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RESUMO 

 

O Planejamento compõe hoje um dos mecanismos mais específicos de intervenção 

indireta que racionaliza a atuação do Estado em suas diversas esferas. É por meio 

do Planejamento, que o Estado se mostra capaz de otimizar, de maneira técnica e 

direcionada, a aplicação dos recursos públicos, já que, quando efetivamente 

elaborado, é capaz de evidenciar as deficiências passadas e as necessidades 

futuras do contexto social ao qual será introduzido e, assim, igualmente capaz de 

efetivar os comandos do texto constitucional vigente (1988), diante da diversidade 

de demandas e necessidades brasileiras. Nesta seara, a construção dos 

mecanismos planejadores disponibilizados no sistema jurídico ganha destaque, pois 

as técnicas implantadas para o referido procedimento podem tanto afirmar, quanto 

infirmar a Administração Pública e a manutenção dos eleitos no comando executivo. 

O município de Contagem/MG implantou, no ano de 2013, pela primeira vez na 

história dessa cidade, o Planejamento Participativo para a construção do Plano 

Plurianual, que seria então aplicado no período de 2014/2017 e, em apertada 

síntese, significa uma técnica de convite aos munícipes para participarem, de forma 

ativa, na elaboração do Plano Plurianual – um dos principais mecanismos 

planejadores, elencado pela Constituição de 1988 - apontando propostas e, assim, 

propiciando ao município, na figura de poder local, assinalar as principais 

necessidades de cada região, no olhar conclusivo e determinante do povo. Na área 

de concentração do Direito Público, linha de pesquisa “Estado, Constituição e 

Sociedade no Paradigma do Estado Democrático de Direito”, o objeto do presente 

trabalho é o percurso democrático do Plano Plurianual do município de 

Contagem/MG 2014-2017, normatizado pela Lei n. 4.645, de 26 de dezembro de 

2013, trazendo como objeto esse município. Para tanto, além de se enfatizar o 

conceito de planejamento, seguindo a base de pesquisa proposta pelo professor 

Washington Peluso Albino de Souza, introdutor do Direito Econômico no Brasil, 

elucida-se o modo como o Plano Plurianual dessa cidade foi construído, a 

participação social, os mecanismos de implantação e fiscalização executória dos 

programas e projetos então aprovados.  

Palavras chaves: Planejamento – Plano Plurianual – Participação Popular – 

Orçamento Público. 

 



ABSTRACT 
 

The Planning compounds for today’s one of the more specific mechanisms of indirect 

intervention that rationalizes the performance of the State in yours various spheres. 

It’s through Planning that the State is able to optimize, from technically and directed, 

the application of public resources, since, when effectively elaborated, it’s able to 

show past deficiencies and  future needs of the social context to which will be 

introduced and so equally capable of effect the commands of the current 

constitutional text (1988), against the diversity of Brazilian demands and needs. In 

this section, the construction of the planners mechanisms available in the legal 

system wins featured, because the technicals implanted for the referred to procedure 

can both affirm, how much to deny the Public Administration and the maintenance of 

the elected in the executive branch. The municipality of Contagem – Minas Gerais 

implemented, in the year 2013, for the first time in the history of this city, the 

“Participative Planning” for the construction of the “Plurianual Plan” which would then 

be applied in the period 2014/2017 and, in brief synthesis, means a technique of 

inviting residents to participate, in an active way, in the elaboration of the Plurianual 

Plan - one of the main planning mechanisms, listed by the 1988 Constitution - 

pointing out proposals and, propitiating to the municipality, in the figure of  local 

power, to point out the main needs of each region, in the conclusive  and determinant 

look of the people. In the area of concentration of Public Law, research line “State, 

Constitution and Society in the Paradigm of the Democratic State of Law”, the 

objective of this present work is the democratic path of the Plurianual Plan of the 

municipality of Contagem -  Minas Gerais 2014-2017, regulamented by Law n. 4.645, 

of December 26, 2013, bringing as object this municipality. In addition to emphasize 

the concept of planning, following the research base proposed by Professor 

Washington Peluso Albino de Souza introducer of Economic Law in Brazil, it's 

elucidate the way in which the Plurianual Plan of this city was constructed, the social 

participation, the implementation and oversight mechanisms of the programs and 

projects then approved. 

Keywords: Planning –  Plurianual Plan – Popular Participation - Public Budget. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O texto constitucional de 1988 traz um capítulo exclusivo da ordem 

econômica e financeira – capítulo VII, artigos 170 a 192 - classificado pelos juristas 

modernos de Constituição Econômica. O capítulo centraliza princípios e normas 

básicas que propiciam o direcionamento da atividade econômica pública e privada 

(política econômica). Evidente ressaltar-se que encontrar-se-á, no texto 

constitucional, em outros artigos que não os citados, comandos motrizes à 

intervenção econômica desses agentes, não permanecendo adstritos ao capítulo 

mencionado. Assim, de fácil compreensão constatar que qualquer política 

econômica, privada ou pública, direciona-se pelos comandos constitucionais 

econômicos e por toda a base principiológica do texto constitucional vigente, 

obtendo, portanto, legitimidade.     

O artigo 174 da Constituição de 1988 normatiza algumas formas de 

intervenção do Estado no domínio econômico, colocando-o como uma espécie de 

“agente” que poderá normatizar e regular a atividade econômica, concedendo-lhe 

funções de “fiscalização, incentivo e Planejamento”. 

Pode-se classificar, desse modo, a intervenção do Estado no domínio 

econômico de diferentes formas, sendo a mais utilizada a que faz a diferenciação 

entre intervenção direta e indireta.  

Nesse contexto, intervenção direta se caracteriza quando o Estado assume a 

face de empreendedor, como, por exemplo, com a criação de empresas (públicas, 

autarquias ou sociedades de economia mista), atuando no domínio econômico no 

exercício de atividades tipicamente públicas (assim definidas pela legislação) ou em 

concorrência com as atividades privadas e, portanto, nos mesmos moldes de 

atuação, ou seja, em paridade com a atividade competitiva ou, em monopólio.   

A intervenção indireta, por sua vez, seria a ação estatal direcionada à criação 

de normas para fiscalização, comportamento e controle, bem como Planejamento.  

 É importante destacar que os exemplos vivenciados ao longo da história 

atestam que o Estado sempre atuou no contexto econômico de diferentes modos. 

Nesta dinâmica, o Planejamento se destaca como instrumento indispensável à 

consagração dos comandos constitucionais, dos direitos fundamentais do cidadão, 

da implantação de políticas públicas, ganhando status de dever do Estado, inclusive, 

integrante e indispensável ao próprio setor privado. É o Planejamento que propiciará 



18 

 

o uso racional dos recursos públicos na consagração das bases constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, em suas diversas proporções, e na erradicação das 

desigualdades.  

 Podem-se identificar, no texto constitucional vigente, uma série de 

mecanismos planejadores que fomentam e direcionam a intervenção estatal voltada 

ao Planejamento, dentre os quais, um dos principais é a construção do Plano 

Plurinual (PPA) – artigo 165, I, CR/88.  

 O Plano Plurianual será o direcionador da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(artigo 165, II, CR/88) e da Lei Orçamentária Anual (artigo 165, III, CR/88), já que os 

referidos instrumentos normativos serão construídos com a finalidade de propiciar 

cumprimento aos programas e metas abarcados pelo PPA. Não obstante, todos os 

instrumentos – PPA, LDO e LOA – são de construção obrigatória para União, 

Estados, Municípios, e Distrito Federal.  

 Por meio do processo de elaboração do PPA, será possível identificar as 

deficiências no cenário brasileiro que influem no progresso do Brasil, seja para fixar 

o bem-estar da sua população, seja para o desenvolvimento interno e externo. O 

processo técnico de construção do Plano Plurianual também permitirá ressaltar as 

potencialidades a serem desenvolvidas no Brasil, as ações a serem reparadas e, 

estatisticamente, os resultados obtidos com o desenvolvimento de programas, sejam 

positivos ou não, para, então, proceder-se à elaboração da Lei do Plano, que será o 

comando normativo norteador da atuação do Estado, a ser efetivamente cumprido.    

 Assim, tomando o Plano Plurianual como instrumento motriz dos demais 

instrumentos planejadores extraídos do texto constitucional de 1988, pode-se 

concluir que, quanto mais técnica e democrática for a sua construção, mais 

resultados positivos e eficazes serão propiciados ao desenvolvimento sólido do 

cenário brasileiro e, consequentemente, à consagração dos comandos fundamentais 

da Constituição.   

 Nessa seara, o município ganha destaque na construção do Plano, pois, por 

sua dimensão territorial, que permite um contato direto com as principais demandas 

locais, o Executivo tem a oportunidade de democratizar o Planejamento em via de 

mão dupla, que, com a possibilidade de atender aos principais problemas, 

consagrará a Administração, oportunizando ou não novas reeleições.       

 Nesse contexto, em 2011, nasceu, no município de Contagem, por força da 

Lei n. 4.495/2011, o Orçamento Participativo, que foi caracterizado como a 
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participação da população na indicação de obras e na fiscalização das ações 

executivas municipais na aplicação dos recursos para realização dessas (artigo 1º, 

Lei n. 4495/2011). Na ocasião, os procedimentos de participação deveriam ser 

propiciados pela Secretaria de Planejamento e garantidos pelas regionais do 

município. A referida lei também se prestou a destinar parte da receita do município 

para a execução do projeto (artigo 7º da Lei n. 4495/2011).  

  Em 2013, assumiu nova gestão executiva, em Contagem. Na nova gestão, 

que pugnava pela transparência e diálogo com os munícipes, instaurou-se o 

Planejamento Participativo, caracterizado pelo convite do cidadão, não mais restrito 

à indicação de obras, mas, associado à construção do Plano Plurianual, que vigeria 

no período 2014-2017, Lei n. 4.645/2013, com a sugestão de programas e ações, 

bem como destaque a áreas deficitárias.  

A participação efetiva da sociedade, na elaboração do orçamento, permite  

uma aplicação mais racional de recursos, e assim, concretizando o texto 

constitucional (1988), seria capaz de atender os principiais anseios sociais na 

consagração dos direitos fundamentais do individuo, bem como operacionalizar, em 

face das diretrizes impostas pela Constituição, à participação plural dos diversos 

segmentos sociais na elaboração do Plano Plurianual, sobretudo na esfera local, e 

solidificar a fiscalização na aplicação dos recursos públicos? 

 Partindo dessa indagação, e desenvolvido em 5 capítulos, o presente trabalho 

se propõe a analisar, empiricamente, o processo de elaboração do Plano Plurianual 

de Contagem 2014-2017, Lei n. 4.645/2013 e os mecanismos disponíveis à sua 

fiscalização executória, propugnando que o envolvimento popular no processo de 

elaboração seja a tendência mais moderna da Administração estatal, destacando, 

assim, como objeto, o rito da construção democrática do PPA 2014-2017. 

 Elucidar-se-á ainda, que a população brasileira, de um modo geral, sempre 

lutou pelo direito de voz na Administração Pública, já que os gestores eleitos nem 

sempre são capazes de, tecnicamente, identificar os déficits que incomodam o bem-

estar do cidadão, inibem o desenvolvimento e, assim, descumprem as diretrizes do 

texto constitucional. 

Pelos questionamentos realizados e estudos até então elaborados, a 

formulação provisória que estabelecemos é a de que, a participação do cidadão na 

formulação/construção do planejamento para aplicação dos recursos financeiros 

disponibilizados ao município, não apenas consagra as bases principiológicas do 
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texto constitucional vigente, como permite o atendimento prioritário dos principais 

anseios sociais locais, bem como a fiscalização direta e eficaz de aplicação racional 

de recursos públicos e para tanto, precipuamente, ao que parece, o meio facilitador 

para fomentar essa participação, seria inserir o cidadão, de forma ativa e direta, na 

elaboração do Plano Plurianual local, no que chamamos de planejamento 

participativo, regionalizando a participação para o atendimento das demandas locais, 

conforme proposto por Contagem.   

 Nada obstante, o Planejamento Participativo requer “Planejamento” para a 

implantação da técnica, no intuito de que a ideia modernizante e evolutiva do 

processo gestacional público não se transforme em transtorno para a população e 

para o governante, capaz de extirpá-lo do poder de administração. 

 A pesquisa foi documental, e o referencial teórico se perfaz nos ensinamentos 

do professor Washington Peluso Albino de Souza, introdutor do Direito Econômico 

no Brasil, quanto ao Planejamento estatal.  

 Passa-se ao desenvolvimento da pesquisa. 
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2 TIPOS DE DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR NO ESTADO 

 

A participação da sociedade na administração do Estado vem ganhando 

destaque e mecanismos ao longo das Constituições promulgadas no sistema 

jurídico brasileiro. O avanço foi propiciado por reivindicações da própria sociedade, 

diluídas ao longo da história que, na delegação de poderes de gestão aos eleitos ou, 

ainda, nos períodos de ditadura, pontua as diversidades, necessidades e 

deficiências que presenciam diariamente e que, por isso, necessitam ser supridas, 

considerando a abundância de recursos da nação brasileira.    

No presente capítulo, trazem-se à baila as modalidades de Democracia, os 

principais mecanismos democráticos previstos nos textos constitucionais 

promulgados no Brasil e a luta social pelo direito de voz do cidadão na 

Administração estatal. 

 

2.1 Democracia: um conceito e múltiplos elementos de aplicação  

   

 Pode-se identificar a essencialidade do Estado, já no estudo das teorias 

contratualistas desenvolvidas no século XVII. Thomas Hobbes, no desenvolvimento 

de seu pensamento (1651), demonstra que o Estado compõe figura fundamental 

para garantir a segurança do homem, o qual, antes de seu surgimento, vivia em 

guerra. Para John Locke, o Estado surge para a proteção das pessoas e da 

propriedade privada (BOBBIO, 1992).  

 Nesse histórico, as evoluções do Estado, do absolutista ao republicano, 

implicaram também no desenvolvimento da forma de administração do Estado, nem 

sempre condizentes com os anseios da própria sociedade. Dalmo de Abreu Dallari 

(1998) indica que “o Estado Democrático moderno nasceu das lutas contra o 

absolutismo, sobretudo através da afirmação dos direitos naturais da pessoa 

humana” (DALLARI, 1998, p. 147). 

 Dallari (1998) apresenta três movimentos que vieram a consagrar os 

princípios que direcionariam o Estado Democrático, quais sejam, a Revolução 

Inglesa (1689), a Revolução Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789) 

(DALLARI, 1998).   

 Daí, então, pela influência histórica dessas revoluções e o avanço na 

consagração de direitos individuais e coletivos oriundos dos movimentos citados, 
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Dallari (1998) indica três bases fundamentais do Estado Democrático, que se 

relacionam como síntese de todos os seus princípios motrizes: supremacia da 

vontade popular, que elucida a “participação do povo” na administração estatal; 

“preservação da liberdade”, que confere autonomia à pessoa de fazer tudo o que a 

Lei não proíbe, dispor de bens, ir e vir; e, por fim, a “igualdade de direitos”, pela qual 

todos são iguais perante o sistema jurídico, não podendo haver distinção originada 

de situação econômica diversa ou classe social (DALLARI, 1998). 

Dallari (1998) ainda afirma que “a base do conceito de Estado Democrático é, 

sem dúvida, a noção de governo do povo, revelada pela própria etimologia da 

palavra democracia” (DALLARI, 1998, p. 145). 

 Assim, Democracia, que apresenta origem etimológica grega – palavra 

Demokratia –, implica em exprimir “um governo em que o povo exerce a soberania, 

influência popular no governo de um Estado” (Dicionário da Fundação Brasileira de 

Direito Econômico, 2010, p.156). 

 O que se verifica, no estudo da Democracia, é que seu conceito denota uma 

flexibilidade dinâmica, capaz de evoluir com os modelos adotados pelo Estado 

plural. Não obstante, o artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

documento que propugna pelo amparo humano no desenvolvimento da pessoa e na 

efetivação dos direitos fundamentais que lhes são dirigidos, já em 1948, previu a 

participação democrática na administração estatal, dispondo: “Artigo 21° 1.Toda a 

pessoa tem o direito de tomar parte na direcção dos negócios, públicos do seu país, 

quer directamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.” 

(DIDH, 1948). 

 No contexto atual, a participação da sociedade na gestão do Estado não 

apenas destaca as suas características democráticas, como pode se mostrar cada 

vez mais “eficaz”, seja para fiscalização da gestão na aplicação de recursos públicos 

e no desenvolvimento de projetos, seja para o atendimento das verdadeiras 

prioridades sociais, identificadas por meio da promoção do debate ou, ainda, para 

escolha dos governantes. Essa participação é comumente denominada de 

Democracia.   

Neste sentido, Mário Lúcio Quintão Soares destaca que:  

 

A democracia é, também, um conceito histórico, pois contempla uma 
estrutura de poder construída de baixo para cima, localizada na soberania 
popular, em distintos momentos históricos. (SOARES, 2008, p. 220) 
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E, assim, Soares (2008) descreve a proposta principal da Democracia 

moderna, que se caracteriza por proteger “a liberdade do indivíduo, enquanto 

pessoa, estabelecendo os mecanismos da representação política e limites ao poder 

estatal” (SOARES, 2008, p. 220). 

Nos estudos apresentados por Norberto Bobbio, a maneira precisa de ser 

equânime, quando se fala de Democracia, é a de “considerá-la como um conjunto de 

regras que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e, com 

quais procedimentos” (BOBBIO, 2004, p. 30). Para Bobbio (2004), um sistema que 

adota a Democracia não se diferencia dos outros sistemas apenas por possuir 

“regras”, mas, principalmente, pela maneira como as aplica: 

 

Mais precisamente, o que distingue um sistema democrático não é apenas 

o fato de possuir as suas regras do jogo (todo sistema as tem, mais ou 

menos claras, mais ou menos complexas, mas, sobretudo, o fato de que 

estas regras, amadurecidas ao longo dos séculos de provas e contraprovas, 

são muito mais elaboradas do que as regras de outros sistemas (...) 

(BOBBIO, 2004, p. 77). 

 

 

Neste sentido, nota-se que a Democracia pode ser comumente definida pela 

participação popular na gestão do Estado, pela soberania popular, seja na escolha 

de representantes, seja na promoção do debate por mecanismos elencados pelo 

próprio texto constitucional, que não apenas permitem o conhecimento pontual das 

principais demandas socioeconômicas, como a consagração da Democracia, nesse 

caso, sob a égide de uma das Constituições que se identifica como a mais 

democrática da história brasileira – Constituição de 1988. 

 

2.1.1 Tipos de Democracia  

 

Partindo da análise do texto constitucional vigente, podem-se identificar dois 

principais modelos de Democracia, que, dessa forma, são classificados pelos 

estudiosos do tema: a Democracia Representativa (Indireta) e a Democracia 

Participativa (Direta ou Semidireta).  

Além da democracia representativa e participativa, traz-se à baila algumas 

considerações sobre a Democracia Radical, desenvolvida por Ernesto Laclau e 

Chantal Mouffe, em 1985, ainda pouco versada no sistema brasileiro.   
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2.1.1.1 Democracia Representativa   

 

A Democracia Representativa, também classificada como Democracia 

Indireta, é o exercício do poder conferido ao povo por representantes eleitos por 

esse. Dallari (1998) define a Democracia Representativa como sendo aquela, na 

qual “o povo concede um mandato a alguns cidadãos, para, na condição de 

representantes, externarem a vontade popular e tomarem decisões em seu nome, 

como se o próprio povo estivesse governando” (DALLARI, 1998, p. 155).  

A escolha acontece no cenário brasileiro por meio do voto, definido, assim, 

como o mecanismo que garantirá a eleição de representantes pela população para 

representação de seus interesses.  

No Brasil, o voto, é um instrumento protegido pela Constituição vigente (artigo 

14 da CR/88), não apenas se consagrando com status de cláusula pétrea, ou seja, 

aquele que não pode ser objeto de revogação, mas sendo classificado como 

instrumento obrigatório. É por meio do voto, que a população escolhe seus 

representantes na esfera legislativa (vereadores, deputados estaduais, deputados 

federais e senadores) e executiva (prefeitos, governadores e presidente da 

república).  

Nos ensinamentos de José Afonso da Silva (2006), as eleições têm o condão 

de atribuírem ao escolhido (eleito) o “mandato político representativo”, que dá 

origem a dois princípios, “da representação e da autoridade legítima”, sendo que:  

 

O primeiro significa que o poder, que reside no povo, é exercido, em seu 
nome, por seus representantes periodicamente eleitos, pois uma das 
características do mandato é ser temporário. O segundo consiste em que o 
mandato realiza a técnica constitucional por meio da qual o Estado, que 
carece de vontade real e própria, adquire condições de manifestar-se e 
decidir, porque é pelo mandato que se constituem os órgãos 
governamentais, dotando-os de titularidade e, pois, de vontade humana, 
mediante os quais a vontade do Estado é formulada, expressada e 
realizada, ou, por outras palavras, o poder se impõe. (SILVA, 2006 p. 138).  

 

Dallari (1998), partindo da afirmação de que o mandato político também se 

presta a reunir o “político” e o “jurídico”, classifica suas principais características, 

quais sejam: 

a) o “mandatário” deve expressar a vontade geral da população, ainda que tenha 

sido eleito apenas por uma parcela dessa, “podendo tomar decisões em 

nome de todos os cidadãos da circunscrição, ou mesmo de todo o povo do 
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Estado se tiver sido eleito para um órgão de governo do Estado” (DALLARI, 

1998, p. 158);  

b) o mandato não liga-se apenas a determinado número de eleitores, “não se 

podendo dizer qual o mandato conferido por certo número de cidadãos” 

(DALLARI, 1998, p. 158); 

c) as decisões do “mandatário” não precisam ser confirmadas e submetem toda 

a população (DALLARI, 1998); 

d) o mandato se relaciona à prática de qualquer ato que lhe é ministrado, “é de 

caráter geral” (DALLARI, 1998, p. 158); 

e) o mandatário não precisa, em tese, relacionar as razões das suas decisões, 

“é irresponsável, não sendo obrigado a explicar os motivos pelos quais optou 

por uma ou outra orientação” (DALLARI, 1998, p. 158);   

f) e, por último, Dallari (2003) assinala que o mandato é “irrevogável, sendo 

conferido por prazo determinado” (DALLARI, 1998, p. 158). 

Dallari ainda elucida que, diante das falhas do sistema de representação 

política, romperam-se outras modalidades de representação, como, por exemplo, a 

representação sindical, a institucional, a corporativa, dentre outras que se pode 

identificar no sistema jurídico. Ocorre que a análise dessas representações e a 

identificação de seus problemas “permitirá conhecer as dificuldades e os êxitos 

decorrentes das tentativas de organizar uma autêntica e eficiente democracia 

representativa” (DALLARI, 1998, p. 159).  

