeiçoar e aprofundar as estratégias para interação da Secretaria Municipal de 

Planejamento; demais Secretarias e Órgãos diretos e indiretos da Administração 

Pública em torno do OP e demais instâncias e mecanismos de participação das 

políticas públicas, tendo o OP como parte integrante do sistema de planejamento 

municipal; 

• Aperfeiçoar mecanismos de cooperação entre as cidades, nacionais e internacionais, 

que adotam modos de governar democráticos por meio de intercâmbios de 

experiências, desenvolvimento de projetos coletivos, consórcios de projetos e ações, 

intercâmbios acadêmicos, dentre outros, bem como, colaborar para a ampliação da 

adesão de outras cidades em torno da Rede Brasileira de Orçamento Participativo 

etc. 

• Aumentar progressivamente os percentuais orçamentários para o Orçamento 

Participativo.  

 

Enfim, esta experiência de gestão compartilhada entre governo e sociedade civil, chamada 

OP, alterou o modus operandi dos processos de planejamento e de gestão urbana adotados em 

nossa cidade. Governar coletivamente vem gerando, portanto, cada vez mais transparência, melhoria 

da qualidade de vida, inclusão social e criou uma nova cidadania na cidade.  



                       
 

                                                                                                                      

                É com este propósito que a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal 

Adjunta de Planejamento e Gestão, órgão responsável pela coordenação do Orçamento Participativo, 

apresenta esta experiência. Esperamos que, ao unirmos a outras experiências aqui, possamos 

debater os limites, desafios e as possibilidades dessa forma de gestão compartilhada como mais um 

passo na promoção de melhorias na qualidade de vida das populações e na consolidação da 

democracia participativa.  

 

 

Modalidades e Trajetória metodológica do Orçamento Participativo de Belo 

Horizonte 

O formato do Orçamento Participativo de Belo Horizonte é composto atualmente por três 

modalidades: o OP Regional, o OP Habitação e o OP Digital.  

O Orçamento Participativo Regional ou OP Regional como é conhecido, foi criado em 1993, 

destina-se à definição dos investimentos em cada uma das nove regiões administrativas da cidade. A 

cada dois anos, os moradores da regional se reúnem nos bairros e em assembleias regionais para 

escolherem, através do voto direto, as obras que deverão ser executadas pela Prefeitura e que estão 

diretamente relacionadas aos seus interesses específicos.  

O Orçamento Participativo da Habitação (OPH) foi implantado em 1996, para que a 

população decida como devem ser aplicados os recursos destinados a essa área. Desde então, 36 

mil pessoas por meio dos Núcleos de Moradia participaram da escolha de 6.668 Unidades 

habitacionais, sendo que destas, a Prefeitura já foram entregues 3.211 moradias às famílias e o 

restante encontra-se em execução. 

O OP Digital foi criado em 2006 para que os cidadãos possam escolher também pela internet 

obras a serem executadas na cidade. Podem votar todos os eleitores de Belo Horizonte cadastrados 

na base de dados do TER-MG (Tribunal Eleitoral de Minas Gerais).  

 

             Inovações Necessárias  

Belo Horizonte é uma das cidades brasileiras onde a experiência de Orçamento Participativo 

é uma das mais duradouras. São quase 20 anos de trabalho compartilhado com a população, 

resultando não só no desenvolvimento urbano e social do município, mas também no aprimoramento 

das relações entre o poder público e os cidadãos. 

A continuidade e a regularidade do Orçamento Participativo foram alcançadas graças à opção 

dos belo-horizontinos por um modelo de gestão democrático e popular. O modelo de OP construído 

alcançou um alto grau de sofisticação desde a sua implantação, que é expresso na metodologia 

utilizada para a condução do processo e na construção de critérios para a distribuição dos recursos e 

para a escolha de empreendimentos. Esse grau de sofisticação pode ser transmitido e apropriado por 

todos os envolvidos no Orçamento Participativo, através de inúmeras iniciativas voltadas para a 

qualificação dos cidadãos e dos integrantes do poder público. 