Assim, a Democracia Representativa, facilmente identificada no processo de 

escolha, no qual se outorga a representação do poder, não garantirá uma gestão 

virtuosa e eficaz por parte dos escolhidos, como acontece, de praxe, em todo 

sistema de representação. Para tanto, ao cidadão não cabe apenas nomear seus 

representantes, terá que, também, acompanhar a gestão dos eleitos, fiscalizar as 

ações desenvolvidas e a aplicação e captação de recursos. Não obstante, o sistema 

representativo permite a renovação dos gestores, concedendo periodicidade ao 

processo eleitoral, que indica tempo determinado para o exercício do mandato e 

alguns mecanismos de fiscalização “efetiva”, disponibilizados pela própria legislação, 

como, por exemplo, o mecanismo da ação popular (regulamentada pela Lei n. 

4717/1965), elucidado no tópico 2.2 do presente trabalho. 
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2.1.1.2 Democracia Participativa  

 

Por outro lado, quando a participação acontece de forma direta ou, 

semidireta, isto é, quando a população participa dos atos de administração do 

Estado, tem-se a classificada Democracia Participativa, também conhecida 

popularmente como democracia direta. 

A subdivisão direta e semidireta dependerá dos mecanismos de participação 

utilizados, segundo classificação da doutrina (DALLARI, 1998). 

A Democracia Participativa pôde assim ser identificada, pela primeira vez, 

com o advento da Carta de 1937, que normatizava, no seu artigo 5º, in verbis:  

 

Art 5º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, ou 
desmembrar-se para anexar-se a outros, ou formar novos Estados, 
mediante a aquiescência das respectivas Assembléias Legislativas, em 
duas sessões, anuais consecutivas, e aprovação do Parlamento Nacional. 
Parágrafo único - A resolução do Parlamento poderá ser submetida pelo 
Presidente da República ao plebiscito das populações interessadas. 
(BRASIL, 1937, grifou-se) 

 

Bobbio indica que “(...) no momento da formação inicial da participação de 

bairro ou de zonas, no momento do nascimento mais ou menos espontâneo dos 

comitês de bairro, pode-se falar apropriadamente de democracia direta (...)” 

(BOBBIO, 1987, p. 53). 

Bobbio (1987) enfatiza que, caracteristicamente, na Democracia Direta “pura”, 

a participação do povo acontece sem intermediários, dispondo que:  

 

Para que exista democracia direta no sentido próprio da palavra, isto é, no 
sentido em que direto quer dizer que o indivíduo participa ele mesmo nas 
deliberações que lhe dizem respeito, é preciso que entre os indivíduos 
deliberantes e a deliberação que lhes diz respeito não exista nenhum 
intermediário. (BOBBIO, 1987, p. 51). 

 

 Assim, no exemplo exposto das participações em bairros, havendo 

“legitimação e regulamentação da participação de base, a forma por esta assumida 

é a da democracia representativa” (BOBBIO, 1987, p. 53). O autor (BOBBIO, 1987) 

traz o referendo como exemplo de mecanismo de Democracia Direta, reconhecendo 

que se verifica uma ocorrência de “ampliação do processo de democratização” 

(BOBBIO, 1987, p. 54). Enfatiza que:   
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O que acontece agora é que o processo de democratização, (...), está se 
estendendo da esfera das relações políticas, das relações nas quais o 
indivíduo é considerado em seu papel de cidadão, para na esfera das 
relações sociais, onde o indivíduo é considerado na variedade de seu status 
e de seus papéis específicos, por exemplo de pai, e de filho, de empresário 
e de trabalhador (...). 
(...) Em outras palavras, podemos dizer que o que acontece hoje quanto ao 
desenvolvimento da democracia não pode ser interpretado como a 
afirmação de um novo tipo de democracia, mas deve ser entendido como a 
ocupação, pelas formas anda tradicionais de democracia, (...), de novos 
espaços (...). (BOBBIO, 1987, p.54/55). 

 

Para Dallari (1998), contudo, o referendo é classificado como mecanismo de 

Democracia Semidireta, trazendo outra classificação, expondo que “sendo o Estado 

Democrático aquele em que o próprio povo governa, é evidente que se coloca o 

problema de estabelecimento dos meios para que o povo possa externar sua 

vontade” (DALLARI, 1998, p. 152).  

 Dallari (1998) aborda que os mecanismos que não permitem amplo debate, 

que, assim, devem anteceder às deliberações, são classificados como exemplos de 

Democracia semidireta, diferenciando, dessa forma, Democracia Direta de 

Semidireta (DALLARI, 1998).  

 

Há vários institutos que, embora classificados por alguns autores como 
característicos da democracia direta, não dão ao povo a possibilidade de 
ampla discussão antes da deliberação, sendo por isso, classificados pela 
maioria como representativos da democracia semidireta. Essas instituições 
são: o referendum, o plebiscito, a iniciativa, o veto popular, o recall. 
(DALLARI, 1998, p. 153). 

 

 

 Enfatiza que, “no momento em que os mais avançados recursos técnicos para 

captação e transmissão de opiniões (...) forem utilizados para fins políticos será 

possível a participação direta do povo, mesmo nos grandes estados” (DALLARI, 

1998, p. 153). 

Abordando a Constituição como instrumento que objetiva garantir segurança 

jurídica para a sociedade, José Luiz Magalhães (2012) aponta, como ponto 

indispensável nas marchas participativas, o debate, induzindo a reflexão de que “o 

tempo do debate, da exposição das opiniões, está cada vez mais reduzido. Seja no 

congresso, seja na sociedade, como mecanismo de democracia semidireta, o 

espaço dedicado ao debate de idéias e propostas se reduz” (MAGALHÃES, 2012, 

pág. 53). E assim conclui que: 
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O Estado e a constituição no lugar de reagir a mudanças não previstas ou 

não permitidas, passa a atuar, sempre, favoravelmente às mudanças desde 

que estas sejam construídas por consensos dialógicos, democráticos, logo 

não hegemônicos, plurais, diversos, não hierarquizados e não permanentes. 

(MAGALHÃES, 2012, p. 55). 

 

Traz-se à baila que a decisão tomada a partir do debate sólido tende a ser 

efetivamente cumprida com maior predisposição dos envolvidos e dos atingidos 

(MAGALHÃES, 2012). Desse modo, a Democracia Participativa pode ser 

consagrada pela promoção do debate no âmbito social. 

O artigo 14 do texto constitucional vigente normatiza as formas de exercício 

da participação popular direta por meio de três mecanismos principais: plebiscito, 

referendo e iniciativa popular. 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: 

I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. (BRASIL, CR/88) 

 

O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são exemplos elencados de 

participação popular direta ou semidireta, a depender da corrente teórica adotada, 

mas, não únicos, pois a leitura coerente da Constituição vigente permite a extração 

de inúmeros outros instrumentos, conforme citado por SILVA (2006): “a constituição 

adotou outras formas de Democracia Participativa como as consagradas nos artigos 

10, 11, 31, §3º, 74, § 2º, 194, VII, 206, VI, 216, §1º” (SILVA, 2006, p. 142), que serão 

diretamente elucidadas no tópico 2.2.7 do presente capítulo. 

Na atualidade, identifica-se que a participação do cidadão na construção do 

Planejamento, por meio da elaboração do Plano Plurianual, é uma tendência atual e 

“eficaz” de consolidação da Democracia Participativa. Para Silva, “o princípio 

participativo caracteriza-se pela participação direta e pessoal da cidadania na 

formação dos atos de governo” (SILVA, 2006, pág. 141).  

Por isso, tratar-se-á, no presente estudo, sobre a participação popular no 

Planejamento como mecanismo de democracia participativa. 
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2.1.1.3 Democracia Radical 

 

 A Democracia Radical foi um pensamento desenvolvido pelos autores Ernesto 

Laclau e Chantal Mouffe1.   

 A ideia difundida pelos doutrinadores é de que o consentimento infundido na 

sociedade, para com a forma de interpretação de valores habituais, pode não 

expressar a verdadeira Democracia ou uma sociedade democrática. A partir de 

então, desenvolve-se que o conflito, o dissenso, em um cenário propício à promoção 

de escolhas genuínas, é o mais apto a promover o desenvolvimento da Democracia.  

O referido modelo foi denominado por Chantal2 de “pluralismo agonístico” (MOUFFE, 

2003).   

 A autora, no decorrer do seu pensamento, evidencia a vulnerabilidade do 

modelo dominante: liberalismo. O modelo liberal impõe a visão racional da realidade 

com o controle (também racional) dos anseios sociais. Não obstante, o mercado 

colabora com o referido controle, encarregando-se de suprimir as “paixões” pelo 

comércio. Assim, o modelo democrático liberal reduz o antagonismo a 

opiniões/visões ultrapassadas e, portanto, que serão definitivamente superadas. 

Dessa forma, o político, expressão latente, é encarado como algo racional, surgindo 

então a dificuldade em solucionar ou se posicionar de modo equânime aos 

problemas existentes.    

 

De acordo com seu cenário, os atores políticos são encarados como 
indivíduos racionais, orientados apenas por seus interesses racionais, 
atuando no melhor dos casos sob as coações da moralidade. As paixões 
são apagadas do campo da política, que é reduzido ao campo neutro do 
jogo de interesses. Ao negar o fato do antagonismo, esta abordagem afasta 
a possibilidade de apreender a dinâmica das suas formas possíveis de 
emergência. Não é de admirar que, quando confrontados com o próprio 
antagonismo que visam negar, os teóricos liberais podem apenas evocar 
um retorno do “arcaico”. (MOUFFE, 2003, p. 12/13).  

  

 A referida visão macula o verdadeiro sentido do político e dos antagonismos 

que a própria expressão abarca, que, na verdade, deveria ser o palco para o 

                                                           
1 A principal obra sobre o tema foi publicada em 1985, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a 

radical democratic politics. 
2
 Chantal Mouffe publicou um ensaio em 2003 intitulado “Democraia, cidadania e a questão do 

pluralismo”,no qual desenvolveu de modo objetivo e claro as principais diretrizes da obra  Hegemony 
and Socialist Strategy. Towards a radical democratic politics, explicitando a ideia do pluralismo 
agonístico. O referido artigo encontra-se disponível no link 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/viewFile/2015/1763  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/viewFile/2015/1763
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desenvolvimento de relações antagônicas e, consequentemente, para o 

desenvolvimento do debate.  

 A hegemonia vem definida como “o ponto de convergência entre objetividade 

e poder (...)” (MOUFFE, 2003,p.14). 

 As sociedades que objetivam a Democracia não devem tentar eliminar o 

antagonismo e o poder do cenário político. Na verdade, devem assegurar um 

ambiente propício à explanação de opiniões e à construção de “identidades”, 

tornando o poder um aliado, com características moldadas ao ideal/parâmetro 

democrático (MOUFFE 2003).   

 

Admitir a existência de relações de poder e a necessidade de transformá-
las, enquanto se renuncia à ilusão de que poderíamos nos livrar 
completamente do poder, é a especificidade do projeto de “democracia 
radical e plural” que delineamos em Hegemony and Socialist Strategy. 
(MOUFFE, 2003, p. 14).  

 

 Outro ponto importante desenvolvido pela teoria é a ruptura de conceitos 

encarados como universais. Não obstante, a Democracia Radical também deve 

incitar os conceitos universais construídos para legitimar relações de subordinação, 

que não se prestam a construir o verdadeiro cenário democrático.  

 Para compreensão da teoria democrática radical, ainda se faz necessária 

uma breve diferenciação entre o político e a política (MOUFFE 2003). Conforme já 

explanado, o político liga-se ao antagonismo, “...à dimensão do antagonismo que é 

inerente a todas as sociedades humanas, antagonismo que pode assumir formas 

muito diferentes e emergir em relações sociais diversas” (MOUFFE, 2003,p.15).  

 Já a política, justamente por mensurar as relações conflituosas existentes no 

meio social, buscará meios, formas e instituições que possam estabelecer uma 

relação inteligível entre a pluralidade e a convivência humana.  

 

A política visa a criação de unidade num contexto de conflito e diversidade; 
está sempre preocupada com a criação de um “nós” pela determinação de 
um “eles”. A inovação da política democrática não é a superação da 
distinção nós/eles, mas a maneira diferente de estabelecer essa distinção. 

(MOUFFE, 2003, p. 15/16). 
 

 Chantal (2003) exemplifica a questão, trazendo à baila que o próximo não 

pode ser visualizado como um inimigo a ser combatido mas, de outro modo, como 

um adversário, ou seja, aquele que tem o direito de expressão defendido pelo 
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coletivo (MOUFFEE 2003). O adversário, nas palavras da autora, é o “inimigo 

legítimo” (MOUFFEE 2003, p.16), coadunando com a base principiológica ética da 

Democracia, chegando a expor:  

 

Daí a importância de distinguir entre dois tipos de relações políticas: uma de 
antagonismo entre inimigos, e outra de agonismo entre adversários. 
Poderíamos dizer que o objetivo da política democrática é transformar um 
“antagonismo” em “agonismo”. Isto tem conseqüências importantes para o 
modo como encaramos política. Contrariamente ao modelo de “democracia 
deliberativa”, o modelo de “pluralismo agonístico” que estou defendendo 
assevera que a tarefa primária da política democrática não é eliminar as 
paixões nem relegá-las à esfera privada para tornar possível o consenso 
racional, mas para mobilizar aquelas paixões em direção à promoção do 
desígnio democrático. Longe de pôr em perigo a democracia, a 

confrontação agonística é sua condição de existência. (MOUFFE, 2003, p. 

16). 
 

 Deste modo, o consenso seria um efeito temporário, o que vincularia a uma 

maneira de exclusão. O referido pensamento levaria a uma posição que diferenciaria 

o público, propiciando a construção de um cenário verdadeiramente democrático: “a 

especificidade da Democracia moderna repousa no reconhecimento e legitimação 

do conflito e na recusa em suprimi-lo pela imposição de uma ordem autoritária” 

(MOUFFE, 2003, p.17). 

Nesse pensamento, o consenso demandado pela Democracia plural seria em 

relação aos seus princípios éticos estruturais, “desde que esses princípios, contudo, 

possam apenas existir através de muitas interpretações diferentes e conflitantes, tal 

consenso está prestes a ser um “consenso conflitual”” (MOUFFE, 2003, p.17). Não 

obstante, a Democracia pluralista irá circunstanciar o dissenso e garantir que tenha 

meios de se manifestar.  

 

Uma abordagem democrática “agonística” reconhece a natureza real das 
suas fronteiras e as formas de exclusão que elas englobam, ao invés de 
tentar disfarçá-las sob o véu da racionalidade e da moralidade. Ao estar 
consciente do fato de que a diferença é a condição da possibilidade de 
constituir a unidade e a totalidade, ao mesmo tempo em que ele fornece 
seus limites essenciais, tal abordagem agonística poderia contribuir para 
subverter a tentação sempre presente nas sociedades democráticas de 

naturalizar suas fronteiras e essencializar suas identidades. (MOUFFE, 

2003, p. 19). 

 

 Aqui está a se falar de um ambiente promissor à propagação do conflito, em 

que permita se pontuar alternativas, criando um ambiente próprio ao processo de 

escolhas legítimas e, assim, um ambiente peremptoriamente democrático. 
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2.2 As Constituições Brasileiras e a prescrição da participação popular  

 

O Brasil presenciou, ao longo da história, a promulgação de sete 

Constituições, sendo uma no período imperial (1824) e as demais no período 

republicano (1891 à atualidade). Propôs-se à leitura dos respectivos textos e à 

análise que, por método, se restringiu aos respectivos textos constitucionais, restrita 

com a finalidade de se identificar a previsão constitucional de meios ou formas que 

pudessem propiciar a participação legítima do povo nas decisões tomadas pelo 

Estado, fosse essa participação prévia ou a posteriori.  

 

2.2.1 Carta Constitucional de 1824 

 

A primeira Constituição Brasileira foi outorgada no ano de 1824, no período 

imperial, denominada de Constituição Política do Império do Brasil. Nesse cenário, o 

Brasil deixava a condição de colônia de Portugal, para se tornar um país 

independente. Geograficamente, o território brasileiro era dividido em províncias3, 

copiando o modelo colonial deixado para trás. 

Importante destacar que, na Carta do Império, identificou-se o nascimento de 

um instituto bastante conhecido nos dias atuais, o da ação popular, que aparecia 

previsto no artigo 157, inserido no capítulo único do “Poder Judiciário” 

(BRASIL,1824). O instituto, à época, destinava-se, exclusivamente, à fiscalização da 

atuação dos juízes pelo povo, in verbis:   

 

Art. 157. Por suborno, peita, peculato, e concussão haverá contra elles 
acção popular, que poderá ser intentada dentro de anno, e dia pelo proprio 
queixoso, ou por qualquer do Povo, guardada a ordem do Processo 
estabelecida na Lei. (BRASIL,1824).  

 

Os artigos 71 e seguintes normatizavam a participação do “cidadão”4 na 

gestão das províncias, limitando a referida (participação) aos negócios da província 

                                                           
3
 A referida divisão vinha prescrita no artigo 2º da Constituição do Império de 1824, o que hoje 

denominamos Estados. 
4
 A Carta de 1824 apresentava a definição de cidadão brasileiro em seu artigo 6º, dispondo: Art. 6. 

São Cidadãos Brazileiros: 
        I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou libertos, ainda que o pai seja 
estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua Nação. 
        II. Os filhos de pai Brazileiro, e os illegitimos de mãi Brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, que 
vierem estabelecer domicilio no Imperio. 
        III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em sorviço do Imperio, embora 
elles não venham estabelecer domicilio no Brazil. 
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que diziam respeito a interesses particulares do “cidadão”, que denominou-se de 

interventor. Não obstante a referida limitação, a intervenção só poderia ocorrer por 

intermédio das Câmaras dos Distritos ou dos Conselhos, estabelecidos fora da 

capital do Império. 

Os conselhos eram compostos por 21 membros, eleitos do mesmo modo e ao 

mesmo tempo que os representantes da nação e pelo período de cada legislatura 

(conforme disposto nos artigos 73 e 74 da Carta de 1824). Importante ressaltar que 

só poderiam ser eleitos conselheiros aqueles que pudessem votar na Assembleia5, 

salvo algumas exceções: "os que não tiverem de renda liquida annual duzentos mil 

réis por bens de raiz, industria, commercio, ou emprego, os Libertos, os criminosos 

pronunciados em queréla, ou devassa" (BRASIL, 1824, artigo 94 ).  

A sessão era anual e poderia durar dois ou três meses, conforme deliberado 

pela maioria do conselho, com a presença obrigatória de mais da metade dos 

membros, sob pena de cancelamento da reunião (BRASIL, 1824, artigo 78).  

O artigo 81 da Carta de 1824 descrevia os assuntos a serem deliberados 

pelos conselhos, ficando a cargo do artigo 83 dispor os assuntos que não poderiam 

ser alvo de discussões, in verbis: 

 
Art.. 81. Estes Conselhos terão por principal objecto propôr, discutir, e 
deliberar sobre os negocios mais interessantes das suas Provincias; 
formando projectos peculiares, e accommodados ás suas localidades, e 
urgencias. 
Art. 83. Não se podem propôr, nem deliberar nestes Conselhos 
Projectos.    (Vide Lei nº 16, de 1834) 
I. Sobre interesses geraes da Nação. 
II. Sobre quaesquer ajustes de umas com outras Provincias. 
III. Sobre imposições, cuja iniciativa é da competencia particular da Camara 
dos Deputados. Art. 36.     (Vide Lei de 12.10.1832) 
IV. Sobre execução de Leis, devendo porém dirigir a esse respeito 
representações motivadas á Assembléa Geral, e ao Poder Executivo 
conjunctamente. (Brasil, 1824) 

    
Verifica-se que as deliberações giravam em torno da ampla expressão 

"negócios mais interessantes das províncias", tendo essas (províncias) o condão 

                                                                                                                                                                                     
        IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já residentes no Brazil na 
época, em que se proclamou a Independencia nas Provincias, onde habitavam, adheriram á esta 
expressa, ou tacitamente pela continuação da sua residencia. 
        V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua Religião. A Lei determinará as 
qualidades precisas, para se obter Carta de naturalisação. (BRASIL,1824). 
5
  A Assembleia Geral respondia pelo poder Legislativo e era dividida em Câmara dos Deputados e 

Câmara dos Senadores, conforme normatizado pelo artigo 14 da CI 1824. Nessa época, o texto 
constitucional reconhecia quatro poderes: Moderador, Legislativo, Executivo e Judiciário (Brasil, 1824, 
artigo 10).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM16.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM-12-10-1832.htm#artunico...
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de conjecturar a confecção de projetos que atendessem às localidades e às 

urgências.  

As demandas, por sua vez, os chamados “projetos”, deveriam ser remetidas 

ao poder Executivo para análise (artigo 84 da Carta de 1824).  Nesse momento, 

estando a Assembleia Geral reunida, os projetos seriam discutidos e votados para 

serem inseridos como projetos de lei, obtendo a aprovação em cada Câmara. Caso 

contrário, ou seja, ante a ausência de reunião da Assembleia, o Imperador (poder 

Moderador) tinha a prerrogativa de mandar executar imediatamente o projeto; 

entendendo cabível ou verificando benefício da província, ou ainda, identificando 

interesse contrário, possuía a prerrogativa de mandar suspender o negócio 

discutido, de modo imediato, cabendo ao Conselho acatar a decisão de sua 

majestade, para então ulterior deliberação da Assembleia. Aqui, cabe destacar os 

dispositivos do texto constitucional de 1824 responsáveis pela referida prescrição:   

 

Art. 86. Não se achando a esse tempo reunida a Assembléa, o Imperador 
as mandará provisoriamente executar, se julgar que ellas são dignas de 
prompta providencia, pela utilidade, que de sua observancia resultará

 
ao 

bem geral da Provincia.         (Vide Lei de 12.10.1832)    (Vide Lei nº 16, de 
1834) 
 Art. 87. Se porém não occorrerem essas circumstancias, o Imperador 
declarará, que - Suspende o seu juizo a respeito daquelle negocio - Ao que 
o Conselho responderá, que - recebeu mui respeitosamente a resposta de 
Sua Magestade Imperial.  (BRASIL,1824).  

 

O voto (eleições indiretas) era restrito à escolha dos “cidadãos” ativos em 

Assembleia e aos eleitores de província, sendo que esses escolhiam os deputados, 

senadores e representantes das províncias, conforme disposto no artigo 90 da Carta 

de 1824, in verbis:   

 

Art. 90. As nomeações dos Deputados, e Senadores para a Assembléa 
Geral, e dos Membros dos Conselhos Geraes das Provincias, serão feitas 
por Eleições indirectas, elegendo a massa dos Cidadãos activos em 
Assembléas Parochiaes os Eleitores de Provincia, e estes os 
Representantes da Nação, e Provincia. (BRASIL,1824). 

 
 

 O poder de candidatura e de direito a voto nas eleições indiretas era restrito, 

principalmente, a cidadãos com renda liquida anual de duzentos mil réis para 

candidatura e cem mil réis para direito a voto (artigo 92 e ss da Carta de 1824): 

 
     Art. 91. Têm voto nestas Eleições primarias 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM-12-10-1832.htm#artunico...
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM16.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM16.htm#art9
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        I. Os Cidadãos Brazileiros, que estão no gozo de seus direitos 
politicos. 
        II. Os Estrangeiros naturalisados. 
        Art. 92. São excluidos de votar nas Assembléas Parochiaes. 
        I. Os menores de vinte e cinco annos, nos quaes se não 
comprehendem os casados, e Officiaes Militares, que forem maiores de 
vinte e um annos, os Bachares Formados, e Clerigos de Ordens Sacras. 
        II. Os filhos familias, que estiverem na companhia de seus pais, salvo 
se servirem Officios publicos. 
        III. Os criados de servir, em cuja classe não entram os Guardalivros, e 
primeiros caixeiros das casas de commercio, os Criados da Casa Imperial, 
que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas ruraes, 
e fabricas. 
        IV. Os Religiosos, e quaesquer, que vivam em Communidade claustral. 
        V. Os que não tiverem de renda liquida annual cem mil réis por bens 
de raiz, industria, commercio, ou Empregos. 
        Art. 93. Os que não podem votar nas Assembléas Primarias de 
Parochia, não podem ser Membros, nem votar na nomeação de alguma 
Autoridade electiva Nacional, ou local.  
        Art. 94. Podem ser Eleitores, e votar na eleição dos Deputados, 
Senadores, e Membros dos Conselhos de Provincia todos, os que podem 
votar na Assembléa Parochial. Exceptuam-se 
        I. Os que não tiverem de renda liquida annual duzentos mil réis por 
bens de raiz, industria, commercio, ou emprego. 
        II. Os Libertos. 
        III. Os criminosos pronunciados em queréla, ou devassa. 
        Art. 95. Todos os que podem ser Eleitores, abeis para serem 
nomeados Deputados. Exceptuam-se 
        I. Os que não tiverem quatrocentos mil réis de renda liquida, na fórma 
dos Arts. 92 e 94. 
        II. Os Estrangeiros naturalisados. 
        III. Os que não professarem a Religião do Estado. (BRASIL, 1824). 

 

O artigo 179 da Carta de 1824 apresentava, no inciso IV, a liberdade de 

expressão do pensamento. No inciso XXX, do referido dispositivo legal, identificou-

se a previsão de participação do “cidadão”, que, por sua vez, tinha a prerrogativa de 

formalizar por escrito, ao Legislativo e ao Executivo, reclamações ou descrever 

qualquer infração à Carta Imperial, pugnando pela responsabilidade dos que 

infringissem a lei, que então dispunha:   

 

Todo o Cidadão poderá apresentar por escripto ao Poder Legislativo, e ao 
Executivo reclamações, queixas, ou petições, e até expôr qualquer 
infracção da Constituição, requerendo perante a competente Auctoridade a 
effectiva responsabilidade dos infractores. (BRASIL, 1824, artigo 179, XXX). 
 
 

Os “cidadãos”, ante a ausência de mecanismos funcionais e efetivos de 

participação na administração do Estado, que pudessem identificar suas principais 

necessidades e demandas, mas vitimados por todas as decisões do mesmo, 

encontravam, ainda que de forma ilegal, os seus próprios meios de dar voz às suas 
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necessidades reais não atendidas, por meio das revoluções, que serão elucidadas 

no tópico 2.3. 

 Em 1824, também identificou-se, no texto constitucional, a figura do Júri 

Popular. Apesar do instituto ter surgido em 1822 (Decreto de 18 de julho de 1822 – 

cria o instituto para julgamento de crimes contra a liberdade de imprensa), só passa 

a ter previsão constitucional em 1824, no artigo 151, que dispunha: 

 

 Art. 151. O Poder Judicial independente, e será composto de Juizes, e 
Jurados, os quaes terão logar assim no Civel, como no Crime nos casos, e 
pelo modo, que os Codigos determinarem. 
Art. 152. Os Jurados pronunciam sobre o facto, e os Juizes applicam a Lei. 
 (BRASIL, 1824). 
 

 Observa-se a competência dos jurados para julgamento de causas cíveis e 

criminais, abrindo a participação da população para fatos concretos judicializados.  

 A “Democracia” identificada pelos mecanismos citados era a Indireta ou 

Representativa. Até mesmo o instituto da ação popular, prescrito na Carta de 1824, 

era restrito à fiscalização dos juízes e não direcionado à atuação gestacional do 

imperador. 

   

2.2.2 Constituição de 1891 

 

Em 1891, após a proclamação da República, que ocorreu em 15 de novembro 

de 1889, nasce a primeira Constituição republicana, “Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil”. 

O texto constitucional acaba com o modelo provinciano, transformando as 

antigas províncias em Estados. Abole-se o poder Moderador, ficando reconhecidos 

apenas três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário (artigo 15 da Constituição da 

República de 1891). 

Instituiu o voto, na escolha do presidente, vice-presidente da república, 

deputados e senadores, como único instrumento de escolha do cidadão na 

classificada Democracia Representativa (BRASIL, 1891, artigos 16,e, 47).   

Tinham direito a voto, conforme normatizado pelo artigo 70 da Constituição de 

1891: 

 

Art. 70 - São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na 
forma da lei. 
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§ 1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para 
as dos Estados: 

1º) os mendigos; 
2º) os analfabetos; 
3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de 

ensino superior; 
4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou 

comunidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, 
regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade Individual. 

Art. 69 - São cidadãos brasileiros: 
1º) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não, residindo 

este a serviço de sua nação; 
2º) os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, 

nascidos em país estrangeiro, se estabelecerem domicílio na República; 
3º) os filhos de pai brasileiro, que estiver em outro país ao serviço da 

República, embora nela não venham domiciliar-se; 
4º) os estrangeiros, que achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 

1889, não declararem, dentro em seis meses depois de entrar em vigor a 
Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem; 

5º) os estrangeiros que possuírem bens imóveis no Brasil e forem 
casados com brasileiros ou tiverem filhos brasileiros contanto que residam 
no Brasil, salvo se manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade; 

6º) os estrangeiros por outro modo naturalizados”. (BRASIL, 1891).  

 

O artigo 72, § 12, da Constituição de 1891 prescreve a liberdade de 

pensamento, assim como na Carta de 1824, para manifestação em qualquer 

assunto, sem, no entanto, propiciar qualquer mecanismo para a referida 

manifestação e sendo clara a punição para o cometimento de "abusos". Frisa-se que 

os abusos não eram definidos, no texto constitucional, restando ampla e vaga a 

expressão, evidenciando assim, apenas o seu caráter restritivo quanto à prerrogativa 

de exercício. Destaca-se: 

 

Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 

paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança 

individual e á propriedade, nos termos seguintes: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926) 

§ 12. Em qualquer assumpto é livre a manifestação do pensamento pela 

imprensa ou pela tribuna, sem dependencia de censura, respondendo cada 

um pelos abusos que commetter, nos casos e pela fórma que a lei 

determinar. Não é permittido o anonymato. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional de 3 de setembro de 1926). (BRASIL,1891).  

 

 Mantem-se a instituição do Júri, dispondo, o texto constitucional: 

 

Art. 72.  A constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 
segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:(...) 
§ 31 – É mantida a instituição do jury. (BRASIL, 1891). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc03-1926.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc03-1926.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc03-1926.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc03-1926.htm#art5


38 

 

 Verificam-se, no texto constitucional de 1891, apenas mecanismos de 

“Democracia” Representativa, não havendo dispositivos legais que pudessem 

propiciar mecanismos de voz direta do cidadão na administração estatal, na 

classificada Democracia Participativa.  

 

2.2.3 Constituição de 1934 

 

O texto de 1934 foi bastante inovador quando comparado à Constituição de 

1891, não apenas por consolidar e dar autonomia à figura dos municípios6, 

prevendo, assim, a possibilidade de administração local, que, por si só, estaria mais 

próxima da realidade da população, mas por setorizar o Judiciário em justiça do 

trabalho, justiça federal, justiça miliar, justiça eleitoral (artigos 63 e seguintes e 122), 

e ainda, introduzir a figura do Planejamento, com a previsão legal da construção de 

Planos (como exemplo, o plano da educação, artigo 150, “a”, plano de reconstrução 

econômica, artigo 16, plano de viação férrea, artigo 5º, IX, todos da Constituição de 

1934) que direcionassem a atuação do Estado.   

Apesar de consolidar a figura dos municípios (artigo 13, Constituição de 

1934), a Constituição de 1934 foi inerte no que se refere à participação popular na 

administração do Estado, prestando-se apenas a prever, no artigo 113, nº 38, que: 

"Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou 

anulação dos atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios", 

(BRASIL, 1934), sem especificar como essa prerrogativa poderia ser exercida.  

 Quanto à instituição do Júri Popular, segue mantida conforme previsão do 

artigo 72 do texto de 1934. 

 Em relação ao sistema eleitoral, o voto era o mecanismo utilizado para 

eleição do presidente, vice-presidente, deputados e senadores (artigos 23, 51, §1º, 

da Constituição de 1934) no sistema de Democracia Representativa. Os prefeitos 

eram eleitos pelos vereadores ou nomeados pelo governador do estado, nos 

municípios que eram classificados como capitais, e pelo presidente da república no 

                                                           
6
 A Constituição de 1891, trazia a palavra município enfatizando um Estado organizado com 

administração local (artigo 6º, f, artigo 68 ambos da Constituição de1891), sem no entanto, detalhar a 
forma dessa administração, sua organização apesar de citar no texto “autonomia”.  (BRASIL, 1934) 
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Distrito Federal (artigos 13 e 15 da Constituição de 1934).7 Apesar do artigo 13, I, da 

CR/1934 garantir eletividade aos vereadores dos municípios, o texto constitucional 

não elucidou se a eleição ocorreria por meio de sufrágio universal8.  

 

2.2.4 Carta de 1937 

 

O texto promulgado em 1937 aborda, em seu artigo primeiro, que o poder não 

apenas deve ser exercido para e em nome do povo, como nas demais 

Constituições, e inova ao normatizar, de modo expresso, que o exercício desse 

poder deve pautar-se no “bem estar, honra, independência e prosperidade” do povo 

brasileiro.  

 
Art 1º - O Brasil é uma República. O poder político emana do povo e é 
exercido em nome dele e no interesse do seu bem-estar, da sua honra, 
da sua independência e da sua prosperidade. (BRASIL, 1937, grifou-se). 
 

 Prevê, pela primeira vez, em um texto constitucional, mecanismos de 

participação direta do cidadão, na denominada Democracia Participativa, com a 

figura do plebiscito. A primeira hipótese para convocação do plebiscito, que, naquele 

cenário, referia-se à participação direta da população opinando nas demandas que 

lhe eram reportadas, Democracia Participativa (Direta), era no caso de incorporação, 

divisão ou desmembramento de Estados, ficando à faculdade do Legislativo a 

submissão da legislação pertinente à opinião popular: 

 

Art 5º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, ou 
desmembrar-se para anexar-se a outros, ou formar novos Estados, 

                                                           
7
  Art 108 - São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem 

na forma da lei.          
Parágrafo único - Não se podem alistar eleitores:  
        a) os que não saibam ler e escrever;  
        b) as praças-de-pré, salvo os sargentos, do Exército e da Armada e das forças auxiliares do 
Exército, bem como os alunos das escolas militares de ensino superior e os aspirantes a oficial;  
        c) os mendigos;  
        d) os que estiverem, temporária ou definitivamente, privados dos direitos políticos.  
        Art 109 - O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulheres, quando 
estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções e salvas as exceções que a lei 
determinar.(BRASIL, 1934) 
8
 Art 13 - Os Municípios serão organizados de forma que lhes fique assegurada a autonomia em tudo 

quanto respeite ao seu peculiar interesse; e especialmente:  
        I - a eletividade do Prefeito e dos Vereadores da Câmara Municipal, podendo aquele ser eleito 
por esta; (BRASIL, 1934) 
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mediante a aquiescência das respectivas Assembléias Legislativas, em 
duas sessões, anuais consecutivas, e aprovação do Parlamento Nacional. 
Parágrafo único - A resolução do Parlamento poderá ser submetida pelo 
Presidente da República ao plebiscito das populações interessadas. 
(BRASIL, 1937) 

 

 Outra possibilidade de convocação popular era no caso de emenda do texto 

constitucional. Nessa oportunidade, vale destacar que a Carta poderia ser 

emendada por proposta da presidência ou da Câmara dos Deputados. Caso a 

proposta de emenda formulada pelo presidente fosse rejeitada pelo Legislativo ou, 

no caso de aprovação de emenda à qual se opusesse o presidente, a população 

poderia ser convocada para deliberação. Sendo o plebiscito favorável, o projeto se 

transformaria automaticamente em emenda. Em outras palavras, a população só 

seria convocada, se o presidente não conseguisse fazer valer, literalmente, a sua 

vontade.  

 

Art. 174 - A Constituição pode ser emendada, modificada ou reformada por 
iniciativa do Presidente da República ou da Câmara dos 
Deputados.      (Redação dada pela Lei Constitucional nº 9, de 1945) 
§ 4º - No caso de ser rejeitado o projeto de iniciativa do Presidente da 
República, ou no caso em que o Parlamento aprove definitivamente, 
apesar da oposição daquele, o projeto de iniciativa da Câmara dos 
Deputados, o Presidente da República poderá, dentro de trinta dias, 
resolver que o projeto seja submetido ao plebiscito nacional.      (Redação 
dada pela Lei Constitucional nº 9, de 1945) 
O plebiscito realizar-se-á noventa dias depois de publicada a resolução 
presidencial. O projeto se transformará em lei constitucional se lhe for 
favorável o plebiscito.      (Incluído pela Lei Constitucional nº 9, de 1945) 
(BRASIL, 1937).  

 

 A última hipótese foi a de submissão do próprio texto constitucional 

promulgado à opinião popular, previsão enfatizada pelo artigo 187 da Carta de 

1937 .  

 

Art. 187 - Esta Constituição entrará em vigor na sua data e será submetida 

ao plebiscito nacional na forma regulada em decreto do Presidente da 

República.        (Vide Lei Constitucional nº 9, de 1945) (BRASIL, 1937). 

 

 O texto retrocede em relação ao Tribunal do Júri, não trazendo qualquer 

menção ao instituto na carta.    

 Mais uma vez, legitima a liberdade limitada de pensamento, já que, em clara 

evidência, a mesma deveria obedecer aos limites impostos pela Lei.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.htm#art2
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Art. 122. 15) todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, 
oralmente, ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as condições e 
nos limites prescritos em lei. (Vide Decreto nº 10.358, de 1942). (BRASIL, 
1937).  

 

 O voto era direcionado à escolha do presidente da república (artigo 77, 

CR/1937), dos deputados (artigo 46, CR/1937), do conselho federal (artigo 50, 

CR/1937), dos vereadores (artigo 26, a, CR/1937)9, mecanismo da “Democracia” 

Representativa. Os prefeitos eram nomeados pelos governadores dos Estados 

(artigo 27, CR/1937). 

 Derruba-se a autonomia do municípios, nos ensinamentos de Clark (2001): 

 

Com o golpe de 1937, a Constituição resultante abate formalmente, mais 
uma vez,a autonomia dos Municípios. Tratava-se de uma ditadura com 
faxada constitucional onde os prefeitos eram indicados pelos governadores 
e estes, por sua vez, pelo presidente ditador. (CLARK, 2001, p.83) 
 

Não é possível identificar algum outro mecanismo de participação popular na 

administração estatal que pudesse propiciar que a Administração fosse capaz de 

revelar as principais demandas locais, estaduais ou nacionais, classificadas pelo 

olhar do cidadão.  

 

2.2.5 Constituição de 1946 

 

O texto constitucional de 1946, ao elencar os direitos e garantias individuais 

(capítulo II, artigo 141), legitima o cidadão à fiscalização dos bens públicos, dando-

lhe a prerrogativa de denúncia de atos lesivos, dispondo:   

 

Art.141. §38. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a 

declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos do patrimônio da 

União, dos Estados ou dos Municípios. (BRASIL, 1946). 

 

 No mesmo artigo 141, § 28 (BRASIL, 1946), restaura-se o instituto do Júri:  

 

                                                           
9
 Art. 117 - São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de dezoito anos, que se 

alistarem na forma da lei e estiverem no gozo dos direitos políticos.      (Redação dada pela Lei 
Constitucional nº 9, de 1945) (BRASIL, 1937) 
Os militares em serviço ativo, salvo os oficiais, não podem ser eleitores.      (Incluído pela Lei 
Constitucional nº 9, de 1945) (BRASIL, 1937). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D10358.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT009.htm#art1
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 § 28 - É mantida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 

contanto que seja sempre ímpar o número dos seus membros e garantido o 

sigilo das votações, a plenitude da defesa do réu e a soberania dos 

veredictos. Será obrigatoriamente da sua competência o julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida. (BRASIL, 1946). 

 

 O plebiscito se restringe à opinião da população atingida pela incorporação, 

divisão ou desmembramento de estados. 

 

 Art 2º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 
desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, 
mediante voto das respectivas Assembléias Legislativas, plebiscito das 
populações diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional. 
(BRASIL,1946). 

 
 

 O pensamento deveria ser expresso, nos limites da Lei, sendo vedado o 

anonimato: 

 
Art. 141 § 5º - É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de 
censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo 
cada um, nos casos e na forma que a lei preceituar pelos abusos que 
cometer. Não é permitido o anonimato. É assegurado o direito de resposta. 
A publicação de livros e periódicos não dependerá de licença do Poder 
Público. Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de processos 
violentos para subverter a ordem política e social, ou de preconceitos de 
raça ou de classe.       (Vide Ato Institucional nº 2)   (Vide Lei nº 2.654, de 
1955). (BRASIL, 1946). 

 

 O voto era direto para eleição do presidente da república (artigo 81, 

CR/1946), juntamente com o vice-presidente, dos deputados (artigo 56, CR/1946), 

dos senadores (artigo 60, CR/1946), prefeitos e vereadores (artigo 28, I, CR/1946), 

na denominada Democracia Representativa10. Os prefeitos das capitais eram 

nomeados pelos governadores, e o prefeito do Distrito Federal, pelo presidente da 

república (artigos 28, §1º, 87, IV, CR/1946).  

 Encerram-se, assim, os mecanismos que poderiam, de algum modo, viabilizar 

o direito de voz e participação popular. 

 

                                                           
10

 Art 131 - São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos que se alistarem na forma da lei. 
    Art 132 - Não podem alistar-se eleitores: 
        I - os analfabetos; 
        II - os que não saibam exprimir-se na língua nacional; 
        III - os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos. (BRASIL, 
1946). 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-02-65.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L2654.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L2654.htm#art2
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2.2.6 Carta de 1967 
 

 Na década de 1960, o Brasil passou por tensões políticas que ameaçaram a 

Democracia, ensejando uma força direcionada a um golpe de Estado que, 

infelizmente, consolidou-se em 1964.  

Nesse contexto, nasce a Carta de 1967, que, então, retrocede, em muitas 

conquistas, sendo uma das quais o voto direto para escolha do presidente da 

república, passando a responsabilidade da eleição a um colégio eleitoral.  

 A instituição do Júri foi um dos poucos institutos de participação popular 

mantidos na carta de 1967, aparecendo restrita ao julgamento de crimes dolosos 

contra a vida – previsão do artigo 153, §18, Carta de 1967.  

  A livre manifestação do pensamento vinha prescrita, no corpo do texto 

constitucional, de forma maquiada, já que as repressões políticas eram instauradas 

com violência e tortura, em relação às manifestações direcionadas em desfavor do 

Estado. 

 

Art. 150 § 8º - É livre a manifestação de pensamento, de convicção política 
ou filosófica e a prestação de informação sem sujeição à censura, salvo 
quanto a espetáculos de diversões públicas, respondendo cada um, nos 
termos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de 
resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos independe de licença 
da autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de 
subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe. (BRASIL, 
1967). 

 

 Retomou-se a expressão “ação popular”, legitimando a população à denúncia 

de atos lesivos ao patrimônio público. 

 

Art. 150. § 31 - Qualquer cidadão será parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas. 
(BRASIL,1967). 

 

 A expressão “plebiscito” foi extirpada da carta constitucional. Nenhum 

mecanismo de voz direta ao cidadão brasileiro foi legitimado. Após a promulgação 

do texto, inúmeros atos institucionais surgiram, limitando ainda mais o direito de voz 

do povo brasileiro.  
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 O sufrágio universal11 era utilizado para eleições das funções de deputados e 

senadores (artigo 30, CR/1967), governadores (artigo 13, §2º, CR/1967), prefeitos e 

vereadores (artigo 16, I, CR/1967) no modelo de “Democracia” Representativa. O 

presidente era eleito por colégio eleitoral (artigo 77, CR/1967).  

 Em 1969, a Carta foi emendada, por meio da Emenda n. 01, alterando-se, 

quase completamente, o texto original de 1967, sem maiores avanços quanto à 

participação popular. 

 

2.2.7 Constituição de 1988 

 

O voto constitui-se como um dos mecanismos mais equânimes de exercício 

da democracia e participação da população na escolha de representantes, no 

modelo da Democracia Representativa. O sufrágio universal, obrigatório aos 

cidadãos maiores de 18 anos e facultativo para os maiores de 16 anos (artigo 14, 

§1º, CR/1988), é exercido para escolha do presidente da república (artigo 77, 

CR/1988), dos deputados e senadores (artigos 45 e 46, CR/1988), dos 

governadores (artigo 28, CR/1988), dos prefeitos e vereadores (artigo 29, I, 

CR/1988). 

Inúmeras outras formas de participação da sociedade na administração do 

Estado podem ser abstraídas da interpretação coerente do texto constitucional 

vigente, promulgado em 1988, fazendo a Constituição de 1988 se consagrar, no 

ordenamento jurídico, como o texto mais democrático da história brasileira.  

Trabalhar-se-á com as principais formas e, assim, com as mais utilizadas e 

estudadas pelos juristas de modo geral.  

 

2.2.7.1 Plebiscito 

 

                                                           
11

 Art. 142 - São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos, alistados na forma da lei. (BRASIL, 

1967) 
§ 1º - o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as 

exceções previstas em lei. 
§ 2.º - Os militares são alistáveis desde que oficiais, aspirantes-a-oficiais, guardas-marinha, 

subtenentes, ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para 
formação de oficiais. 

§ 3º - Não podem alistar-se eleitores: 
a) os analfabetos; 
b) os que não saibam exprimir-se na língua nacional; 
c) os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos. (BRASIL, 

1967).  
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Regulamentado pela Lei n. 9.709/98, o plebiscito é a consulta à população 

que antecede o ato, seja esse administrativo ou legislativo. Conforme citado, sua 

primeira aparição foi na Carta de 1937. Pode ser realizado pela União, pelos estados 

(regulamentado nas Constituições Estaduais) e pelos municípios (regulamentado 

nas respectivas Leis Orgânicas).  

Dallari (1998) apresenta o conceito de plebiscito como “consulta prévia à 

opinião popular. Dependendo do resultado do plebiscito é que se irão adotar 

providências legislativas, se necessário” (DALLARI, 1998, p. 154). 