                       
 

                                                                                                                      

As comunidades se organizam em plenárias regionais para levantarem e aprovarem suas 

demandas e ainda elegerem os seus representantes que compõem as Comissões Regionais de 

Acompanhamento e Fiscalização da Execução do Orçamento Participativo - Comforça. A 

metodologia operacional do Orçamento Participativo Regional implantada em 1993 foi sempre 

avaliada anualmente e vem passando por modificações com o objetivo de aperfeiçoar o processo de 

participação popular. 

Com a evolução do processo participativo a Prefeitura de Belo Horizonte desenvolveu outras 

duas modalidades do Orçamento Participativo. Em 1995 a ausência de uma política habitacional no 

âmbito federal capaz de atender à população de baixa renda fez com que os municípios fossem 

pressionados a encontrar respostas para os significativos déficits habitacionais que caracterizam os 

grandes centros. Em 1996, como resposta a esta demanda, a prefeitura implantou o Orçamento 

Participativo da Habitação que consiste em um programa de participação popular, no qual as famílias 

de sem-casa, organizadas em núcleos, decidem a prioridade na construção de novas moradias. As 

regras do Orçamento Participativo da Habitação são definidas por meio de uma parceria entre o 

Conselho Municipal de Habitação e a Prefeitura de Belo Horizonte. Pela primeira vez foram discutidos 

com a população os recursos orçamentários do município destinados à produção de unidades 

habitacionais para beneficiar as famílias organizadas no movimento popular de luta por moradia. 

Em 1997, foi criada a Comissão Municipal do Orçamento Participativo (CMOP) com o objetivo 

de ampliar o caráter ainda regional do Orçamento Participativo para uma dimensão municipal. 

A preocupação em potencializar os resultados das intervenções do Orçamento Participativo 

em vilas e favelas, e evitar assim a pulverização dos recursos, indicou a necessidade de se criar um 

instrumento de planejamento que projetasse as ações necessárias para a regularização e a 

urbanização de favelas: Plano Global Específico (PGE). Elaborado com a participação da 

comunidade local, o PGE tem quatro fases: conhecimento do núcleo com o levantamento de dados 

sobre as realidades física, jurídica e social do local; diagnóstico integrado dos dados; definição e 

priorização de ações e obras necessárias e definição de etapas de implantação do plano. 

Implementado em 1994 pela Política Municipal de Habitação, o PGE foi vinculado ao 

Orçamento Participativo em 1997 e, a partir daí, as intervenções em vilas e favelas passaram a ser 

precedidas por este plano. 

Em 1998 foi introduzida no Orçamento Participativo a dinâmica de vistorias técnicas das 

demandas indicadas para a disputa nos Fóruns Regionais, o que possibilitou uma melhor estimativa 

do valor de cada empreendimento.  

Com a introdução das vistorias técnicas, o prazo entre a escolha das demandas e a 

realização das Caravanas foi ampliado para que os técnicos da prefeitura pudessem melhor avaliar 

os custos financeiros.  

Em 1999, o Orçamento Participativo passou a ser bianual com a finalidade de melhorar a 

capacidade de resposta e planejamento da administração pública na realização das obras do OP. 

Nesse ano também foi realizado o primeiro georreferenciamento dos empreendimentos aprovados 



                       
 

                                                                                                                      

entre os anos de 1994 e 1999. Este trabalho foi apresentado no I Congresso Brasileiro de Controle 

Social do Orçamento Público, realizado em Belo Horizonte. 

Também em 1999, foi realizada a I Conferência da Cidade, que aprovou a hierarquização do 

conjunto de ações a serem desenvolvidas pela prefeitura para o biênio 2001/2002, elegeu o Conselho 

da Cidade, com a atribuição de acompanhar a execução orçamentária e gestão das ações 

priorizadas e definiu políticas sociais e intervenções urbanas. 