O artigo 14 do texto constitucional vigente dispõe:  

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: 
I - plebiscito; (BRASIL, 1988) 

 

O artigo 2º da Lei n. 9.709/1998 define o conceito jurídico do instituto, 

dispondo: 

 

Art. 2
o
 Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que 

delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, 
legislativa ou administrativa. 
§ 1

o
 O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou 

administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe 
tenha sido submetido. (BRASIL, 1998, Lei 9.709).  

 

 Os parágrafos 3ª e 4ª do artigo 18 da CR/1988 estabelecem hipóteses 

constitucionais de convocação do plebiscito, normatizando:  

 
§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou 
Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente 
interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei 
complementar. 
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 
far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei 
Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos 
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da 
lei.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996)     Vide art. 
96 - ADCT (BRASIL, 1988).  

 

 A Lei n. 9.709/98, em consonância com a Constituição vigente, abarca as 

disposições citadas em seu  artigo 4º.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc15.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art96adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art96adct
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 No Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, identificou-se, no artigo 

2º, a realização de plebiscito para escolha da “forma (república ou monarquia 

constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo)” 

(BRASIL, 1988, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), que deveria ser 

realizado em 1993. 

 Em 2012, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução n. 23.385, 

possibilitando, em concomitância com a realização das eleições ordinárias, a 

realização de consultas diretas à população, por meio de plebiscito, dispondo: 

 

Art. 1º Entende-se como consulta popular a realizada mediante plebiscito 
ou referendo, para que o povo delibere sobre matéria de acentuada 
relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa, 
consoante previsto nos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 9.709/1998. 
Art. 4º A consulta popular a que se refere esta resolução realizar-se-á, por 
sufrágio universal e voto direto e secreto, concomitantemente com o 
primeiro turno das eleições ordinárias subsequentes à edição do ato 
convocatório. 
Art. 5º Os tribunais eleitorais aprovarão instruções complementares para a 
realização de consulta popular e o respectivo calendário eleitoral, observado 
o disposto nesta resolução. (BRASIL, 2012, Resolução 23.385) 

 

  O primeiro município a adotar a iniciativa foi Campinas/SP12, no mesmo ano 

de edição da Resolução (2012). A proposta votada por meio do plebiscito, no dia das 

eleições municipais ocorridas em 2012, era a de tornar duas regiões do município de 

Campinas em distritos administrativos, cuja proposta foi aprovada pelos munícipes 

de Campinas.  

Como outros exemplos extraídos da realidade brasileira, traz-se à baila o 

plebiscito que ocorreu no ano de 1993, o qual possibilitou a consulta aos cidadãos a 

respeito do regime – republicano ou monarquista – e sistema presidencialista ou 

parlamentarista (BRASIL,1988). Os eleitores escolheram, por sua vez, a 

manutenção do sistema republicano presidencialista.13  

Em 2011, a população do Pará votou, por meio de plebiscito, a divisão do 

estado em três (Pará, Carajás e Tapajós)14, opinando, a maioria, na ocasião, 

desfavoravelmente ao desmembramento.  

 

                                                           
12

 Reportagem sobre o tema disponível no portal institucional Nossa São Paulo, disponível no link: 

http://www.nossasaopaulo.org.br/noticias/campinas-e-o-primeiro-municipio-brasileiro-realizar-um-
plebiscito-junto-com-eleicao, acesso em 20 de outubro de 2017. 
13

 Resultados disponíveis em  http://www.justicaeleitoral.jus.br/, acesso em 20 de outubro de 2017. 
14

 Resultados disponíveis em  http://www.justicaeleitoral.jus.br/, acesso em 20 de outubro de 2017. 

http://www.nossasaopaulo.org.br/noticias/campinas-e-o-primeiro-municipio-brasileiro-realizar-um-plebiscito-junto-com-eleicao
http://www.nossasaopaulo.org.br/noticias/campinas-e-o-primeiro-municipio-brasileiro-realizar-um-plebiscito-junto-com-eleicao
http://www.justicaeleitoral.jus.br/
http://www.justicaeleitoral.jus.br/
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2.2.7.2 Referendo 

 

Também regulamentado pela Lei n. 9.709/98, o referendo trata-se de uma 

consulta popular que acontece a posteriori, ou seja, depois da edição do ato 

legislativo ou administrativo, no prazo de até 30 dias (artigo 11, da Lei n. 9.709/98), 

para que a população o confirme ou o rejeite. O referendo também pode ser 

convocado pela União, pelos estados (regulamentado nas Constituições Estaduais) 

e pelos municípios (regulamentado nas respectivas Leis Orgânicas).  

 

Art. 11. O referendo pode ser convocado no prazo de trinta dias, a contar da 
promulgação de lei ou adoção de medida administrativa, que se relacione 
de maneira direta com a consulta popular. (BRASIL, 1998, lei 9709) 

 

 Dallari (1998) pontua que “o referendum vem sendo largamente utilizado 

atualmente, consistindo na consulta à opinião pública para introdução de uma 

emenda constitucional ou mesmo de uma lei ordinária (...)” (DALLARI, 1998, p. 153).  

 No texto constitucional vigente, o primeiro a abarcar o instituto, o mesmo 

aparece prescrito no artigo 14, II, CR/88, como exercício da soberania popular.  

 O referendo também foi abrangido pela Resolução do TSE n. 23.385/2012, 

tendo a possibilidade de ser realizado junto ao processo eleitoral, desde que 

seguindo as diretrizes normatizadas pela resolução citada.  

O último referendo realizado em âmbito nacional foi o do desarmamento, 

ocorrido em 2005, onde a população decidiu a respeito da comercialização de armas 

no Brasil, votando pelo sim15, pela autorização desse tipo de comércio. 

Apesar do referendo ser um mecanismo disponível aos estados e municípios, 

não se identificou a realização de algum referendo em âmbito municipal. Nem 

mesmo os artigos que dissertam sobre o tema abrangem exemplos a níveis locais. 

 

2.2.7.3 Iniciativa popular 

 

 A iniciativa popular, por sua vez, é um mecanismo de Democracia 

Participativa que consiste na elaboração de um projeto de lei por iniciativa da 

população e consequente apresentação e aprovação do Legislativo. Aparece 

normatizada no artigo 61 do texto constitucional vigente, que dispõe: 

                                                           
15

 Resultados disponíveis em  http://www.justicaeleitoral.jus.br/, acesso em 20 de outubro de 2017. 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/
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Art. 61 - § 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por 
cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 
(BRASIL,1988) 

 

 Dallari (1998) conceitua a iniciativa popular como um instituto que “confere a 

um certo número de eleitores o direito de propor emenda constitucional ou um 

projeto de lei” (DALLARI, 1998, p. 154). Ressalta-se que, no Brasil, não é possível 

emendar o texto constitucional vigente por meio da iniciativa popular.  

 A Lei n. 9.709/98, editada como norma regulamentadora da matéria, é clara, 

ao dispor que vícios de forma não impossibilitam a tramitação de projetos de 

iniciativa popular e, assim, devem ser corrigidos pelo Legislativo, na tentativa de 

extrair a burocracia formal dos projetos que se originam por esse mecanismo. 

 Abordando o assunto, a professora Denise Auad, em um artigo publicado 

sobre o tema, leciona que: 

 

Seria praticamente impossível exigir do povo todos os requisitos formais 
relacionados à técnica de redação legislativa, o que inviabilizaria por 
completo o instituto. Assim, geralmente os projetos de lei advindos de 
iniciativa popular são apresentados em forma de moção ou de articulado. 
Por meio da moção, o povo apresenta ao Congresso uma redação simples 
expondo o assunto que deseja ver regulado. Já pelo articulado, apresenta 
um conjunto de itens, que guiará os parlamentares quando da elaboração 
da norma. (AUAD, 2004, p. 28). 
 

 A iniciativa popular é um mecanismo utilizado, também, pelos estados 

(previsão legal nas Constituições Estaduais – artigo 27, § 4º, CR/1988) e municípios 

(previsão legal nas Leis Orgânicas – artigo 29, XIII, CR/1988) e está restrita a 

projetos de lei, não havendo qualquer previsão legal a respeito da possibilidade de 

se emendar o texto constitucional, conforme informado, por projeto de iniciativa 

popular. A respeito do tema, José Afonso da Silva (2006) disserta que: 

  

A iniciativa popular pela qual se admite que o povo apresente projetos de lei 
ao legislativo, desde que subscritos por número razoável de eleitores, 
acolhida no artigo 14, III, e regulada no artigo 61, §2°; o projeto precisa ser 
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional (cerca de 
800.000 eleitores), distribuídos pelo menos em cinco Estados, com não 
menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles; estatui 
também que lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo 
estadual, enquanto que, em relação aos Municípios, já se dispôs que a sua 
lei orgânica adotará a iniciativa popular de leis de interesse específico do 
município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo 
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menos, cinco por cento do eleitorado; pena não ter sido acolhida a iniciativa 
popular em matéria constitucional. (SILVA, 2006, p. 142). 
 

 
 Os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul inovam, ao permitirem que o 

texto constitucional estadual seja emendado por projeto originado por meio de 

iniciativa popular, dispondo, o artigo 58 da Constituição do Rio Grande do Sul e 

artigo 22 da Constituição de São Paulo, respectivamente: 

 

Art. 58. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um 
terço, no mínimo, dos Deputados; II - do Governador; III - de mais de um 
quinto das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela 
maioria relativa de seus membros; IV - de iniciativa popular. (RIO GRANDE 
DO SUL, 1989).  
 
Artigo 22 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Assembléia Legislativa; 
II - do Governador do Estado; 
III - de mais de um terço das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-
se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros; 
IV - de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por um 
por cento dos eleitores. (SÃO PAULO, 1989). 
 

 

 No Brasil, a primeira lei originada de projeto de iniciativa popular surgiu em 

1994, que ampliou o rol de crimes hediondos – Lei n. 8.930. O projeto contou com o 

protagonismo de Glória Perez, mãe de Daniela Perez, que morreu assassinada em 

1992, e com o apoio da emissora Rede Globo (AUAD, 2004).  

A última lei oriunda do processo da iniciativa popular, no cenário brasileiro, 

surgiu em 2010, Lei Complementar n. 135, popularmente conhecida como lei da 

“Ficha Limpa”, que amplia o rol de inelegibilidade eleitoral.  

 Não identificaram-se exemplos municipais de leis oriundas de projetos de 

iniciativa popular. A respeito, Auad (2004) assinala:  

 

Não há qualquer tradição na utilização dos mecanismos de participação 
popular para a discussão de questões de interesse social relevante em 
âmbito mais local, o que é um desperdício, pois, pela proximidade das 
questões, os debates seriam mais envolventes, e seus resultados estariam 
mais próximos dos anseios de determinada comunidade. Por exemplo, um 
Município poderia ser conclamado a discutir sobre a viabilidade de seu 
transporte coletivo.38 Seria muito interessante tal discussão com a 
participação da opinião da população local, diretamente interessada nos 
efeitos da organização da prestação de tal serviço público. O incentivo ao 
amplo diálogo político da micro para a macro esfera de convivência do 
cidadão (Comunidade, Bairro, Município, Estado, Região, até chegar no 
âmbito nacional) é um exercício que aprimora, incentiva e fortalece a 
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soberania popular, pilar de qualquer regime democrático.  (AUAD, 2004, p. 
38).  

 

 A promoção de debates em âmbitos locais não apenas fortifica o exercício da 

Democracia Participativa, coadunando, inclusive, com características específicas do 

modelo radical democrático, como permite a identificação imediata de problemas 

regionais que podem, dessa maneira, serem corrigidos com facilidade pela 

Administração estatal.  

 

2.2.7.4 Outros instrumentos identificados no texto de 1988 

 

 Dentre outros instrumentos de voz popular a atos da administração do 

Estado, pode-se citar a ação popular, prevista no artigo 5º, LXXIII, do texto 

constitucional de 1988 e regulamentada pela Lei n. 4.717/1965, que legitima 

qualquer cidadão à propositura de ação judicial que objetive coibir ato lesivo ao 

patrimônio público, englobando as entidades em que o Estado possui participação, 

dispondo: 

 

Art. 5º. LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; (BRASIL, 1988). 
 

Meirelles (1998) pontua que a ação popular é “um instrumento de defesa dos 

interesses da coletividade, utilizável por qualquer de seus membros. Por ela não se 

amparam direitos individuais próprios, mas sim interesses da comunidade” 

(MEIRELLES, 1998, p. 114). 

 A Lei regulamentadora (4.717/1965) abre a possibilidade de propositura da 

ação popular, inclusive, contra pessoas privadas e funcionários que tenham 

autorizado, confirmado o ato impugnado, que, por conduta omissiva, não tenham 

tomado qualquer atitude que inibisse a lesão ou, ainda, que tenham se beneficiado 

de algum modo (artigo 6º, Lei n. 4.717/1965). A competência para processamento e 

julgamento da ação popular será estabelecida conforme normas que regulam a 

organização judiciária e em observância à origem do ato lesivo no âmbito federal, 

estadual ou municipal (artigo 5º, Lei n. 4.717/1965). 
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 O tribunal do Júri também aparece na Constituição vigente, previsto no 

artigo 5º, XXXVIII, regulamentado pelo Código de Processo Penal e pelo Código 

Penal vigentes16, aparecendo como um instituto que propicia a participação popular 

no exercício do poder Judiciário. O texto constitucional dispõe:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der 
a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;    
(BRASIL, 1988) 

 

 Assim, ao povo incumbem os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, 

por meio do instituto do Júri, assegurada a soberania dos veredictos. Os jurados são 

escolhidos entre os cidadãos de reputação ilibada, previamente inscritos perante o 

Tribunal de Justiça. Um corpo de 25 voluntários, escolhidos entre os inscritos para 

cada seção de julgamento, na qual sete serão sorteados para comporem o conselho 

de sentença.     

Outra figura importante prevista na Constituição de 1988 são os conselhos17. 

Os conselhos propiciam a participação de maneira plural da sociedade em um 

espaço criado para promoção do debate. São criados por lei, na esfera federal, 

estadual e municipal, tendo como função precípua a fiscalização das políticas 

públicas. Podem ter competência deliberativa ou apenas consultiva.  

 Gohn (2002), ao escrever sobre os conselhos e relembrar as experiências 

vivenciadas pelo Brasil, no que se refere à criação de conselhos, leciona que:  

 

No Brasil, nas últimas décadas, devemos relembrar as seguintes 
experiências colegiadas "conselheiristas": os conselhos comunitários 
criados para atuar junto à administração municipal ao final dos anos 1970 
(Gohn, 1990); os conselhos populares ao final dos anos 1970 e parte dos 
anos 1980 (Urplan, 1984); e os conselhos gestores institucionalizados, ... 
(estamos deixando de lado os tradicionais conselhos de "notáveis" – 

                                                           
16

 BRASIL, 1941, Código de Processo Penal, Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941, artigos 

74 e ss. BRASIL, 1940, Código Penal, Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, artigo 121.  
17

 A figura dos Conselhos aparece em diversos artigos do texto constitucional de 1988, como por 

exemplo artigos 31, § 1º (controle externo de fiscalização dos municípios), artigos 125, §2º, 173, § 1º, 
216 A, §2º, II, da CR/1988.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument


52 

 

existentes em algumas áreas do governo –, como educação, saúde etc., 
pelo fato de eles serem formas de assessoria especializadas e incidirem na 
gestão pública de forma indireta). (GOHN, 2002, p. 10).  

 

A autora ainda pontua que os conselhos foram protegidos por Hannah Arendt, 

em um estudo sobre a Revolução Francesa, pontuando que, “para Arendt, os 

conselhos são a única forma possível de um governo horizontal; um governo que 

tenha como condição de existência a participação e a cidadania” (GOHN, 2002, p. 

10). 

Pode-se identificar a figura dos conselhos em diversas passagens do texto 

constitucional vigente, dentre as quais, os artigos 31, §1º; 75, 125, §3º. (BRASIL, 

1988) 

 O artigo 10 da CR/1988, por sua vez, assegura a participação da classe 

trabalhadora perante os órgãos públicos quando tratarem de tema relacionado aos 

seus interesses, dispondo: 

 

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos 
colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou 
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. (BRASIL,1988). 

 

  A publicidade das contas públicas municipais aparece como 

determinação do artigo 31, § 3º, da CR/1988, consagrando outro mecanismo de 

fiscalização popular e participação, ao permitir, assim, que as referidas (contas) 

sejam questionadas.  

 

Art. 31. § 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, 
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e 
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 
(BRASIL, 1988). 

 

 No que se refere ainda à arrecadação, a Constituição abre espaço para o 

cidadão, permitindo, conforme prescrição do § 2º do artigo 74 da Constituição de 

1988, o acesso ao Tribunal de Contas e a formalização de denúncias ao Órgão. 

 

74. § 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União. (BRASIL, 1988). 
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 O parágrafo único, VII, do artigo 194 do texto constitucional vigente normatiza 

o que se denomina de “gestão quadripartite”, propiciando a participação de 

trabalhadores e aposentados nos órgãos colegiados que organizam a seguridade 

social, estabelecendo: 

 

Art. 194. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 
colegiados.                        (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998) (BRASIL, 1988). 

 

 Abarca, ainda, previsão expressa quanto à participação democrática da 

sociedade na ministração do ensino no país (artigo 206, VI, CR/88) e a 

colaboração dos munícipes na preservação do patrimônio público (artigo 216, § 1º, 

CR/88). 

 

2.3 O grito da população em forma de revoltas: ausência de previsão legal de 

participação sólida e equânime da sociedade na Administração Pública.  

 

O voto, conforme já se enfatizou em diversas passagens deste trabalho, é um 

dos instrumentos mais importantes de participação popular na Administração 

Pública, mas não o único, e é limitado a explicitar as demandas sociais.   

Verificou-se, no tópico anterior, que muitas, foram as Constituições 

brasileiras, e poucos, os instrumentos legítimos, consolidados ao longo da história, 

de voz direta da população. Apenas no ano de 1988, pode-se identificar, 

notoriamente, um avanço a passos largos dos instrumentos de participação popular 

na administração do Estado, mesmo que não sejam todos do conhecimento do 

cidadão ou ainda que não sejam efetivamente utilizados, muitas vezes, por falta de 

mecanismos que propiciem acesso, os quais deveriam ser propiciados pelo próprio 

Poder Público. ´ 

Em contrapartida, o povo nunca restou inerte a reivindicações e 

manifestações de pensamento, ainda que, em várias ocasiões, ao longo da história, 

tivesse, por falta de instrumentos legais, utilizado de repressões ilegítimas perante a 

lei, mas que, de alguma forma, abriram-se ao poder da fala.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
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Nesta seara, partindo de uma visão geral da história brasileira, pode-se 

identificar, ao longo dos tempos, que muitas foram as formas e, em alguns períodos, 

tentativas de participação do povo na administração estatal, fosse para reivindicação 

de direitos que iriam privilegiar um determinado grupo econômico, fosse para dar 

voz e demonstrar insatisfação a certas decisões ou atitudes.  

Destacar-se-ão os movimentos/revoltas que tiveram como foco reivindicações 

populares que objetivavam conquistas ao todo, de modo geral. 

 

2.3.1 Período Colonial 

 

No Período Colonial, compreendido entre os séculos XVI e XIX, durante o 

qual o Brasil foi explorado como colônia de Portugal, as tensões populares giravam 

em torno da aquisição de terras e da consagração de direitos para exploração dos 

recursos naturais.  

Sem uma legislação que propiciasse a opinião popular18 nas decisões da 

Corte Portuguesa, a insatisfação do povo era registrada na participação em 

movimentos.  

Um dos movimentos mais conhecidos foi a Inconfidência Mineira, arquitetado 

contra uma série de imposições da Corte ao sistema de tributação e fiscalização do 

ouro, após a instituição da “Derrama”, que garantia à Corte Portuguesa uma 

arrecadação mínima anual, dentre outros problemas gerados com a diminuição da 

extração aurífera (VICENTINO; DORIGO, 1997). 

O movimento foi delatado antes que ocorresse, no ano de 1789, o que 

ocasionou a prisão dos principais organizadores, dentre os quais, o famoso 

Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier), que também foi condenado à morte. 

Todavia, antes da delação, foram identificados movimentos armados que 

efetivamente ocorreram, organizados pela população em locais isolados do estado 

de Minas Gerais, como as cidades de Sabará, Mariana e Curvelo (VICENTINO; 

DORIGO, 1997). 

                                                           
18

 O termo popular excluía a figura do negro, no período colonial, que era visto como mercadoria, 

negociado e explorado como escravo. Apenas em 1888, com a assinatura da Lei Áurea (Lei n.  
3.353/1888), é que o negro consolidou, ao menos de modo formal, o seu direito de liberdade. Nos 
dias atuais, o preconceito racial ainda é forte no meio social.  
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Outro movimento de destaque foi a Conjuração Baiana, ocorrida no século 

XVIII, na Bahia, em momento de miséria da população, identificada, sobretudo, pela 

majoração dos preços das mercadorias essenciais à sobrevivência. O movimento 

também incluiu outros temas relevantes em pauta, como a abolição da escravatura, 

a reivindicação de aumento salarial e a busca pela proclamação da república 

(VICENTINO; DORIGO, 1997). 

A marcha conseguiu reunir apoiadores de diversas classes e funções, mas 

também foi delatada, culminando na prisão e morte dos seus principais 

organizadores, todavia, sendo crucial para futuros movimentos populares que 

surgiriam naquele Estado.  

 

2.3.2 Período Imperial 

 

 No Período Imperial, que perdurou durante o século XIX, quando o Brasil 

deixa de ser colônia de Portugal, assumindo sua independência, identificou-se a 

primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, já tratada no tópico anterior 

(2.2.1).  

Uma das revoltas populares do período imperial foi a conhecida Cabanagem, 

ocorrida por volta de 1835, na região do Grão Pará, onde hoje se situam os estados 

do Pará, Rondônia, Amazonas, Amapá e Roraima. As insatisfações giravam em 

torno da miséria, extrema pobreza e da centralização do poder (governo regencial). 

Assim, marca-se o início do clamor social pela independência do Brasil 

(VICENTINO; DORIGO, 1997). 

Os revoltosos chegaram a tomar o poder, assassinando o presidente da 

província. Todavia, o Império retomou o controle com confronto armado, que 

culminou em milhares de mortes (VICENTINO; DORIGO, 1997). 

No mesmo período (1835), no Rio Grande do Sul, eclodia a Guerra dos 

Farrapos, motivada pelas precárias condições da população, cumulada com a 

tributação excessiva sobre a carne gaúcha, ante a ausência de tributação sobre a 

carne uruguaia que entrava no Brasil (VICENTINO; DORIGO, 1997). 

Os farrapos conseguiram proclamar a República, tomando Porto Alegre. 

Depois de quase dez anos de guerra, nasce um acordo entre a então República 

Catarinense e o Império, fazendo com que o Império retomasse o poder da região, 

concedendo liberdade aos escravos que participaram da revolta, avocando as 
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dívidas geradas pela guerra, dando a prerrogativa aos revoltosos de escolherem o 

novo presidente da província e comporem o exército imperial (VICENTINO; 

DORIGO, 1997). 

Por volta de 1837, eclode, na Bahia, a Sabinada, encabeçada por 

comerciantes, essencialmente, contra as imposições do governo regencial, no que 

se referia à administração regional e às nomeações para o governo da província da 

Bahia, que não passavam pelo crivo e consentimento da população. Os rebeldes 

conseguiram tomar Salvador, que foi logo retomada pelo Império com grandes 

mortes ocasionadas no seio da rebelião (VICENTINO; DORIGO, 1997). 

  

2.3.3 Período Republicano 

 

O Período Republicano, no Brasil, inicia-se no ano de 1889, com a 

“proclamação” da república, no dia 15 de novembro, e perdura na atualidade. 

Grande parte dos autores, com o objetivo de facilitar a compreensão do leitor e na 

tentativa de reunir características marcantes dos governos, dividem esse período em 

fases. Analisar-se-ão as formas de manifestação popular da República, dividindo o 

período em três marcos: República “velha”, fase Ditatorial e Estado Democrático de 

Direito, que ainda perdura (VICENTINO; DORIGO, 1997). 

A primeira revolução marcante, no período republicano, foi a Guerra de 

Canudos (1896/1897), desencadeada no arraial de Canudos, situado no interior do 

estado da Bahia. A situação de pobreza vivenciada pela população, que decorreu da 

ausência de dinheiro do governo para realização de políticas voltadas para o povo, 

fazendo com que o Estado fosse visto apenas como agente eficaz na cobrança de 

impostos, fez com que o povo aderisse aos ideais de Antônio Conselheiro (um dos 

encabeçadores do movimento) (VICENTINO; DORIGO, 1997). 

 O movimento instigou tropas armadas do Estado, movimentando um grande 

número de militares. Ao final de aproximadamente um ano de conflito, o povoado de 

Canudos foi destruído, morrendo milhares de pessoas.   

Em 1904, a população se revolta contra a vacinação imposta pelo governo, na 

conhecida Revolta da Vacina, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro/RJ. A 

Administração governamental, com o intuito de erradicar as doenças que acometiam 

a população na época, iniciou uma série de medidas, como a derrubada de 

construções precárias, atrelada à expulsão dos moradores desses locais e à 



57 

 

imposição da vacinação obrigatória ao povo. Ocorre que as medidas foram tomadas 

sem Planejamento, sem o esclarecimento da população afetada quanto às medidas 

preventivas tomadas e sem alternativas que acolhessem as pessoas que ficaram 

desabrigadas repentinamente por imposição governamental.  

Esses fatos fizeram com que a população se voltasse contra a imposição 

estatal (VICENTINO; DORIGO, 1997). O resultado foi a suspensão da 

obrigatoriedade da vacinação depois de dezenas de mortos e centenas de feridos.  

No ano de 1912, eclode entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina, 

batizadas como Contestado, a guerra que levou o mesmo nome (VICENTINO; 

DORIGO, 1997). 

A população, mais uma vez, pouco assistida pelo Estado e em situação de 

miserabilidade, clamava pela normalização da distribuição e da posse de terras. O 

poder econômico saiu à frente, aniquilando o direito de posse do povo, que ocupava 

uma área de mais de 6 mil quilômetros quadrados entre os estados do Paraná e 

Santa Catarina, cedendo-a a uma grande companhia ferroviária, ignorando, 

abruptamente, não apenas os direitos dos cidadãos que ocupavam o local, mas a 

distribuição equânime de terras e a dignidade daquelas famílias. Então, não sem 

razão, a população afetada se revoltou contra o ato e contra o desamparo estatal 

(VICENTINO; DORIGO, 1997). 

O movimento também contou com a participação dos trabalhadores demitidos 

pela companhia ferroviária após a conclusão das obras na região. O resultado foi 

milhares de mortes, além de alto custo da guerra para a União, considerando que o 

conflito durou aproximadamente quatro anos. 

Em 1930, houve o rompimento do acordo que segurava a famosa República 

do Café com Leite, pela qual Minas Gerais e São Paulo se revezavam na 

Administração do governo e, assim, consequentemente, nas indicações para 

ocupação da presidência da república. Apesar da vitória de mais um paulista para a 

sucessão, os acontecimentos do momento, como a crise de Nova Iorque, 

desencadearam a revolução19, que conduziu Getúlio Vargas ao poder, evidenciando 

o termo final da República Velha (VICENTINO; DORIGO, 1997), (LINHARES, 1990). 

Getúlio Vargas se manteve por 15 anos no poder. Em 1964, eclodiu a 

ditadura civil militar, com a ascensão dos militares ao governo. Nesse período, as 

                                                           
19

 Norberto Bobbio (1987) “a revolução é mudança de elites no poder”.  
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revoltas contra o regime eram abafadas por mortes impiedosas e um grande número 

de torturas. O aquecimento, na economia do Brasil, com o que se denominou, em 

1970, de “milagre econômico”, “popularizou o regime”. Qualquer movimento contra o 

governo era duramente reprimido. Os movimentos estudantis foram desestruturados, 

com o fim, promovido pelo Congresso Nacional, da União Nacional dos Estudantes    

(VICENTINO; DORIGO, 1997). 

Em 1978, reestabelece-se o pluripartidarismo. Em 1988, no governo José 

Sarney, é promulgada nova Constituição, nascendo, então, o Estado Democrático 

de Direito, que consagrou a Democracia Participativa e o voto popular como um dos 

instrumentos mais eficazes da democracia, elevando-o ao status de cláusula pétrea, 

dentre outros elencados pelo texto, enumerados no tópico anterior, efetivando-se 

uma das Constituições mais democráticas da história. (VICENTINO; DORIGO, 1997) 

(LINHARES, 1990). 

 Nota-se que as Constituições brasileiras são tímidas, no sentido de 

legitimarem voz à população, mecanismos que permitem, de maneira efetiva, a 

consagração da Democracia Participativa. 
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3 PLANEJAMENTO ESTATAL: UMA IMPOSIÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL 

VIGENTE 

  

Na atualidade, o Planejamento enquanto modalidade de ação estatal vem 

sendo adotado por praticamente todos os governos, independentemente do 

paradigma de Estado utilizado, já que a intervenção do Estado, ao longo dos 

exemplos introduzidos pela história, mostrou-se eficaz para estruturação de 

sistemas adotados, inclusive, recuperando crises promovidas pelo próprio capital20, 

concluindo-se, assim, que o Estado precisa planejar até a sua “não intervenção 

ativa”, caracterizada pelo modelo (ideologia constitucionalmente adotada). Nessa 

linha de raciocínio, Jack Siqueira (2001) pontua que: 

 

Ninguém mais duvida, mas é bom repetir que o mercado não é capaz de 
resolver problemas de segurança, de educação, de saúde, do meio 
ambiente, do emprego, nem da própria economia. Querendo ou não, 
somente o Estado possui condições de atuar nessas áreas através de um 
projeto nacional e do Planejamento para executá-lo. (SIQUEIRA, 2001, 
p.167) 

  

Portanto, o Planejamento se expõe como modalidade lógica de intervenção 

do Estado, que, não apenas pela interpretação de todo o texto constitucional 

vigente, deve estabelecer diretrizes para o desenvolvimento social e econômico do 

país, como, para tanto, deve analisar detidamente o passado e o presente, a fim de 

traçar o futuro.     

Nesta seara, traz-se à baila o entendimento de Eros Grau (2012), ao escrever 

sobre Planejamento: “(...) é forma de ação racional caracterizada pela previsão de 

comportamentos econômicos e sociais futuros, pela formulação explícita de 

objetivos e pela definição de meios de ação coordenadamente dispostos” (GRAU, 

2012, pág. 302). 

Adotando os ensinamentos do professor Washington Peluso Albino de Souza 

(2017)21, introdutor do Direito Econômico no Brasil, considerar-se-á o Planejamento 

                                                           
20

 Como exemplo cita-se o New Deal, série de medidas econômicas adotadas pelo governo 
americano, entre os anos de 1933 -1937, com a finalidade de recuperação da economia interna do 
país. 
21

 Especialmente, em sua obra Primeiras Linhas de Direito Econômico, 6º edição, 2º tiragem do ano 
de 2017, na qual o renomado jurista trabalha um capítulo exclusivo a respeito do Planejamento 
estatal. 
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como um dos institutos do Direito Econômico, sendo situado dentro do estudo da 

intervenção estatal, ou seja, como uma de suas espécies.     

Importante ressaltar que o objeto principal do Direito Econômico está em 

sujeitar a política econômica à ideologia adotada (ou ideologias22) adotada pelo texto 

constitucional vigente. 

 

Constituição como a lei política por excelência. Pode-se considerar na 
constituição a ideologia, in generi. Porém, quando a tomamos como 
aplicada à realidade de um país, nela se inserem os fundamentos do direito 
positivo correspondente. Uma vez ali incluídos, exprimem a ideologia que se 
desejou adotar, indiferente aos “modelos puros”das ideologias teoricamente 
descritas. Daí perderem significado as alegações de inconstitucionalidade 
de dispositivos correspondentes a modelos ideológicos a que chamaremos 
“puros”, e dados como contraditório, ou em conflito, quando adotados em 
uma mesma constituição. (SOUZA, 2017, P. 176/177) 

 

Dessa maneira, o Planejamento se amoldará à espécie de sistema político 

adotado, disciplinando as medidas de políticas econômicas a serem tomadas para 

se atingir o objetivo traçado, observando-se a ideologia constitucional. Neste 

sentido, Souza (2017) pontua: 

 

Se o objetivo a atingir é o “crescimento”, o “desenvolvimento”, o “tipo de 
distribuição de riquezas” e a “qualidade de vida”, a “estabilização 
econômica”, ou qualquer outro, o Direito Econômico oferece as normas 
jurídicas que levem ao resultado almejado, procurando ajustar, pelo 
Planejamento, as medidas de política econômica à “ideologia”. Esta será 
definida “politicamente” para, só então, traduzir-se no texto constitucional 
que será “trabalhado” pelo Direito Econômico, daí partindo para a ação, 
quando tenha sido feita opção pelo plano. (SOUZA, 2017, p. 376). 
 

Nesta seara, Clark, Correa e Nascimento (2013), em estudo baseado na obra 

de Souza (2017), lecionam a respeito da “ideologia constitucionalmente adotada”: 

 

Em termos gerais, “ideologia constitucionalmente adotada” refere-se ao 
processo jurídico-político de conversão de “ideologias econômicas puras” 
(capitalismo, nacionalismo, socialismo) em uma ordem juridicamente 
positivada mesclando-as em um único texto a ser aplicado. Trata-se de um 
mecanismo de juridificação do discurso ideológico construído, no plano 
econômico-político, pelo Poder Constituinte. Em última análise, a 
constitucionalização de fatos econômicos significa uma alteração do tipo de 

                                                           
22 Considerando, com a adoção do termo no plural, que uma Constituição pode ser apresentada com 

comandos normativos abertos à adoção de mais de uma ideologia, a depender dos fatores 
econômicos apresentados pelo país que a instituiu, ou seja, a situação vivenciada: ”ideologia no texto 
constitucional é o  conjunto de princípios ideológicos que ali estão consignados” (SOUZA, 2017, p. 
176). 
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“ordem”, isto é, a transmutação de institutos do sistema econômico - e por 
isso aberto a quaisquer ideologias - para uma ordem jurídico-econômica. 
(CLARK, CORREA e NASCIMENTO, 2013, p. 276). 

 

Notório que o texto constitucional, apesar de admitir o processo capitalista, 

tem um modelo produtivo plural, e o capitalismo como sistema produtivo de mercado 

é admitido com uma série de mitigações e restrições; a título de exemplo, Clark, 

Correa e Nascimento (2013) assinalam: 

 

O discurso sobre o fundamento de legitimidade da “propriedade dos meios 
de produção”, por exemplo, recebe a influência de diversas matrizes 
ideológicas. É o caso de justificá-la como um direito natural ou, em outro 
extremo, repudiá-la como uma usurpação. O jus-naturalismo lockeano ou o 
socialismo libertário proudhoniano representam, em sua essência, 
ideologias puras. Ao constitucionalizar a “propriedade dos meios de 
produção”, o discurso jurídico apto a fundamentá-la é ressignificado com 
base no entrelaçamento dos valores fundantes do modelo de produção 
constitucionalmente adotado. Em resumo, um instituto puramente 
econômico, uma vez constitucionalizado, transforma-se em um instituto 
jurídico-econômico-constitucional e, portanto, refundado pela Constituição 
Econômica. (CLARK, CORREA e NASCIMENTO, 2013, p.276/277) 

  

O Dicionário de Direito Econômico (2010), organizado pela Fundação 

Brasileira de Direito Econômico, traz a seguinte definição para Planejamento: 

 

Efeito de planejar, plano detalhado de trabalho; sistema de técnicas que tem 
por objetivo a elaboração de programas econômicos que comportam não 
somente a indicação dos objetivos atingidos, mas também a previsão das 
diversas etapas de execução, a provisão de meios de financiamento, assim 
como a descrição da estrutura dos organismos especiais para sua cabal 
realização.  (...) Planejar é elaborar um plano de ação, isto é, fixar um 
objetivo e definir os meios mais eficazes para atingi-lo. (...) O planejamento 
econômico decorre de fatores políticos e sociais (Dicionário da Fundação 
Brasileira de Direito Econômico, 2010, p. 373). 
 

 

Deste modo, o Planejamento não configura-se apenas como “ato político” 

mas, abarca características multidimensionais, e se identifica como uma das peças 

mais completas disponibilizadas ao Estado de intervenção no domínio econômico, 

podendo, segundo Souza (2017), ser considerado, pelo Direito Econômico, sob dois 

principais aspectos: “sua função e a natureza dos atos que envolve” (SOUZA, 2017, 

pág. 376). 

Em relação ao primeiro aspecto, “função”, levar-se-á em consideração a 

formatação da “peça técnica” até a sua adequação ao instrumento normativo 

adotado; no caso do Brasil, a lei.  (SOUZA 2017) 
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Já no segundo aspecto, “a natureza dos atos que envolve”, ter-se-ão as 

atribuições de atuação de cada Órgão administrativo, no que se chama “funções de 

gestão”, com atribuições específicas para intervir. (SOUZA 2017)  

Para tanto, o Planejamento aparece no texto constitucional como elemento 

não apenas fundamental, mas obrigatório à atuação do Estado, que assim 

normatiza, por exemplo:  

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
Planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado. 

§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do Planejamento do 
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará 
os Planos nacionais e regionais de desenvolvimento. (BRASIL, 1988) 
 

 Nesta esteira, Clark (2001) pontua que “o artigo 174 da CF determina que o 

planejamento seja vinculativo para o setor público (Administração Direta e Indireta) e 

indicativo para o setor privado” (CLARK, 2001, p. 149). 

Existem inúmeras outras legislações planejadoras, além do Plano Plurianual, 

no sistema jurídico brasileiro, que serão abordadas nos tópicos 3.2 e 3.3 

 

3.1 Planejamento, Plano e Lei do Plano: diferenciação técnica  

 

 Alguns autores diferenciam Planejamento de Plano. O Planejamento, como se 

verificou, em moldes gerais, seria a análise racional da realidade, passada e 

presente, para o traço futuro a se seguir, pontuando-se objetivos e metas a serem 

alcançados e, assim, coordenando as ações desenvolvidas.  

Para tanto, definindo o Planejamento, em síntese, como o “ato de se 

planejar”, o professor Washington Peluso Albino de Souza define o Plano como “o 

documento”, a “peça técnica” decorrente da “ação de planejar”, da “planificação” 

quando se adota a orientação político-econômica de “intervenção” pelo 

“Planejamento” (SOUZA, 2017, pág. 372). 

A mesma definição é encontrada no Dicionário de Direito Econômico (2010). 

Clark e Costa (2015) lecionam a respeito do Planejamento, indicando, em síntese, 

seus objetivos: 
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O planejamento estatal corresponde (1) a reunião de esforços políticos, 
econômico-financeiros e jurídicos, (2) objetiva coordenar os recursos 
orçamentários disponíveis, (3) aplicando-os (recursos orçamentários) a 
metas especificas, (4) em tempo e modo previamente prescritos, (5) na 
busca da linha de maior vantagem e (6) no cumprimento do Texto 
Constitucional. (CLARK; COSTA, 2015, p. 9). 

 

 O Plano, assim, seria a “peça técnica” que indicaria a atuação do Estado para 

o alcance das metas e objetivos propostos, conforme a ideologia 

constitucionalmente adotada. Nas palavras de Souza, “a lei do Plano é – durante a 

sua vigência – o diploma definidor da Política Econômica no país que o adota” 

(SOUZA, 2017, pág. 389).  

 O Plano, portanto, surgirá da maneira técnica indicada pelo paradigma de 

Estado adotado. No caso do Brasil, adotando-se o Estado Democrático de Direito, o 

Plano nasce como lei, elaborada pelo poder Executivo e votada pelo Legislativo, 

assumindo, assim, legitimidade plena perante a ordem jurídica brasileira, tendo, 

portanto, caráter vinculante à Administração Pública. Segundo os ensinamentos de 

Souza (2017), 

 

De nossa parte, tomamos o Plano, em apreciação mais genérica, como um 
“ato complexo”, perfeitamente engastado no Direito Econômico. Quando 
transformado em lei, terá as características “complexas”, próprias da 
natureza do objeto dessa disciplina. Tratada analiticamente, seria “ato 
político”, pela natureza das decisões que contém, e, concomitantemente, 
“ato jurídico”, quando expresso em lei, e “ato econômico” pela matéria que 
exprime. Na sua composição, portanto, a “lei do Plano”, apesar do 
“conteúdo econômico” predominante, ao mesmo tempo regulamenta, 
juridicamente, a prática dos atos em que se concretiza aquela política. 
Tomando como “lei” constitui, portanto, “ato jurídico”. Tem inclusive, força 
vinculativa para o setor público, segundo a Constituição de 1988. (SOUZA, 
2017, p. 392). 

 

 Enfatizando a importância do Plano, que aplaca uma administração estatal 

planejada, Clark e Costa (2015) ministram: 

 

Em uma economia de mercado é fundamental tanto ao Estado como aos 
particulares elaborarem suas políticas econômicas de forma planejada, 
esculpidas em um plano, e no caso estatal transforma-se em norma jurídica 
com poder vinculante e de efetivar a Constituição. Assim sendo, o 
planejamento está na essência da atuação dos agentes econômicos 
públicos e privados e não se incompatibiliza com a democracia participativa 
determinada pela nossa Lei Maior de 1988, pelo contrário, apenas reforça a 
mesma a fim de possibilitar decisões econômicas democrática relativas a 
produção, consumo, crédito, gastos públicos, obras e serviços. (CLARK; 
COSTA, 2015, p.12/13). 
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Ainda, seguindo o raciocínio pontuado pelo mestre Washington Peluso Albino 

de Souza (2017), na utilização da linguagem técnica, no nascimento do plano, são 

utilizados termos como “plano”, “projeto”, “programa”, “objetivos”, “metas”, entre 

outros, aparecendo o Plano, como a junção de todos esses termos em um único 

documento, pormenorizando, desse modo, as ações a serem desenvolvidas 

(SOUZA, 2017). 

Portanto, o plano seria apresentado por projetos e programas, que, por sua 

vez, apresentariam objetivos e metas a serem alcançados, concluindo-se que o 

alcance das metas seria a conclusão dos objetivos traçados.   

Na definição de Plano Nacional e Projeto, partindo da análise da própria 

legislação brasileira, Souza (2017) pontua: 

 

Entende-se por “plano nacional” o conjunto de decisões harmônicas 
destinadas a alcançar, no período prefixado, determinado estágio e 
desenvolvimento econômico e social. 
Entende-se por projeto (...), uma unidade específica de tarefas, expressa 
em termos de atividades ou obras necessárias ao cumprimento de 
finalidade determinada, e cujas faces terão caracterização objetiva, 
obedecendo a cronogramas rigorosos de execução e de dispêndios 
monetários. (SOUZA, 2017, p. 375). 

 

 Com  a diferenciação técnica das nomenclaturas, Planejamento e Plano, 

pontuadas, partir-se-á para a experiência brasileira, em relação à criação de leis 

planejadoras e para a análise do texto constitucional vigente, que consagra 

mecanismos que não apenas propiciam, mas, sobretudo, determinam uma 

administração estatal planejada, efetivando uma Constituição voltada ao 

Planejamento, que tem como peça principal de aglutinação de todos os instrumentos 

planejadores a construção do Plano Plurianual.    

 

3.2 Planejamento: uma breve digressão histórica 

 

O Brasil vem vivenciando, ao longo da história, práticas efetivas de 

Planejamento estatal, com a edição de leis e documentos elaborados pelo 

Executivo, que abordam o tema, trançando metas, perspectivas e objetivos a serem 

atingidos. 

No presente tópico, objetiva-se trazer à baila algumas leis planejadoras, 

editadas pelo Estado à extensão do cenário brasileiro. A digressão é exemplificativa, 
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portanto, não se adentra no mérito e nos objetivos alcançados com a edição das 

referidas normas, já que as mesmas não compõem o centro de estudo do presente 

trabalho. 

Em 1939, início da Segunda Guerra Mundial, nasce, por meio do Decreto n. 

1.058/1939, o Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa 

Nacional, composto de oito artigos, com o objetivo primeiro de criação de indústrias 

básicas, execução de obras públicas produtivas e aparelhamento da defesa e 

segurança nacionais (artigo 4º do Decreto n. 1058/1939).  

Com prazo de execução de cinco anos, considerado hoje um plano de médio 

prazo, o Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional 

trazia, em sua lei instituidora, a previsão e o Planejamento para arrecadação dos 

recursos a serem dispendidos para alcance dos objetivos gerais traçados na lei 

(Decreto n. 1058/39), dispondo que a aplicação dos créditos financeiros era 

realizada conforme projetos previamente aprovados pela presidência da república. 

(BRASIL, 1939) 

Em 1950, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, cria-se, por meio da Lei 

n. 1.102/50, o Plano Salte, com objetivos voltados a empreendimentos relativos a 

saúde, alimentação, transporte e energia (artigo 1º da Lei n. 1102/50), com prazo de 

execução também de cinco anos (1950-1954).  

Composta de 21 artigos, a Lei (1.102/1950) trazia as metas e os objetivos do 

Plano, em seus anexos, os quais setorizava por meio de tabelas, ações e receitas 

destinadas ao seu cumprimento.  

O Plano comprometia, na execução das demandas, não apenas a União, 

estados e municípios, mas autarquias, sociedades de economia mista, entidades 

paraestatais existentes e aquelas que pudessem ser criadas durante a sua 

execução, com ênfase ao apoio da indústria nacional, dando preferência à aquisição 

de equipamentos produzidos no país para execução dos trabalhos que eram 

objetivados (artigo 14 da Lei n. 1102/50).  

O Plano Salte abarcou setores essenciais e diretamente voltados ao cidadão, 

com a destinação de recursos próprios da União e financiamentos externos.   

Durante 1951-1954, segundo governo de Getúlio Vargas, lutava-se pela 

escassez do petróleo no país, que demandou uma maior atenção e atuação do 

Estado no Domínio Econômico, criando-se, em 1953, a Petrobrás, que, então, surgia 

na tentativa de desvincular o Brasil da dependência externa em relação ao recurso 
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do petróleo, ao mesmo tempo em que valorizava as riquezas nacionais (ALMEIDA, 

2004). 