Em 2000, para o OP 2001/2002 optou pela aplicação de duas ferramentas de planejamento 

nas rodadas do OP: o Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) e as Unidades de Planejamento 

(UPs) como instrumento de distribuição de recursos e qualificação das demandas apresentadas pelos 

delegados nos Fóruns regionais do OP. Assim, quanto mais propulsora e carente fosse a Unidade de 

Planejamento (UP) mais recursos ela passou a receber. 

Em 2006 foi criado o Orçamento Participativo Digital (OPD), no qual as pessoas decidem por 

meio do voto eletrônico obras estruturantes para a cidade. As obras do OP Digital foram previamente 

selecionadas pela Comforça. Tal iniciativa foi premiada pelas Nações Unidas com o prêmio “II 

Distinção de Boas Práticas do Observatório Internacional de Democracia Participativa”. 

Em 2007 foi criada a Rede Brasileira do Orçamento Participativo que congrega cidades de 

todo o país que se interessam pela participação popular na gestão dos recursos públicos. Com uma 

estrutura horizontal e colaborativa, a rede tem como principais objetivos o intercâmbio de 

conhecimento, a superação de desafios e o mapeamento das experiências brasileiras de Orçamento 

Participativo. 

O ano de 2008 foi uma marca importante para o Orçamento Participativo de Belo Horizonte, 

pois além de poder comemorar 15 anos de uma experiência tão exitosa, os moradores da cidade 

receberam a milésima obra escolhida pela comunidade. Nesse ano foram realizados cursos de 

capacitação em convênio com a Rede URB-AL e também foi feita cooperação com a África para 

elaboração de Guia passo a passo do OP para cidades africanas. 

Ainda em 2008 foi realizado, em Belo Horizonte, o Seminário Internacional de Orçamento 

Participativo entre os dias 11 e 13 de dezembro reunindo 300 pessoas entre gestores públicos 

(dirigentes e técnicos), acadêmicos e pesquisadores, representantes de Organizações Não 

Governamentais e da Sociedade Civil organizada e não organizada. Num total estiveram reunidos 

representantes de 13 países, dos continentes americanos, africano e europeu, e de 22 cidades 

brasileiras.  

 O processo de aperfeiçoamento do Orçamento Participativo continua ocorrendo uma vez 

que a realidade é dinâmica e existe a necessidade de revisão constante dos parâmetros de 

distribuição dos recursos públicos da cidade. Assim os diversos espaços de trocas já apontados são 

fundamentais para que o Orçamento Participativo seja cada vez mais fortalecido enquanto 

estratégia de gestão pública participativa. 

 

Instrumentos de Planejamento, Dinâmica do Orçamento Participativo Regional e Digital 

e Monitoramento Popular  



                       
 

                                                                                                                      

O Orçamento Participativo Regional destina-se à definição dos investimentos em cada uma 

das nove regiões administrativas da cidade. A cada dois anos, os moradores se encontram em 

reuniões nos bairros e assembleias regionais para discutirem e escolherem através do voto direto as 

obras que deverão ser executadas pela Prefeitura e que estão diretamente relacionadas aos seus 

interesses específicos. Ao final do processo, são eleitos os representantes que irão compor a 

Comissão Regional de Acompanhamento e Fiscalização do Orçamento Participativo - Comforça. 

Alguns instrumentos são utilizados pelo Orçamento Participativo Regional para distribuir os 

recursos orçamentários.  

1. .A cidade é subdividida em 80 Unidades de Planejamento (UP), que compõem as 45 sub-

regiões contidas nas nove Regionais – Barreiro, Centro-sul, Leste, Norte, Nordeste, 

Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Porém, para distribuição de recursos do OP e 

para o cálculo do IQVU, são consideradas apenas 79, pois a UP UFMG é uma área 

exclusiva do Campus da Universidade.  