No ano de 1956, nasce o Plano de Metas, proposta de governo do então 

presidente Juscelino Kubitschek, que não foi necessariamente uma lei, tratando-se 

apenas de um documento consolidado. Em meio à série de conflitos políticos que 

permearam a posse de Juscelino Kubitschek da presidência da república, o 

presidente queria impactar a oposição na sua gestão, elaborando-se o então Plano 

de Metas, com o slogan “50 anos em 5”, ou seja, o progresso e o desenvolvimento 

de 50 anos em apenas cinco de gestão (ALMEIDA, 2004).  

Junto ao Plano de Metas, nasce o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

(Decreto n. 38.744/1956), com a função precípua de elaborar Planos e programas 

que tivessem por finalidade a eficiência do governo, com foco na indústria do 

consumo, dentre outras (artigo 2º, Decreto n. 38744/1956).   

Os mais de 30 objetivos do Plano setorizavam demandas urgentes 

relacionadas ao desenvolvimento do país, dentre as quais, a criação de Brasília, que 

seria então a nova capital do país.  

Em 1962, por meio da Lei Delegada n. 01, no governo de João Goulart, cria-

se o cargo de ministro do Planejamento, ocupado, pioneiramente, por Celso 

Monteiro Furtado. Assim, o Conselho Nacional de Desenvolvimento passa a ser 

subordinado ao Ministério recém-criado, que, então, capta suas atribuições 

(BERCORVICI, 1995). 

 No mesmo ano em que toma posse, como ministro do Planejamento (1962), 

Celso Furtado elabora o Plano Trienal, voltado ao crescimento econômico do Brasil 

e ao controle da inflação. O Plano Trienal, montado em apenas três meses, não 

conseguiu atingir seus objetivos, caiu antes da derrota do governo João Goulart 

(1964) (BERCORVICI, 1995). 

 Em 1964, com o regime militar, nasce o Plano de Ação Econômica do 

Governo (PAEG) (1964-1967), com meta principal de combate à inflação. Além de 

ter conseguido de fato reduzir a inflação (ainda que em fração inferior ao idealizado 

no plano), objetivou reestruturar o Estado em suas esferas administrativas. Assim, 

ainda em 1964, nasce o Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada que, mais tarde, 

transformou-se no IPEA (ALMEIDA, 2004). 

No regime civil militar, ainda se pode citar a criação de dois Planos Nacionais 

de Desenvolvimento: PND I e PND II. 
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O I Plano Nacional de Desenvolvimento – 1972/1974, que se voltou a projetos 

nacionais ligados a setores como transporte, comunicação, dentre outros, projetos 

que empreenderam obras como a ponte Rio-Niterói e a hidrelétrica de Três Marias 

(ALMEIDA, 2004). 

O II Plano Nacional de Desenvolvimento – 1974/1979, que centralizou suas 

metas na indústria de base (siderúrgica, petroquímica, entre outras), propiciou, em 

seu âmbito, o nascimento de outros Planos ligados ao desenvolvimento científico e à 

educação, além de fomentar o investimento nas estatais (ALMEIDA, 2004).  

O I e II PNDs implementaram e aprofundaram a dependência tecnológica e 

financeira e a expansão do capital interno. 

Perpassando rapidamente por algumas experiências de Planejamento, como 

citou-se acima, sem abarcar todos os Planos experienciados pelo Brasil, ao longo da 

história, tratando apenas dos principais, verifica-se que o Planejamento não se trata 

de algo novo no cenário brasileiro.    

 

3.3 Plano Plurianual e mecanismos constitucionais de Planejamento  

 

O texto constitucional vigente tem um direcionamento amplo à atuação 

planejada do Estado, com diversos mecanismos e passagens que pontuam uma 

administração pautada no Planejamento, que apresenta como peça elo o Plano 

Plurianual.    

Em relação à União, já no artigo 20 do texto constitucional, encontra-se o 

seguinte comando: 

 

Art. 21. Compete à União: 
IX - elaborar e executar Planos nacionais e regionais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social; 
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades 
públicas, especialmente as secas e as inundações; (BRASIL, 1988, grifou 
nosso). 

 

Em sequência, os artigos 25 e 30 do texto maior preveem ações planejadas 

em relação à organização do espaço territorial dos estados e municípios, 

respectivamente:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 
adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
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§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
Planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
Planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano; (BRASIL, 1988, grifou-se) 

 

O texto constitucional entabulou mecanismos que objetivam propiciar o 

desenvolvimento do planejamento pontuado pelos artigos supramencionados. 

Dentre as legislações planejadoras, tem-se o Plano Plurianual. Desta forma, o artigo 

165 da Constituição de 1988 prescreve:  

 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I – o plano plurianual 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais. (BRASIL,1988). 

 

O Plano Plurianual (PPA) é uma das peças mais importantes de 

Planejamento elaborada pelo governo, não apenas por direcionar a finalidade da 

arrecadação pública, mas por englobar a intervenção do Estado em todos os 

seguimentos (educação, saúde, agricultura, tecnologia, cultura, meio ambiente, entre 

outros) e, por isso, estabelecer um link com todas as demais normas planejadoras 

previstas na Constituição e citadas no tópico anterior.  

O Dicionário de Direito Econômico assim define Plano Plurianual: “trata-se da 

lei que, a cada governo, orienta a programação financeira a ser adotada nos 

sucessivos exercícios, para a viabilização da prestação dos serviços públicos e a 

implementação das políticas públicas” (Dicionário da Fundação Brasileira de Direito 

Econômico, 2010, p.379).   

O Plano Plurianual nasce por meio de lei de iniciativa do poder Executivo, 

aprovada pelo poder Legislativo em suas esferas (União – Congresso; estados – 

assembleias; municípios – câmaras). Tem duração de quatro anos, considerado por 

grande parte da doutrina (CLARK; SOUZA, 2008) como um Plano de duração de 

curto prazo.  

O PPA tem como foco principal estabelecer diretrizes, metas e objetivos da 

Administração federal, estadual ou local, direcionando sua arrecadação, criando 

programas, reformulando os programas já existentes e mantendo aqueles que, já 

instituídos, apresentaram bons resultados ou atenderam à expectativa populacional.    
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Em princípio, o descumprimento das metas e dos objetivos propostos no 

Plano não implica sanção direta prevista na legislação brasileira. Isso porque o 

Planejamento é visto como uma modalidade de atividade indicativa, apesar do 

Planejamento vincular a atuação estatal e, portanto, ser obrigatório ao setor público, 

considerando a velocidade com que o ambiente se transforma, bem como as 

transformações de condições que podem ocorrer no momento da implantação das 

políticas. Assim, suas metas e objetivos podem ser reformulados para atenderem à 

nova realidade apresentada, o que, corriqueiramente, é feito. O Planejamento, 

portanto, é encarado como algo dinâmico e não impositivo.   

O controle do cumprimento das metas previstas no PPA é realizado de 

maneira integrada pelos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, conforme 

previsão legal do artigo 74, I, da CR/88.  

Ligados à aplicabilidade do PPA, são trazidas pela Constituição previsões de 

instrumentos normativos que orientam a sua execução, bem como a aplicação dos 

recursos financeiros, sendo esses a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a lei 

Orçamentária Anual (LOA) – incisos II e III do artigo 165, CR/88.  

A LDO, segundo prescrição do § 2º, artigo 165, da CR/88, estabelece metas e 

prioridades da Administração estatal, além de direcionar a confecção da LOA.  

 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 
da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. (BRASIL, 
1988, artigo 165).  

 

Quanto à LOA, provisionará os orçamentos fiscais dos poderes e das 

entidades que compõem a Administração Direta e Indireta, da seguridade social e 

das estatais (§ 5º, artigo 165, CR/88).  

  

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 

órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta 
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. (BRASIL, 
1988, artigo 165). 
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 A Constituição vigente ainda traz previsão de leis planejadoras a serem 

desenvolvidos estrategicamente pelo Estado, começando pelo Plano Diretor, 

previsto no artigo 182, CR/1988.   

 Desenvolvido pelo município (poder Executivo) e aprovado pelas Câmaras, o 

Plano Diretor direciona-se ao desenvolvimento e expansão das cidades, bem como 

à propagação da função social da propriedade. É o Plano Diretor que propiciará à 

Administração local desenvolver sua política urbana, autorizar construções e 

gerenciar a expansão da cidade. Não obstante, deve ser elaborado com a 

observância do Estatuto das Cidades – Lei n. 10.257/2001. 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem- estar de seus habitantes.                   (Regulamento)                           
(Vide Lei nº 13.311, de 11 de julho de 2016) 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política 
de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 
diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e 
justa indenização em dinheiro. (BRASIL,1988).  

 

 Além do Plano Diretor, a Constituição traz previsão legal para o Plano 

Nacional de Reforma Agrária (artigo 188, CR/88), que, em ações pontuadas, 

organizará a destinação de terras públicas e devolutas.  

 No âmbito da educação e da cultura, encontra-se normatizado, no texto 

constitucional vigente, o Plano da Educação e o Plano da Cultura, com o objetivo 

precípuo de desenvolver a instrução da nação, dispondo, os artigos 214 e 215, 

respectivamente, da CR/88: 

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 
regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a:          (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 
2009) 

 I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13311.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto.                               
  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)  
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 
e a difusão das manifestações culturais. 

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional. 

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.  

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das 
ações do poder público que conduzem à:                        (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;                           
     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

II produção, promoção e difusão de bens culturais;                        
     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 
múltiplas dimensões;                          (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 48, de 2005) 

IV democratização do acesso aos bens de cultura;                            
     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

V valorização da diversidade étnica e regional.                         
     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) (BRASIL, 1988). 

 

 Em 2010, o texto constitucional passa a prever a elaboração do Plano 

Nacional da Juventude, com metas a serem desenvolvidas de direcionamento 

específico à criança, ao adolescente e ao jovem, dispondo:  

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.                      (Redação dada 
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à 
articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas 
públicas.                         (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 
2010) (BRASIL, 1988). 

 

Verifica-se que o texto constitucional encontra-se peremptoriamente voltado 

ao Planejamento em relação à ação estatal, bem como à criação e à execução de 

políticas públicas, porque não prevê apenas a criação e a execução do Plano 

Plurianual e seus mecanismos facilitadores, como a LOA e a LDO, mas, ainda, traz 

em diversas passagens a previsão de construção de Planos com foco em áreas de 

atuação específicas.         

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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Além dos artigos assinalados, diversas outras passagens do texto 

constitucional vigente elucidam a importância da técnica do Planejamento como 

modalidade de intervenção estruturada do Estado no Domínio Econômico.   

O Plano Plurianual, portanto, aparece como um elo articulador entre os 

demais Planos discriminados na Constituição vigente, que não apenas deverá 

consagrar os objetivos propostos pela Constituição, como propiciará à sociedade 

acompanhar a atuação do governo na implementação das políticas públicas 

propostas e previstas, com atenção à ideologia constitucionalmente adotada 

(SOUZA, 2017).  
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4 UM ESTUDO DE CASO: MUNICÍPIO DE CONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA 

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 

 

Conforme visto, o Plano Plurianual aparece na Constituição brasileira de 

1988, com elaboração obrigatória para todos os seus entes: União, estados e 

municípios. 

O município, principalmente pela sua extensão territorial, que facilita o 

conhecimento de suas demandas, tem participação decisiva na elaboração dos seus 

Planos, que se mostram como instrumentos eficazes na aplicação dos recursos 

financeiros ou de pessoal, de forma a confrontar e identificar as principais demandas 

locais.  

 Neste sentido, Clark (2001) esclarece que o município deve atuar como 

“regulador da atividade econômica, buscando o desenvolvimento sustentável local, a 

justiça distributiva e o bem-estar dos munícipes, dentro dos limites da Carta Magna 

brasileira de 1988” (CLARK, 2001, pág.1). 

Não é por outra razão, que os municípios ganharam visível autonomia com a 

adoção do federalismo, que atribui competências de gestão a esses, aos estados e 

à União, como fator de descentralização do poder e, assim, da gestão dirigida à 

sociedade. Nas palavras de Giovani Clark (2001): 

 

O constituinte brasileiro de 1988, ao adotar o federalismo cooperado, visava 
descentralizar o exercício do poder, dando aos Estados membros e 
Municípios mais poderes, isso por diversos motivos, entre eles: acabar com 
as práticas autoritárias entre os entes federados (União, Estados-membros 
e Municípios); evitar a morosidade das decisões e a sua desvinculação 
dos parâmetros de realidade e necessidade; possibilitar a proximidade 
entre o poder e os cidadãos, viabilizando o controle e a influência 
popular sobre aquele; buscar a racionalidade e a eficiência dos 
governos, bem como o respeito às diferenças regionais e locais a fim 
de manter a integração nacional. (CLARK, 2001, p. 87, grifou-se) 

 

Portanto, a opção do federalismo, o que, dentre outros fatores, permitiu a 

descentralização do poder, não apenas propiciou um conhecimento específico e 

direto das principais demandas sociais, como, sobretudo, a partir daí, permitiram-se 

ações que viabilizassem uma aplicação mais eficiente dos recursos, a serem 

pensadas, desenvolvidas e estimuladas pela Administração local (CLARK, 2001). 

4.1 Contagem: um breve histórico 
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Durante o período de 1701 a 1901, Contagem esteve ligada ao município de 

Sabará/MG. A cidade foi emancipada no ano de 1911, ocorrendo, as suas eleições 

para a Prefeitura, apenas no ano de 1949. Na ocasião, menos de 800 eleitores 

compareceram às urnas.23  

Contagem, na atualidade, constitui uma importante cidade do estado de 

Minas Gerais, não apenas pela sua extensão territorial, mas, principalmente, pelo 

núcleo industrial que apresenta, propiciado também pela sua privilegiada 

localização, contando hoje com aproximadamente 640 mil habitantes24.  

Atravessando o município, tem-se a Ferrovia Centro Atlântica, que propicia o 

transporte de cargas aos principiais terminais marítimos do país. Em virtude da 

privilegiada localização, já observada pelo governo do estado de Minas Gerais, cria-

se, por força autorizativa dos Decretos-Lei n. 770 e 778, do ano de 1941, uma área 

reservada à instalação de indústrias no município, que passou efetivamente a 

funcionar, a partir do ano de 1950, sendo que a indústria pioneira a se instalar em 

território contagense foi a Mannesmann (que ainda funciona no município)25.  

Mais tarde, em 1970, com o advento da Lei n. 911, nasce o Centro Industrial 

de Contagem, conhecido como CINCO (autarquia). A região onde se situam as 

indústrias também ficou conhecida como CINCO.  

Com natureza jurídica de autarquia, vinculada à Administração local e com 

autonomia administrativa, o CINCO tinha a função precípua de promover a 

instalação de indústrias fabris, expandindo a instalação de indústrias concatenadas 

aos objetivos de favorecimento econômico do município. Assim, dentre as 

atribuições do CINCO, estava a análise de venda de terrenos na região, conforme os 

objetivos de sua criação (CONTAGEM, 1970, Lei n. 911). 

Em confronto com os municípios localizados no estado de Minas Gerais, 

Contagem compõe hoje o segundo maior município de geração de empregos e o 

terceiro com mais riquezas, segundo informações disponibilizadas no portal do 

município26.  

                                                           
23

 CONTAGEM, 2017. Informações disponibilizadas no portal http://www.contagem.mg.gov.br/. 
24

 Dados estatíticos disponíveis no site do TRE/MG e IBGE 
https://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=311860&search=minas-gerais|contagem. 
25

 CONTAGEM, 2017. Informações disponbibilizadas no portal do Município 
http://www.contagem.mg.gov.br/.  
26

 CONTAGEM, 2017.  Informações disponibilizadas 

http://www.contagem.mg.gov.br/?es=historia_contagem&artigo=612843. 

http://www.contagem.mg.gov.br/
http://www.contagem.mg.gov.br/?es=historia_contagem&artigo=612843
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O município conta ainda com um vasto patrimônio histórico e cultural, dentre 

os quais, a Comunidade dos Arturos, comunidade que retrata a exploração de 

negros africanos no Brasil. Localizada no Bairro Jardim Vera Cruz, a comunidade 

hoje conta com a aproximadamente 80 famílias, segundo dados disponibilizados no 

próprio portal do município27.   

O Plano Diretor de Contagem, Lei n. 033/2006, prevê a divisão do município 

em área urbana e rural28. O artigo 58, por sua vez, na tentativa de 

regionalizar/setorizar a área territorial do município e, assim, facilitar a execução de 

políticas públicas, estabelece Unidades de Planejamento, como conceito referência 

para implantação de políticas públicas, e Unidades de Análise, consideradas 

subdivisões das Unidades de Planejamento, ambas com o objetivo de integrar a 

população para as demandas urbanas. Assim dispõe: 

 
Art. 58 Na implementação das diretrizes de estruturação urbana, o Poder 
Executivo adotará as Unidades de Planejamento definidas no Anexo 4 desta 
Lei Complementar como unidades territoriais de referência para a 
concepção e implementação de políticas e intervenções setoriais, de forma 
integrada, nas diversas instâncias da Administração Municipal. 
§1º Como unidades territoriais de gestão da política urbana, as Unidades de 
Planejamento deverão ser adotadas também como referências para a 
aglutinação da população em torno das questões urbanas. 
§2º As intervenções públicas, além dos objetivos setoriais específicos, 
procurarão ampliar a autonomia das Unidades de Planejamento e fortalecer 
sua estrutura interna, segundo propostas definidas com a participação da 
população. (CONTAGEM, 2006, lei 033). 

 

Na atualidade, o município encontra-se dividido em oito Regionais 

Administrativas, sendo essas, Eldorado, Industrial, Ressaca, Nacional, Petrolândia, 

Riacho, Vargem das Flores e Sede (CONTAGEM, 2006). 

 Cada regional abarca um determinado número de bairros e conta com um 

administrador, empregado do Executivo municipal, que, dentre outras tarefas, tem a 

atribuição de porta voz com todas as secretarias, autarquias, fundações, dentre 

outras, para diálogo das urgências locais.  

 

                                                           
27

CONTAGEM, 2017.   Informações disponibilizadas no portal do município: 

http://www.contagem.mg.gov.br/?es=historia. 
28

 Atualmente, há uma proposta de reformulação do Plano Diretor do Município, dentre cujas 
alterações vislumbradas, está a de transformar toda a área territorial de Contagem em urbana, 
extirpando-se a área rural, que, no entanto, ainda não foi transformada em projeto de lei, conforme 
informações disponibilizadas no portal do município de Contagem. 
http://www.contagem.mg.gov.br/?materia=356294.   

http://www.contagem.mg.gov.br/?materia=356294
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4.2 Leis planejadoras no município de Contagem 

 

 Além do Plano Plurianual e das leis que propiciam sua execução, LOA e LDO, 

podem-se identificar, no âmbito local, diversas normas (leis do plano) ou, 

documentos planejadores (aqueles que não foram transformados em lei -  planos) 

que objetivam pautar, de forma concatenada, a atuação da Administração municipal, 

ou, ainda, legislação prevendo o Planejamento na confecção de Planos ainda não 

criados, a exemplo da Lei n. 4.825/2016, que cita a criação do Plano do Turismo, o 

qual, todavia, ainda não existe no município.   

 No presente tópico, analisar-se-ão alguns exemplos de leis planejadoras ou 

voltadas à política de Planejamento, existentes no município de Contagem, sem 

adentrar-se no modo de construção ou executoriedade das mesmas, mas, contudo, 

trazendo à baila o fato de que o PPA não constitui o único instrumento planejador 

das cidades e deve, sobretudo, dialogar com os demais mecanismos planejadores 

desenvolvidos pela Administração municipal, entenda-se, secretarias, autarquias, 

empresas públicas, fundações, entre outras.   

 

4.2.1 Instituto do Planejamento Urbano de Contagem 

 

 Em 2013, o município de Contagem cria, por meio da Lei Complementar n. 

150, de 28 de agosto do respectivo ano, o Instituto de Planejamento Urbano 

(IPUCON), com natureza jurídica de autarquia, que passa, então, a integrar a 

Administração Indireta do Executivo, com autonomias orçamentária, financeira, 

patrimonial e organizacional, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, do citado 

comando normativo.  

 Dentre as competências do instituto, listadas pelo artigo 4º da Lei n. 150/2013, 

aparece, além da elaboração e implementação do Plano Diretor da cidade, o 

acompanhamento no que se refere à execução de outros Planos que venham a ser 

aprovados para o município, dentre inúmeras outras funções correlatas à matéria 

Planejamento, dispondo:  

 

Art. 4º Compete ao Instituto: I - elaborar o Plano Diretor Municipal a que se 

refere o art. 6º, inciso III, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município; II - 

promover a implementação de planos, programas e projetos de 

investimento estabelecidos no Plano Diretor, bem como a execução das 

metas e prioridades estabelecidas; III - elaborar e propor, em caráter 
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continuado, estudos técnicos com objetivos, metas e prioridades de 

interesse municipal; IV - manter permanente avaliação e monitoramento da 

execução dos planos e programas aprovados para o município de 

Contagem; V - articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e 

internacionais, objetivando a captação de recursos de investimento ou 

financiamento para o desenvolvimento integrado do município de 

Contagem; VI - articular-se com os Municípios integrantes da RMBH, com 

órgãos e entidades federais e estaduais e com organizações privadas, 

visando à conjugação de esforços para o planejamento integrado e o 

cumprimento de funções públicas de interesse comum; VII - assistir 

tecnicamente as Secretarias Municipais integrantes da Prefeitura de 

Contagem; VIII - estabelecer intercâmbio de informações com organizações 

públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, na sua área de atuação; 

IX - promover diagnósticos da realidade socioeconômica local com vistas a 

subsidiar o planejamento municipal; X - constituir e manter banco de dados 

com informações atualizadas necessárias ao planejamento e à elaboração 

dos programas e planos a serem desenvolvidos; XI - a emissão de parecer 

técnico prévio à aprovação de parcelamentos do solo e Relatórios de 

Impacto Urbano; XII - exercer outras atividades correlatas. (CONTAGEM, 

2013, lei complementar 150).  

  

 O artigo 5 º da Lei elenca uma série de ações que o instituto poderá 

promover, a fim de cumprir a finalidade do seu objeto, dentre as quais, emissão de 

documentos que objetivem avaliação da execução dos Planos criados pela 

Administração Pública local, parcerias público-privadas, solicitações de 

desapropriação e servidões congruentes com as metas de Planejamento (artigo 5º, 

Lei n. 150/2013).  

 Em 2015, o IPUCON fechou uma parceria com a Autarquia de Monitoramento 

de Trânsito do Município de Contagem (Transcon), com o objetivo de expansão da 

mobilidade urbana no município, objetivando o cumprimento das metas do Plano de 

Mobilidade Urbana criado no mesmo ano. 

 O instituto não possui site próprio de divulgação das suas atividades. As suas 

ações são noticiadas no site do município de Contagem: 

(http://www.contagem.mg.gov.br).  