2. Os recursos destinados ao Orçamento Participativo são divididos entre as UPs, de acordo 

com dois critérios: a) População: quanto maior a população da Unidade de Planejamento, 

maior o volume de recursos a qual tem direito. b) Índice de Qualidade de Vida Urbana - 

IQVU: quanto menor a qualidade de vida em determinada Unidade de Planejamento 

(medida pelo acesso a bens e serviços públicos), maior o volume de recursos a qual tem 

direito.  

3. Utiliza-se o Plano Global Específico (PGE) como orientador nas intervenções em Zonas 

Especiais de Interesse Social (vilas e favelas) 

4. Consideração das Áreas Prioritárias para Inclusão Urbano-Social. Trata-se de espaços 

urbanos de Belo Horizonte com maior concentração de pobreza e de exclusão social, 

consideradas como áreas prioritárias para a implementação de políticas públicas. As 

demandas dessas áreas apresentadas ao Orçamento Participativo recebem um fator 

multiplicador na votação das prioridades, baseado na relação população local / população 

regional. 

 

 Dinâmica do OP Regional 

Consiste em realizar bianualmente plenárias com a população nas nove regionais da cidade, 

para a definição de empreendimentos a serem executados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Isto se 

dá por meio da escolha de delegados que definem até 15 empreendimentos por regional totalizando 

até 135 empreendimentos para toda a cidade.  

Antes do início do processo a Prefeitura torna público o caderno de as diretrizes técnicas, 

documento que visa uniformizar procedimentos e trazer orientações, definições e regras de cada 

política setorial e também o caderno de metodologia, documento que contém as regras de 

funcionamento de cada etapa do Orçamento Participativo.  

A Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento é responsável pela coordenação de todo o 

processo do OP e participam da sua realização a Gerência do Orçamento Participativo (GEOP); 



                       
 

                                                                                                                      

Gerência do Orçamento Participativo Regional (GERORP); a Companhia Urbanizadora de Belo 

Horizonte - Urbel, responsável pela execução das obras nas Zonas Especiais de Interesse Social 

(vilas, favelas) e a Sudecap, responsável  pela  execução de  obras nos demais zoneamentos da 

cidade conforme definidas no Plano Diretor. Tanto a Urbel quanto a Sudecap são órgãos temáticos 

em infraestrutura urbana, além de outras Secretarias e Órgãos diretos e indiretos da PBH. 

O Orçamento Participativo Regional segue uma proposta de trabalho já consolidada através 

das seguintes etapas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
 

                                                                                                                      

Figura (4) ilustrativa do Passo a passo do OP de Belo Horizonte 
 

 
             Fonte: SMAPL/GEOP/GMOOP/SUDECAP/URBEL 

 

          



                       
 

                                                                                                                      

           OP Digital  

O Orçamento Participativo Digital oferece aos cidadãos maiores de 16 anos, com domicílio 

eleitoral em Belo Horizonte, mecanismos diferenciados de escolha dos empreendimentos do 

Orçamento Participativo. Iniciado o em 2006 através da escolha pela internet, em 2008 agregou mais 

um meio de votação, o telefone, visando assim incorporar e envolver outros cidadãos aos processos 

decisórios da cidade, trabalhando o conceito de coletividade e priorização de grandes obras, ou seja, 

o planejamento das intervenções públicas na cidade. 

 Dentre as motivações para a criação do OP Digital tem-se: ampliação a participação popular 

na gestão da cidade, incluindo novos segmentos sociais consolidando assim as práticas de 

governança participativa, utilizando transparência, inclusão social, consciência cidadã e novas 

tecnologias e; eleger obras estruturantes para a cidade, fomentando a visão global deste território. 

No OP Digital 2006 foram eleitos nove empreendimentos no valor de R$ 20.250 milhões, para 

a obra vencedora do OP Digital 2008, foram aprovados R$ 39 milhões, sendo um empreendimento e 

para o OP Digital 2011 foram destinados 50 milhões e eleitos 09 empreendimentos, sendo um para 

cada regional. 