 

4.2.2 Plano Diretor 

 

 Com previsão constitucional e de construção obrigatória para municípios com 

mais de 20 mil habitantes (artigo 182, § 1º, CR/88), o Plano Diretor de Contagem 

encontra-se regulado pela Lei n. 033/2006 e objetiva a expansão e o 

desenvolvimento urbano.  

http://www.contagem.mg.gov.br/
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 Traz como princípios básicos “o desenvolvimento das funções sociais da 

cidade, da propriedade e o pleno exercício da cidadania” (CONTAGEM, 2006, artigo 

2º da Lei n. 033). 

 O plano diretor limita, incita e normatiza a atividade econômica, sobretudo, 

por intermédio do tratamento legal do espaço urbano. Enquadra-se como 

instrumento normativo de destaque, pois é esse plano que norteará o crescimento 

do município, as áreas de preservação ambiental, dentre outras diretrizes. Assim, a 

visibilidade da cidade, a redução de construções em áreas de risco, de igual sorte, a 

redução de construções irregulares e as áreas de periferia poderão ser melhor 

reguladas com a elaboração e, sobretudo, aplicação efetiva do Plano Diretor. Sem 

falar na mobilidade urbana essencial ao bom funcionamento de grandes cidades. 

 Em 2001, nasce, por meio da Lei n. 10.257, o Estatuto da Cidade, com a 

finalidade de estabelecer diretrizes para o equilíbrio ambiental, bem como fins 

sociais à propriedade urbana, que objetivem, sobretudo, o bem coletivo.  

 Evidente salientar que o advento do Estatuto da Cidade ordena e cria 

diretrizes a serem observadas pelo município na construção do Plano Diretor. 

 

4.2.3 Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária  

 

Em 2010, nasce, no município, o Plano Municipal de Promoção, Proteção e 

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, 

como documento normativo que não foi transformado em lei e que segue anexo a 

este trabalho, fazendo de Contagem a cidade pioneira, localizada no estado de 

Minas Gerais, na consolidação de política pública direcionada à criança e ao 

adolescente e na confecção de um Plano que objetiva a promoção dessa categoria.  

Para implantação do Plano, foi criada uma comissão intersetorial no município, 

composta por servidores públicos em diálogo com os seguimentos sociais.  

 Esboçado em um documento de aproximadamente 130 páginas, o Plano de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária evidenciou a importância do acolhimento e da inserção social 

da criança e do adolescente no meio social, evocou a legislação nacional e estadual 

a respeito da matéria, trazendo dados estatísticos consolidados no município de 

Contagem.  
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 As diretrizes foram as mesmas do Plano Nacional, criado para o mesmo fim, e 

os objetivos do Plano Municipal foram especificados da seguinte maneira, seguindo 

como parâmetro o então já criado Plano Estadual: 

 

xx Ampliar, articular e integrar no Município, as diversas políticas, serviços, 
programas, projetos e ações de apoio sociofamiliar para a promoção, 
proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência 
familiar e comunitária; xx Difundir uma cultura de promoção, proteção e 
defesa do direito à convivência familiar e comunitária, extensiva a todas as 
crianças e adolescentes; xx Proporcionar por meio de apoio psicossocial 
adequado, a manutenção da criança ou adolescente em seu ambiente 
familiar e comunitário, considerando os recursos e potencialidades da 
família natural, família extensa e da rede social de apoio; xx Fortalecer 
Serviço de Acolhimento Familiar como alternativa de acolhimento de 
crianças e adolescentes que necessitem ser temporariamente afastados da 
família de origem, atendendo aos princípios da excepcionalidade e 
provisoriedade estabelecidos pelo ECA e pela Lei 12.010/2009, bem com 
assegurando parâmetros de qualidade no atendimento e acompanhamento 
às famílias acolhedoras, às famílias de origem, às crianças e aos 
adolescentes; xx Assegurar que o Acolhimento Institucional seja utilizado 
como medida de caráter excepcional e provisória, proporcionando 
atendimento individualizado, de qualidade e em pequenos grupos, bem 
como proceder ao reordenamento 85 institucional das entidades para que 
sejam adequadas aos princípios, diretrizes e procedimentos estabelecidos 
no ECA, na Lei 12.010/2009, e nas Orientações Técnicas para os Serviços 
de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, estabelecidas pelo 
CONANDA e CNAS em 2009. xx Fomentar a implementação de ações para 
promoção da autonomia do adolescente e/ou jovem que está em processo 
de desligamento dos serviços de acolhimento, desenvolvendo parâmetros 
para a organização, monitoramento e avaliação dessas ações; xx Em 
relação à adoção, estimular no Município a adoção de crianças e 
adolescentes que têm sido preteridos pelos adotantes; investir para que 
todos os processos de adoção ocorram em consonância com os 
procedimentos legais previstos no ECA e na Lei 12.010/2009 e garantir que 
a adoção internacional ocorra somente quando esgotadas todas as 
tentativas de adoção no Município e no Estado, sendo nestes casos, 
priorizados os países que ratificaram a Convenção de Haia. xx Assegurar 
estratégias e ações que favoreçam os mecanismos de controle social e a 
mobilização da opinião pública na perspectiva do Plano Nacional, Plano 
Estadual e deste Plano. Xx Aprimorar os mecanismos para o financiamento 
das ações previstas neste plano, tendo como referência a absoluta 
prioridade definida no artigo 227 da Constituição da República e no artigo 4º 
do ECA. (CONTAGEM, 2010, Plano Municipal de Promoção, Proteção e 
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária, disponível em 
http://ftp.tjmg.jus.br/jij/plano_municipal_de_protecao.pdf)  

  

 A implementação dos objetivos e diretrizes esboçados no Plano devem 

ocorrer no período de oito anos e preveem a participação de conselhos sociais, 

como o Conselho Municipal da Assistência Social, no papel de fomentadores.  

 

http://ftp.tjmg.jus.br/jij/plano_municipal_de_protecao.pdf
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4.2.4 – Plano Integrado de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de 

Contagem  

 

 Pensando na alimentação adequada da população instalada em Contagem, 

nasce, em 2012, como um documento que não foi transformado em lei, com um 

período de execução consagrado até o ano de 2017, o Plano Integrado de 

Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Contagem, que traz como objetivo 

geral “consolidar a Segurança Alimentar Nutricional Sustentável (SANS) no 

município por meio de políticas públicas articuladas e integradas que promovam o 

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA)”29.  

 Assim, o Plano apresenta todo o histórico de legislações nacionais e 

estaduais a respeito de políticas alimentares, além de colacionar um conjunto de 

ações e metas a serem cumpridas para a alimentação saudável, adequada, e 

acessível aos munícipes.  

 Ao propagar de maneira planejada a alimentação adequada do contagense, o 

Plano Integrado de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Contagem 

estimula a economia, com fomento aos meios de produção.  

 

4.2.5 Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas  

 

 Justificando a diminuição do dinamismo econômico na cidade de Contagem, 

aliado ao crescimento populacional local, aos baixos investimentos de infraestrutura 

e, frisa-se, “deficiência na prestação dos serviços públicos”30 (CONTAGEM, 2013), 

vislumbra-se uma “luz no fim do túnel”, por meio das parcerias público-privadas. 

Assim, surge, em 2013, o Plano Municipal de PPPs, um documento planejador que 

não foi transformado em lei, mas que utiliza como subsídio legal a Lei Municipal n. 

4.630 do mesmo ano, destinada a instituir o Programa Municipal de Parcerias 

Público-Privadas.  

 O PMPPP apresenta como diretrizes: 

                                                           
29

 CONTAGEM, 2012, Plano Integrado de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável, disponível em  

http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/arquivos/contagem-mg-compartilha-plano-
de-san-com-outros-municipios 
30

 Informações extraídas da justificativa apresentada pelo Município no corpo do Plano Municipal de 

Parcerias Público-Privadas disponível em 
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/downloads/plano_municipal_de_ppp_de_contagem_-_18-
01-2014.pdf, acesso em 18/10/2017.  

http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/arquivos/contagem-mg-compartilha-plano-de-san-com-outros-municipios
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/arquivos/contagem-mg-compartilha-plano-de-san-com-outros-municipios
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/downloads/plano_municipal_de_ppp_de_contagem_-_18-01-2014.pdf
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/downloads/plano_municipal_de_ppp_de_contagem_-_18-01-2014.pdf
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I - eficiência no cumprimento de suas finalidades, com estímulo à 
competitividade na prestação de serviços e à sustentabilidade econômica 
de cada empreendimento, inclusive com remuneração do contratado 
vinculada ao seu desempenho; II - respeito aos interesses e direitos dos 
destinatários dos serviços, o que se dará por meio da qualidade e 
continuidade na prestação dos serviços objeto da parceria, e dos entes 
privados incumbidos de sua execução; III - indelegabilidade das funções 
política, normativa, policial, reguladora, controladora, fiscalizadora e outras 
atividades exclusivas do Estado; IV - universalização do acesso a bens e 
serviços essenciais; (CONTAGEM, 2013, Plano Municipal de Parcerias 
Público-Privadas Disponível em 
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/downloads/plano_municipal_de_p
pp_de_contagem_-_18-01-2014.pdf)  

  

 O PMPP, apesar de elencar os benefícios com o plano e os projetos que o 

mesmo abarcará, não estabelece alguma meta, tempo de execução ou ações 

específicas e direcionadas, deixando, ao que parece, a critério dos gestores públicos 

a consagração de parcerias dessa espécie. Verifica-se um exemplo típico do 

neoliberalismo de austeridade, implementado em âmbito local (NUNES, 2011).  

 Neste pensamento, Nunes (2011) disserta que as parcerias público-privadas 

surgem como:  

 

(...) instrumento perfeito para garantir ao grande capital lucros avultados 
com risco zero, socializando as responsabilidades, os riscos e os prejuízos 
e privatizando os ganhos (prática que não poderá deixar de ser 
considerada, a meu ver, uma verdadeira gestão danosa de dinheiros 
públicos).  (NUNES, 2011, p.451/43). 
 

 Não foi possível identificar, nas informações oficiais do município de 

Contagem, a implementação do respectivo plano.  

 

4.2.6 Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

 O Plano Municipal de Saneamento Básico nasce por meio do Decreto n. 

247/2013, composto de três artigos, além do anexo da referida lei, que vem para 

estruturar todo o plano.  

Apresenta como diretrizes:  

 

I - melhorar a qualidade de salubridade pública; II - manter o meio ambiente 
equilibrado em busca do desenvolvimento sustentável; III - fornecer 
diretrizes ao Poder Público e a coletividade para a defesa, conservação e 
recuperação da qualidade sanitária do Município, cabendo a todos o direito 

http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/downloads/plano_municipal_de_ppp_de_contagem_-_18-01-2014.pdf
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/downloads/plano_municipal_de_ppp_de_contagem_-_18-01-2014.pdf
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de exigir a adoção de medidas neste sentido” (CONTAGEM, 2013, artigo 1º 

do Decreto n. 247). 
 

 Prevê inúmeras metas que deveriam ser cumpridas em 201431, todavia, não 

especifica prazo para execução das demais metas discriminadas. Não há dados 

oficiais da implementação do respectivo Plano.  

  

4.2.7 Plano Municipal de Educação 

 

 

 O Plano Municipal de Educação, criado por meio da Lei n. 4.737, de junho de 

2015 (com vigência a partir de janeiro de 2016) e seus anexos, com execução 

decenal, traz, entre outras finalidades, a erradicação do analfabetismo no município 

e a valorização dos profissionais da área (previsão do artigo 2º da Lei n. 4737/2015). 

 A Lei apresenta 12 artigos e segue composta de três anexos, que se 

estruturam em: Anexo I Metas e Estratégias do PME; Anexo II - Indicadores para 

monitoramento e avaliação da evolução das metas do PME; Anexo III – Diagnóstico, 

apresenta em síntese um panorama do município social e demográfico, avaliando a 

educação local, bem como os Planos de educação nacional e estadual.  

 A fiscalização do cumprimento das metas e objetivos do pPlano ficou a cargo 

de: I – Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC; II - Câmara dos 

vereadores; III - Conselho Municipal de Educação de Contagem - CMEC; IV – Fórum 

Municipal de Educação de Contagem – FMEC (CONTAGEM, 2015, artigo 5º da Lei 

n. 4737).  

 O artigo 7 º, § 3º, da Lei do PME prevê a criação de instrumentos locais que 

permitam a fiscalização do cumprimento das finalidades do plano, no entanto, além 

das reuniões internas escolares, não se conseguiu identificar, ainda, ferramentas 

públicas que propiciem o referido acesso/fiscalização. 

 

4.2.8 Plano Municipal de Cultura 

 

 Em 2015, por força da Lei n. 4.762, Contagem institui o Plano Municipal de 

Cultura (PMC). A lei instituidora possui dois artigos e um anexo, que abarca, além do 

diagnóstico local em relação às atividades de cunho cultural, patrimônio cultural e 

                                                           
31

 Índices não disponíveis nos meios públicos de divulgação do município de Contagem. 
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potenciais culturais, metas e prioridades, dentre as quais citam-se a preservação do 

patrimônio cultural e o estímulo ao desenvolvimento cultural, fortalecendo, 

sobretudo, a cultura local.  

 É um plano de execução decenal. Em Contagem, existe a Fundação Cultural 

do Município (FUNDAC), responsável pelo Planejamento e pelas ações voltadas ao 

desenvolvimento e à expansão cultural, sendo, assim, gestora do referido Plano. 

 

4.2.9 Plano Municipal de Segurança 

 

 Intitulado “Contagem, um território de paz”, o Plano Municipal de Segurança 

Pública (2014) foi criado na última gestão política de Contagem e apresentou um 

conjunto de ações voltadas aos desafios a serem superados pela cidade, bem como 

os compromissos a serem assumidos, com finalidade pautada na redução da 

violência e criminalidade.  

 O documento se compõe de aproximadamente 32 páginas, retrata as ações 

que podem ser tomadas pera o combate dos problemas apontados. Prevê, em sede 

de justificativa, a participação social para o combate à violência, ações, inclusive 

educativas, voltadas para o jovem, todavia, não demonstra se houve algum convite 

aos seguimentos sociais, organizados ou não, para a confecção do Plano.  

Não retrata, ainda, o período para o cumprimento das atividades, 

assemelhando-se mais a um documento que se prestou a retratar problemas 

vivenciados na cidade e que podem ser relatados diariamente pelos cidadãos. 

Devido à curiosidade em sua construção, o plano segue como anexo ao presente 

trabalho.  

 

4.2.10 Plano Municipal de Mobilidade Urbana 

 

 Em maio de 2016, nasce o Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PlanMob), 

por meio da Lei n. 4.830/2016, com objetivos ao acesso a transporte e mobilidade 

urbana, dispondo, no artigo 1º, § único:  

 

Parágrafo único. O PlanMob Contagem tem por finalidade orientar as ações 
do Município de Contagem no que se refere aos modos, serviços e 
infraestrutura viária e de transporte que garantem os deslocamentos de 
pessoas e cargas em seu território, com vistas a atender as necessidades 
atuais e futuras de mobilidade da população de Contagem. (CONTAGEM, 
2016, lei 4830).  
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 O PlanMob é criado como uma releitura do plano de Transporte e Trânsito, 

exigido para cidades com número de habitantes superior a 500 mil e em 

conformidade com a Lei de Mobilidade Urbana, Lei Federal n. 12.587, de 03 de 

janeiro de 2012. 

O PlanMob elenca como objetivos:  
 

Art.6º O PlanMob Contagem possui como objetivos gerais: I - proporcionar o 
acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os meios de 
transporte coletivos e não motorizados, de forma inclusiva e sustentável; II - 
contribuir para a redução das desigualdades e para a promoção da inclusão 
social; III - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 
IV - proporcionar melhoria das condições urbanas no que se refere à 
acessibilidade e à mobilidade; V - promover o desenvolvimento sustentável 
com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos 
deslocamentos de pessoas e cargas no Município; e VI - consolidar a 
gestão democrática como instrumento de garantia da construção contínua 
do aprimoramento da mobilidade urbana. (CONTAGEM, 2016, lei 4830).  
 

 A construção do PlanMob contou com duas audiências públicas, realizadas 

na Câmara dos Vereadores da cidade. Não se identificou prazo estabelecido para 

sua execução, mostrando-se como um documento de ações contínuas. 

 

 

4.3 O Plano Plurianual 2014-2017: a implantação da participação popular 

 

 

 Em 2011, por força da Lei n. 4.495, criou-se o Orçamento Participativo, assim 

definido pela lei: 

 

Art. 1º Fica instituída a participação direta da população no processo de 
elaboração, definição, planejamento, acompanhamento e fiscalização das 
ações referentes à execução das despesas do Poder Público Municipal, 
através do denominado Orçamento Participativo. (CONTAGEM, 2011, lei 
4495). 
 

 O Orçamento Participativo permitia ao munícipe contagense participar 

diretamente da aplicação dos recursos de Contagem. A participação deveria ocorrer 

por meio das regionais do município e ser organizada pela Secretaria do 

Planejamento.  

 Pelos dispositivos da lei citada, a participação popular se restringia à eleição 

de obras a serem realizadas pela Prefeitura de Contagem e ulterior fiscalização das 

mesmas, quanto à execução e conclusão. 
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Art. 5º A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, fica 
determinada a dar conhecimento público por meio da publicação, no Diário 
Oficial do Município, das Obras eleitas no Orçamento Participativo, bem 
como o valor de cada uma delas, indicando o início da execução no prazo 
estabelecido nesta Lei, razões e motivos de atrasos nos cronogramas de 
obras. (CONTAGEM, 2011, lei 4495). 

 

 O Orçamento Participativo aconteceria de dois em dois anos. O assunto não 

era novidade no âmbito local, pois a população já havia votado outras obras32. O 

descrédito quanto à conclusão de obras anteriores, realizadas ou não, e não 

finalizadas de maneira satisfatória, como a construção do CEMEI no bairro Cândida 

Ferreira, que deveria ter sido iniciada em 2007, inibiram a participação da população 

no desenvolvimento dos preceitos prescritos na Lei n. 4.495/2011 e na indicação de 

outras obras.33  

No ano de 2013, pela primeira vez na história do município de Contagem, foi 

implantado o que denominou-se de Planejamento Participativo, classificado como 

modalidade de Democracia Participativa (Direta), para elaboração do Plano 

Plurianual, que, então, vigeria pelo período de 2014 a 2017, que, então, não se 

limitaria a mera indicação de obras. 

Nesta seara, Clark (2001) ensina que o município utiliza-se do Planejamento, 

por meio da construção do Plano, para, de maneira racional, realizar intervenções de 

âmbito econômico, sendo que a lei do Plano Plurianual “será o ponto de conjunção, 

a viga mestra, para a política econômica intervencionista do Poder Local, 

viabilizando os fins da Constituição Econômica de 1988, e, logicamente, seguirá 

seus princípios e normas” (CLARK, 2001, p. 190). 

Em outras palavras, por Planejamento Participativo significa dizer que a 

cidade oferece um convite aos seus munícipes que, no cenário de Contagem, se 

resumia a pensar, juntamente com a Administração Pública, o Planejamento local 

das políticas públicas que deveriam ser implementadas, objetivando, principalmente, 

o atendimento aos principiais anseios sociais, ou seja, suas principais demandas. 

Neste raciocínio, Clark (2001) ensina: 

 

                                                           
32

 Informações sobre o tema disponíveis em: http://www.contagem.mg.gov.br/?materia=972327.  
33

 Matéria com o detalhamento do tema disponível em 
http://www.folhadecontagem.com.br/portal/index.php/edicoes-da-semana-2011/245-edicao-650-3-a-
09062011/3824-orcamento-participativo-cai-no-total-descredito-da-populacao-de-contagem.html, 
acesso em janeiro de 2017. 

http://www.contagem.mg.gov.br/?materia=972327
http://www.folhadecontagem.com.br/portal/index.php/edicoes-da-semana-2011/245-edicao-650-3-a-09062011/3824-orcamento-participativo-cai-no-total-descredito-da-populacao-de-contagem.html
http://www.folhadecontagem.com.br/portal/index.php/edicoes-da-semana-2011/245-edicao-650-3-a-09062011/3824-orcamento-participativo-cai-no-total-descredito-da-populacao-de-contagem.html
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É de fundamental relevância que a lei do Plano Plurianual, em seu processo 
de elaboração e execução, seja permeada pela participação da sociedade, 
para realmente atender as necessidades e peculiaridades locais, levando à 
transformação o quadro econômico e social local de acordo com os 
comandos constitucionais. (CLARK, 2001, p. 190). 

 

Em agosto do ano de 2013, antes do início dos trabalhos com o cidadão 

contagense, o município apresentou a proposta aos 23 conselhos existentes à 

época, solicitando a participação de todos na execução dos trabalhos que, então, se 

iniciavam34. Assim, as secretarias, juntamente com os conselhos municipais, 

traçaram o projeto piloto que seria, então, enviado ao debate popular, compondo a 

primeira fase do projeto.  

Os temas em debate englobaram as cinco áreas que deveriam ser tratadas 

pelo PPA, sendo essas:  

 

a) Políticas Sociais (educação, saúde, habitação, desenvolvimento social, 
direitos humanos, cidadania, esporte, idosos, e mobilidade reduzida); 

b) Políticas de Desenvolvimento Urbano (ligadas ao trânsito, mobilidade); 
c) Políticas Especiais (democracia, transparência, avanço na gestão); 
d) Políticas de Desenvolvimento Produtivo e Sustentabilidade 

(desenvolvimento econômico, trabalho, produção de renda); 
e) Manutenção e Gestão Institucional (gestão administrativa pública) 

(CONTAGEM, 2017)
35

. 
 

O sistema de elaboração do Plano deveria priorizar: 

 

Incorporação de metodologias participativas nas etapas de planejamento, 
monitoramento, avaliação, revisão; 2. Abordagem intersetorial das políticas 
públicas. 3. Regionalização dos programas e ações; 4. A garantia de 
transparência envolvendo todas as etapas de planejamento e gestão. 
(CONTAGEM, 2013, lei 4.645, anexo I). 

 

Clark (2001) leciona que “o plano é um instrumento de mudança social, que 

deverá enfrentar as dificuldades criadas por fatos como a conurbação, a propriedade 

vertical, o desemprego e a miséria” (CLARK, 2001, p. 191). 

Durante um período que perdurou por dois meses, foram realizadas oito 

audiências públicas, pelas oito regiões da cidade de Contagem, sendo essas: 

Eldorado, Industrial, Ressaca, Petrolândia, Nacional, Sede, Riacho e Vargem das 

Flores. Além disso, houve a disponibilização via internet de mecanismos que 

                                                           
34

 Informações disponíveis em  http://www.contagem.mg.gov.br/  
35

 Informações obtidas nos documentos divulgados pelo município de Contagem. Disponível no link: 

http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/publicacoes.  

http://www.contagem.mg.gov.br/
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/publicacoes
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permitiam à população apresentar suas emendas à redação do PPA ou opinarem a 

respeito das propostas já apresentadas, que, por sua vez, deveriam ser 

disponibilizadas no site do município36, caracterizando, assim, a segunda fase do 

projeto. As audiências públicas eram realizadas e organizadas pelo Executivo, com 

a participação do Legislativo (Câmara dos Vereadores).  