Em sua primeira edição, o OP Digital obteve 503.266 mil votos, reiterando assim o caráter 

participativo da população de Belo Horizonte. Seu site foi visitado por 192.229 internautas de 23 

países. Para ampliar a participação, a Prefeitura colocou à disposição da população 152 centros de 

inclusão digital, como os telecentros públicos e comunitários, os postos de internet municipal - PIMs, 

as escolas municipais, que distribuídos na cidade serviram de locais de votação. 

A revitalização da Praça Raul Soares foi a primeira obra do Orçamento Participativo Digital 

entregue à população. Considerada um marco referencial no coração da área central de Belo 

Horizonte, a praça foi construída em 1936 e tombada como patrimônio cultural mineiro, em 1981, pelo 

Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA). Os investimentos na recuperação do 

espaço foram de R$ 2,6 milhões. 

Em 2008, o OP Digital chegou à sua segunda rodada trazendo modificações com vistas ao 

aperfeiçoamento da sua metodologia. A proposta foi viabilizar a execução de uma grande obra viária 

para a cidade que proporcionasse melhorias no trânsito. 

 Foram colocadas em votação cinco grandes obras viárias com custo estimado de até R$ 50 

milhões para a execução da obra eleita, o que significou 147% de aumento em relação ao OP 2006. 

A pré-seleção destas cinco obras viárias foi baseada em estudos feitos pelo Programa de 

Estruturação Viária de Belo Horizonte (Viurbs), que prioriza as principais obras a serem implantadas 

para melhorar a circulação viária, dando destaque ao transporte coletivo e ao pedestre. 

A grande novidade foi a inclusão do voto por telefone por meio de ligação gratuita (0800 723 

2201), o que possibilitou a participação de milhares de cidadãos, que não tinham acesso à rede de 

Internet.  A votação pela internet foi mantida e o site (www.pbh.gov.br/opdigital) garantiu espaço para 

participação popular, debate e discussão através de chats, fóruns, opinião do cidadão e um e-mail do 

fale conosco.  



                       
 

                                                                                                                      

O site contou ainda com um jogo “QUIZZ - Conheça BH e as obras de uma maneira divertida” 

– que mostrava as curiosidades da história da cidade e outras animações relacionadas a localização 

dos espaços urbanos - em relação as obras selecionadas.   

A obra vencedora da Praça São Vicente com Anel Rodoviário foi eleita com 40,55% dos votos 

totais realizados pela internet e 54,91% dos votos totais realizados pelo telefone, correspondendo a 

42,01% do resultado final. 

Do total de votos recebidos pela obra vencedora 86,76% foram realizados pela internet e 

13,24% pelo telefone, o que indica que o “0800” possibilitou à participação dos cidadãos que não têm 

acesso a rede de internet. 

Ao final do processo de votação foram contabilizadas aproximadamente 217.655 visitas ao 

website com acesso de vários países. 

Para fomentar a participação no processo de escolha de uma grande obra viária e garantir a 

inclusão digital, a Prefeitura ofereceu mais de 270 pontos públicos de votação por toda a cidade em 

Escolas Municipais, Telecentros, PIMS - Pontos de Inclusão Digital, Restaurantes Populares, Postos 

de Informação Turísticas da Belotur, Unidade Móvel da Prodabel, secretarias  regionais, entre outros 

locais.  

Mais de 800 monitores foram capacitados em parceria com a Prodabel, Belotur, Secretaria 

Municipal de Educação e Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento para auxiliar os cidadãos no 

uso do site. A sociedade civil também se mobilizou e vários outros postos foram disponibilizados pela 

população em comércios, salas, escolas, shoppings, entre outros. O OP Digital 2008 confirmou 

definitivamente a informática como uma ferramenta a serviço da cidadania e da gestão democrática.  

A adesão da população de Belo Horizonte ao OP Digital reforçou o acerto desse modelo de 

gestão compartilhada e atestou o caráter participativo da população da capital mineira. 

Em 2011, a metodologia do OP Digital passou por modificações. A proposta foi de viabilizar a 

execução de nove obras de médio porte, uma em cada uma das nove regionais da cidade. Foram 

colocados em votação trinta e seis empreendimentos, com custo estimado de até R$ 5.500.000,00, o 

que significou a aplicação do mesmo valor do último OP Digital, cerca de R$ 50.000.000,00, para 

investimento na cidade. Não foi utilizada a telefonia gratuita, por serem 36 empreendimentos, o que 

inviabilizaria e dificultaria a votação por telefone e considerando que no ultimo OP o uso da telefonia 

representou apenas 10% da votação final. O site do OP Digital de 2008 (www.pbh.gov.br/opdigital) 

foi customizado e foram ampliados os espaços para participação popular, debate e discussão.  

As Redes Sociais, Facebook, Orkut e Twitter, foram incorporadas no site e vários outros 

espaços de compartilhamento foram mantidos.  

O processo de votação foi alterado e foram incorporados mais elementos para garantir a 

segurança da votação. O cidadão com domicílio eleitoral em Belo Horizonte precisava passar por 3 

passos para concluir a votação: 1 – Informar o número do Título Eleitoral, informar E-mail, confirmar 

email, responder a duas perguntas (Faixa etária e gênero)  e informar os caracteres de segurança 

indicados no Capcha; 2 – Informar um dado aleatório como zona eleitoral, sessão eleitoral, dia do 

nascimento, mês do nascimento, data de emissão do título ou os 4 primeiros dígitos do CPF; e  3 – 



                       
 

                                                                                                                      

escolher os empreendimentos e confirmar votação. O Site informava, em tempo real, o número de 

votos contabilizados para cada empreendimento e um email de confirmação do voto era enviado para 

o cidadão. 

 
             Acompanhamento e Monitoramento do Orçamento Participativo pela População 

O acompanhamento da execução orçamentária das obras do Orçamento participativo é de 

responsabilidade da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Execução do Orçamento 

Participativo (COMFORÇA), eleita no Fórum Regional de Prioridades Orçamentárias. Por meio de 

reuniões mensais os órgãos executores e de planejamento, técnicos de referência das regionais e 

demais envolvidos no OP prestam contas a Comforça sobre o andamento dos empreendimentos. 

              

              Comforça Regional  

Comforça é a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Execução do Orçamento 

Participativo, eleita para acompanhar a execução dos empreendimentos do Orçamento Participativo 

em nível regional. Seus membros são lideranças comunitárias eleitas no Fórum Regional de 

Prioridades Orçamentárias para acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária, o cronograma de 

obras, os gastos e a prestação de contas, sobretudo, os relacionados às definições do fórum de 

prioridades orçamentárias. 

             A função da Comforça é considerada de interesse público, portanto não pode ser remunerada 

e seu mandato se estende da data da realização do Fórum Regional de Prioridades Orçamentárias 

até a realização de todos os empreendimentos aprovados neste Fórum. Os critérios para sua eleição 

são: 

-20% dos cidadãos eleitos em Assembleias Populares, presentes no Fórum; 

-20% dos representantes de entidades e movimentos organizados presentes no Fórum; 

-20% dos representantes de associações de moradores presentes no Fórum. 

Compete à Comforça acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária, o cronograma de 

obras, os gastos e a prestação de contas, sobretudo os relacionados às definições do Fórum de 

Prioridades Orçamentárias.  

As reuniões da Comforça são abertas a todos os cidadãos, cabendo o direito de voto apenas 

aos seus integrantes.  

             Comforça Municipal 

              A Comforça Municipal foi criada em março de 2010 com representantes da Comforças 

Regionais e da Comforça da Habitação. A Comforça Municipal discute as questões do OP referentes 

à cidade como um todo, sendo um grupo mediador entre o governo e a Comforça Regional. Os 

processos do OP são discutidos nesta instância e os representantes da Comforça Municipal levam 

estas discussões para a Comforça Regional. 