A primeira audiência pública ocorreu no dia 21 de setembro de 2013, na 

regional Riacho, e a última ocorreu no dia 23 de novembro de 2013, no Eldorado. 

Após o percurso por todas as regionais, houve uma audiência, no dia 30 de 

novembro de 2013, na praça das Jabuticabas, localizada no centro da cidade, para 

consolidação dos trabalhos. (CONTAGEM, 2017). 37.  

O acesso era livre para qualquer cidadão, que deveria portar apenas um 

documento de identificação. 

Além da participação opinativa na construção do PPA, o Executivo, na 

realização das audiências públicas, disponibilizou serviços como Procon, Sine 

móvel, Bolsa Família e oficinas que abordavam temas educativos como meio 

ambiente, trânsito e rua de lazer. (CONTAGEM, 2017)38.  

A inciativa buscou integrar uma parceria efetiva com o Legislativo da cidade, 

trabalhou com a articulação das secretarias e órgãos do poder Executivo, 

vislumbrando, essencialmente, o diálogo com a sociedade civil organizada ou não. 

A metodologia de trabalho do Planejamento Participativo nasceu e 

consolidou-se com o apoio da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC Minas), que tem unidade localizada no município, estabelecendo-se um elo de 

ligação entre pesquisa científica e aplicação de políticas de participação. Todas as 

audiências contaram, também, com a participação de pesquisadores e 

colaboradores da PUC Minas. 

 

4.2.1 Resultado dos trabalhos 

 

No dia 30 de novembro de 2013, houve uma audiência pública municipal, 

realizada na praça da Jabuticaba (localizada no centro da cidade), com o objetivo 

                                                           
36

 Informações obtidas nos documentos divulgados pelo município de Contagem. Disponível no link: 

http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/publicacoes. 
37

 CONTAGEM, 2017, Informações disponibilizadas no portal do município: 

http://www.contagem.mg.gov.br/  
38

 CONTAGEM, 2017, Informações disponibilizadas no portal do município: 
http://www.contagem.mg.gov.br/ 

http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/publicacoes
http://www.contagem.mg.gov.br/
http://www.contagem.mg.gov.br/
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precípuo de reunir todas as propostas elaboradas nos oito encontros regionais. 

(CONTAGEM, 2017)39. 

O encontro contou com delegados de todas as regiões, que tiveram a 

oportunidade de compartilhar suas reivindicações e principais demandas. As 

propostas do Planejamento Participativo foram reorganizadas em áreas de 

resultados, sendo essas: políticas sociais, políticas de desenvolvimento urbano, 

políticas de desenvolvimento produtivo e sustentabilidade, políticas e temas 

especiais – democracia e participação popular, transparência e modernização, 

manutenção e gestão institucional. (CONTAGEM, 2017)40. 

As propostas foram debatidas, discutidas e votadas como emendas ao texto 

final do Plano Plurianual, que assim determinou-se como participativo. A partir de 

então, o Executivo de Contagem cuidou da elaboração do documento final, que, 

seguindo a tramitação legal prevista pela legislação vigente, foi enviado à Câmara 

Municipal para votação. Ato contínuo, nasceu, no mundo jurídico, a lei do Plano 

Plurianual n. 4.645, que foi sancionada pelo prefeito, no dia 26 de dezembro de 

2013, consolidando, formalmente, o Plano Plurianual do Município, período de 2014 

a 2017.  

As estatísticas elaboradas pela prefeitura de Contagem apontaram a 

participação de mais de 10.000 munícipes no processo, considerando-se a 

participação nas audiências públicas e via ferramenta disponibilizada pela internet. 

(CONTAGEM, 2017).41 Apontou, ainda, o envolvimento de 580 delegados (entre 

funcionários públicos e cidadãos) para a audiência pública municipal (CONTAGEM, 

2017)42. Total de 2.423 propostas apresentadas (CONTAGEM, 2013). 

 

4.2.2 Da Lei do Plano Plurianual aprovada n. 4.645/13 – 2014 a 2017 

 

 Conforme citado, a Lei n. 4.645/13 consolidou juridicamente o PPA 2014-

2017.  

                                                           
39

 CONTAGEM, 2017, Informações disponibilizadas no portal do município: 

http://www.contagem.mg.gov.br/ 
40

 CONTAGEM, 2017, Informações disponibilizadas no portal do município: 

http://www.contagem.mg.gov.br/ 
41

 CONTAGEM, 2017, Informações disponibilizadas no portal do município: 
http://www.contagem.mg.gov.br/ 
42

 CONTAGEM, 2017, Informações disponibilizadas no portal do município: 

http://www.contagem.mg.gov.br/ 

http://www.contagem.mg.gov.br/
http://www.contagem.mg.gov.br/
http://www.contagem.mg.gov.br/
http://www.contagem.mg.gov.br/
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 Apesar da construção participativa do PPA 2014-2017, o artigo 3º do Plano 

trouxe a previsão de que qualquer alteração, exclusão ou inclusão de programas ali 

tratados seria realizada por proposta de lei de revisão do Plano de iniciativa 

exclusiva do Executivo. Ressalta-se que o PPA 2014-2017 teve duas leis 

modificadoras que serão trabalhadas ainda neste capítulo. 

 Já as metas do Plano poderiam ser alteradas, excluídas ou substituídas por 

prerrogativa exclusiva do Executivo, conforme o decurso do processo de execução 

(artigo 5º da Lei n. 4.645/13). 

 A Lei do Plano, que possui apenas sete artigos, contou com um total de 14 

anexos, que detalham: 

 

I - considerações sobre o Planejamento Público – PPAG – 2014/2017; 
II - diretrizes; 
III - programas; 
IV - classificação dos Programas por Macro-Objetivos (Áreas de Resultado); 
V - previsão da Receita por Categoria Econômica; 
VI - estimativa Receita Corrente Líquida; 
VII - resumo do PPA – Órgão/Unidade/Fonte; 
VIII - metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
IX - classificação dos Programas por Macro-Objetivo – (Áreas de 
Resultado); 
X - resumo do PPA – Órgão/Programa; 
XI - detalhamento dos Programas Cadastrados; 
XII - resumo das Ações por Função e Subfunção; 
XIII - detalhamento dos Programas Vinculados às Ações por Órgãos. 
(CONTAGEM, 2013, lei 4.645, art. 6º) 

 

  O anexo I tentou demonstrar que o PPA 2014-2017 trabalhou em perspectiva 

progressista do município, atentando-se a programas e Planos já existentes em 

âmbito estadual e nacional.  

 Dentre os programas utilizados como parâmetro, citou-se o Programa Brasil 

Três Tempos, criado pelo Núcleo Estratégico da Presidência da República, que 

engloba uma série de metas a serem alcançadas em um período de 18 anos 

(CONTAGEM, 2013, anexo I, Lei n. 4.645). 

 Em relação ao âmbito estadual, o Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Integrado 2011/2030, que engloba estratégias de desenvolvimento para o estado de 

Minas Gerais. O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado iniciou-se como um 

documento consolidando as principais metas para o estado de Minas, baseando-se 

em seu cenário, com base em dados estatísticos relacionados ao campo do 

desenvolvimento, econômico, populacional, entre outros.  
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Em 2016, foi promulgada a Lei n. 21.967/16, que se incumbiu de atualizar as metas 

estabelecidas no PMDI, a serem cumpridas no período de 2016-2027. Citou, ainda, 

as metas e objetivos do milênio estabelecidas pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), e assumidas pelo Brasil (CONTAGEM, 2013, anexo I, Lei n. 4.645). 

 O anexo II do Plano elencou as diretrizes dos grandes objetivos, que foram 

organizadas por áreas de resultados. Aqui, elucida-se um objetivo voltado à 

participação do povo na Administração Pública que assim aduziu: “ampliar as formas 

de participação popular, empoderando os cidadãos para efetiva participação nos 

processos decisórios da gestão pública” (CONTAGEM, 2013, anexo II, Lei n. 4.645). 

Enfim, correlato a mecanismos de fomentação à participação popular, 

encontra-se, inserido no tema transparência, o objetivo: “consolidar os instrumentos 

e mecanismos de transparência e publicidade, possibilitando maior controle social 

da administração pública” (CONTAGEM, 2013, anexo II, Lei n. 4.645). 

 O anexo III se incumbiu de relacionar os programas do PPA 2014-2017, 

elencando um total de 53 programas, dos quais destaca-se: 

 

PROGRAMA: 0006 - Democracia, Participação Popular e Controle Social 
Objetivo: Incentivar a participação nas ações governamentais do município. 
PROGRAMA: 0007 - Planejamento e Orçamento Participativo 
Objetivo: Promover a participação popular, acompanhar e monitorar a 
execução das obras aprovadas. (CONTAGEM, 2013, Lei n. 4.645, anexo 
III). 

 

 Ambos, mais uma vez, elucidando a participação democrática na 

Administração Pública e no controle da gestão. 

 Do anexo IV ao anexo IX, discriminavam-se a destinação e a origem de 

receitas, com o objetivo de viabilizar o cumprimento dos programas e metas 

estabelecidas no Plano (CONTAGEM, 2013, Lei n. 4.645) 

 O anexo X organiza os programas e ações por função. Traz a previsão de 

ações específicas que estimulam a participação popular durante o desenvolvimento 

do PPA 2014-2017. Enumera ações no âmbito de todas as secretarias municipais e 

autarquias, que promovam a participação dos conselhos na Administração Pública. 

A participação popular é elucidada, não apenas na elaboração do Planejamento, 

mas também no controle quanto à execução do plano e aplicação dos recursos, 

discriminando entre as ações: 
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SEPLAN 07003 - Desenvolver atividades anuais do Planejamento e do 
Orçamento Participativo 
0007 - Planejamento e Orçamento Participativo SEPLAN 07004 - Promover 
a participação popular, na elaboração do Planejamento, do Orçamento 
Participativo e acompanhamento dos investimentos dos recursos nas 
deliberações. (CONTAGEM, 2013, lei 4645, anexo X). 
 

 

 Dentre as ações de implantação, identificam-se a Escola da Cidadania e a 

construção e manutenção de restaurantes populares. 

  

FUNEC 06018 - Implantar a Escola da Cidadania 
FMSAN 08005 - Construir Restaurantes Populares 
FMSAN 08005 - Construir Restaurantes Populares (CONTAGEM, 2013, lei 
4645, anexo X). 

 

 Em uma das demandas mais reivindicadas pela população, o acesso à saúde, 

identificou-se como ação popular específica o incentivo ao controle social nos 

programas do Sistema Único de Saúde (SUS): “FMS 06041 - Promover e incentivar 

o controle social do SUS” (CONTAGEM, 2013, Lei n. 4645, anexo X). 

 O anexo XI relacionou os valores destinados aos órgãos, conforme 

programas desenvolvidos, enquanto o anexo XII relacionou de acordo com os 

programas, objetivos e indicadores, comparando índices recentes com índices a 

serem atingidos depois do desenvolvimento do PPA. Insta destacar que a descrição 

não se prestou a colacionar todos os números estatísticos atuais, deixando diversos 

campos, com a mensagem “em apuração” e, assim, deixando de abordar o índice 

final de alcance do PPA.  

 O anexo XIII apresentou a relação de funções e subfunções, com as 

respectivas destinações orçamentárias nos anos de implementação do PPA 2014-

2017, e o anexo XIV apresentou um detalhamento dos programas vinculados às 

ações, relacionando ações por órgãos de atuação e respectivas metas, e destinação 

orçamentária aos órgãos, conforme a ação que seria desenvolvida. 

 O total de 2.423 “sugestões” foi integrado ao PPA 2014-2017, segundo 

informações divulgadas pelo município43.  

O Plano sofreu duas revisões. A primeira, por força da Lei n. 4.702 de 2014, 

revisão do PPA 2014-2017 para o período de 2015 a 2017. Posteriormente, pela 

                                                           
43

 Portal http://www.contagem.mg.gov.br/  

http://www.contagem.mg.gov.br/
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promulgação da Lei n. 4.801 de 2015, o Plano sofre outra revisão para o período de 

2016 a 2017, as quais passa-se a considerar. 

Salienta-se que, apesar da construção do Planejamento ter acontecido com a 

participação social, as revisões do PPA 2014-2017 não dialogaram com a 

sociedade, como de fato deveriam, acontecendo praticamente de forma unilateral 

pela Administração Executiva, com a aprovação, seguindo o processo burocrático 

previsto no texto constitucional vigente, da Câmara dos Vereadores. Não há dados 

oficiais que demonstram a participação dos seguimentos organizados nos processos 

de revisão, como, por exemplo, os conselhos.  

 

4.2.3 Primeira revisão do PPA/2014-2017 – Lei n. 4.702/2014 

 

Verifica-se, já no artigo 6º da Lei n. 4.702/14, responsável pela primeira 

revisão do PPA 2014-2017, de 2015 a 2017, que todos os programas dispostos na 

Lei original do Plano sofreram revisão:  

 

Art.6º Integram esta Lei, em forma de anexos, os seguintes demonstrativos: 
I - Demonstrativo da revisão dos Programas do PPAG 2014 /2017 para o 
período de 2015/2017 
II - Demonstrativo da revisão das Ações do PPAG 2014/2017 para o período 
2015/2017 
III - Diretrizes dos Macros Objetivos (Área de Resultado) 
IV - Programas do Orçamento da Criança e do Adolescente; 
V - Classificação dos Programas por Macro-Objetivos (Áreas de Resultado); 
VI - Previsão da Receita por Categoria Econômica; 
VII - Estimativa Receita Corrente Líquida; 
VIII - Resumo do PPA – Órgão/Unidade/Fonte; 
IX - Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
X - Classificação dos Programas e Ações por função/subfunção; 
XI - Resumo do PPAG – Órgão/Programa; 
XII - Detalhamento dos Programas Cadastrados; 
XIII - Resumo das Ações por Função e Subfunção; 
XIV - Detalhamento dos Programas Vinculados às Ações por Órgãos. 
(CONTAGEM, 2014, Lei n. 4.702) 

 

 Contou com a realização de uma única audiência pública, que, dentre outros 

temas, debateu as alterações propostas para o PPA 2014-2017. O resultado final da 

revisão estabelecida pela lei supra foi a suspensão de oito programas e a inclusão 

de dois, consolidando, ao final, um total de 46 programas para execução no período 

de 2015-2017. Programas incluídos: 

 

PROGRAMA: 0053 - 
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Objetivo: Oferecer à população uma cidade com manutenção adequada, 
conservada, agradável de viver e trabalhar 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2014, Lei n. 4702, Anexo I) 
 

Responsável por incorporar os programas 0009 (Conservação e Limpeza da 

Cidade) e 0010 (Manutenção de Praças, Parques e Áreas Verdes) do PPAG 2014-

2017. 

 
PROGRAMA: 0054 - 
Objetivo: Elaborar e implementar Políticas Públicas de Saneamento básico 
com manejo de resíduos sólidos, de águas pluviais, preservando recursos 
hídricos e ambientais, e estabelecer parcerias para o desenvolvimento 
sustentável da bacia Vargem das Flores 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2014, Lei n. 4702, Anexo I) 
 
 

 Responsável por incorporar os programas 0040 (Saneamento Integrado), 

0041 (Gestão Integrada de Vargem das Flores) e 0042 (Gestão Ambiental e 

Recursos Hídricos) do PPAG 2014-2017. 

 A lei revisora suspendeu ainda os programas 0016, 0037, e 0050, os quais 

relacionam-se: 

 

PROGRAMA: 0016 - Ensino Superior na Modalidade Tecnólogo 
Objetivo: Ampliar a oferta de cursos na FUNEC, com a criação da 
modalidade 
Tecnólogo, em nível superior 
Revisão: Suspenso (CONTAGEM, 2014, Lei n. 4702, Anexo I) 
 

Incorporado pelo programa 0015 (Educação Profissional e Ensino Médio). 

 

PROGRAMA: 0037 - Prevenção ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas 
Objetivo: Prevenir o uso abusivo do álcool e outras drogas 
Revisão: Suspenso (CONTAGEM, 2014, Lei n. 4702, Anexo I) 
 

Incorporado pelo programa 0019 (Atenção Especializada em Saúde de Média 

e Alta Complexidade). 

 

PROGRAMA: 0050 - Oferta de Produtos e Serviços 
Objetivo: Consolidar a Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, 
enquanto entidade 
de excelência na organização e na prestação de serviços educacionais. 
Revisão: Suspenso (CONTAGEM, 2014, Lei n. 4702, Anexo I) 
 

Incorporado pelo programa 001 (Gestão Administrativa Institucional).  
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 No que se refere às ações, após a revisão, restou um total de 314 ações, das 

345 existentes inicialmente na Lei original do PPA 2014-2017 (incluído um total de 

66 ações e suspensas outras 97) (CONTAGEM, 2014, Lei n. 4.702, Anexo II). 

 Para exemplificar, cita-se a suspensão da ação “construir rede integrada de 

políticas públicas para as pessoas com deficiência e idosos”, substituída pela ação 

“desenvolver Ações da Política Pública para Idosos e Pessoas com Deficiência” 

(CONTAGEM, 2014, lei 4.702, Anexo II). 

As alocações de receitas para realização dos programas foram realizadas 

conforme as criações e incorporações realizadas. 

 

4.2.4 Segunda revisão do PPA/2014-2017 – Lei n. 4.801/2015 

 

A Lei n. 4.801 de 2015 também trabalhou em todos os anexos da Lei original 

do PPA 2014-2017. Não há dados oficiais que demonstram a participação dos 

seguimentos organizados nos processos de revisão, como, por exemplo, os 

conselhos. Não há ainda, registro de realização de audiência pública.  

O anexo I da Lei n. 4.801/2015 relacionou o que foi alterado na Lei original do 

Plano. Do total de 52 programas criados originalmente, 34 programas foram 

suspensos, e 11 programas foram incluídos, chegando ao resultado final de 23 

programas para execução no período de 2016-2017.   

 Todos os programas suspensos o foram com a justificativa de que haviam 

sido incorporados em outros programas já existentes ou que ali estavam sendo 

criados. A título de exemplificação, citam-se. 

 
PROGRAMA: 0054 - Saneamento e Meio Ambiente 
Objetivo: Elaborar e implementar Políticas Públicas de Saneamento básico 
com manejo de resíduos sólidos, de águas pluviais, preservando recursos 
hídricos e ambientais, e estabelecer parcerias para o desenvolvimento 
sustentável da bacia Vargem das Flores. 
Revisão: Suspenso (CONTAGEM, 2015, lei 4.801, Anexo I) 

 

Foi incorporado ao programa criado de n. 0065, que passou a dispor: 

 

PROGRAMA: 0065 - Meio ambiente e sustentabilidade 
Objetivo: Elaborar e implementar políticas públicas de saneamento básico 
com manejo de resíduos sólidos, de águas pluviais, preservando recursos 
hídricos e ambientais e garantir o licenciamento e o controle ambiental. 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2015, lei 4.801, Anexo I) 
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 Responsável também pela incorporação dos programas 0012 

(Desenvolvimento Produtivo Sustentável) e 0043 (Licenciamento e Controle 

Ambiental).  

 Abaixo, relacionam-se os novos programas incluídos pela lei revisora:  

  

PROGRAMA: 0055 - Aperfeiçoamento da Gestão Pública e Articulação 
Governamental 
Objetivo: Garantir a eficiência da gestão pública com transparência e 
promover a articulação política entre os poderes e a sociedade 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2015, lei 4.801, Anexo I) 
 

Responsável por incorporar os programas 0017, 0018, 0019 e 0020 do PPAG 

2016-2017. 

 
PROGRAMA: 0056 - Organização e qualificação da gestão e da atenção à 
saúde 
Objetivo: Organizar e qualificar a gestão da rede pública de saúde do 
município. 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2015, lei 4.801, Anexo I) 
 

Responsável por incorporar os programas 0017, 0018, 0019 e 0020 do PPAG 

2016-2017. 

 
PROGRAMA: 0057 - Gestão do Sistema Municipal de Ensino de Contagem 
Objetivo: Garantir a melhoria dos indicadores de qualidade na educação, 
assegurando o acesso ao ensino, incluindo indivíduos com alguma 
limitação, e a melhoria na formação dos servidores públicos [do ensino]. 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2015, lei 4.801, Anexo I) 
 

Responsável por incorporar os programas 0015, 0023, 0024, 0025 e 0026 do 

PPAG 2016-2017. 

 
PROGRAMA: 0058 - Assistência e Proteção Social, Inclusão Solidária e 
acesso à moradia digna 
Objetivo: Promover o acesso à moradia, a inclusão de indivíduos em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica e o combate à insegurança 
alimentar e nutricional. 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2015, lei 4.801, Anexo I) 
 

Responsável por incorporar os programas 0028, 0029 e 0030 do PPAG 2016-

2017. 

 
PROGRAMA: 0059 - Políticas Integradas para Idoso e Pessoa com 
Deficiência 
e Mobilidade Reduzida 
Objetivo: Garantir maiores condições de inserção das pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida na sociedade e os direitos relacionados às 
pessoas idosas. 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2015, lei 4.801, Anexo I) 
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Responsável por incorporar os programas 0031 e 0032 do PPAG 2016-2017. 

 

PROGRAMA: 0060 - Promoção dos Direitos Humanos, Juventude e 
Participação Popular 
Objetivo: Promover a defesa dos direitos, a superação de quaisquer formas 
de discriminação, as políticas para juventude e a participação popular. 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2015, lei 4.801, Anexo I) 
 

Responsável por incorporar os programas 0007, 0022 e 0033 do PPAG 2016-

2017. 

 
PROGRAMA: 0061 - Defesa Social, Prevenção à Violência e Defesa Civil 
Objetivo: Desenvolver ações que promovam a diminuição da violência no 
Município e a proteção e atendimento à população em áreas de risco ou 
atingidas por desastres. 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2015,  lei 4.801, Anexo I) 
 

Responsável por incorporar os programas 0027 e 0036 do PPAG 2016-2017. 

 

PROGRAMA: 0062 - Planejamento, Regulação e Fiscalização Urbana 
Objetivo: Promover transformações urbanísticas estruturais, 
aperfeiçoamento das políticas de regulação urbana, ampliação do acesso 
ao serviço público de transporte e a melhora da circulação e articulação 
viária dos principais 
corredores. 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2015,  lei 4.801, Anexo I) 
 

Responsável por incorporar os programas 0038, 0039 e 0048 do PPAG 2016-

2017. 

 
PROGRAMA: 0064 - Fomento à Cultura e Proteção ao Patrimônio Cultural 
Objetivo: Promover a preservação, conservação e revitalização do 
patrimônio cultural e arquitetônico do município, além de promover o 
desenvolvimento 
artístico e cultural. 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2015,  lei 4.801, Anexo I) 
 

Responsável por incorporar os programas 0051 e 0052 do PPAG 2016-2017. 

 

PROGRAMA: 0065 - Meio ambiente e sustentabilidade 
Objetivo: Elaborar e implementar políticas públicas de saneamento básico 
com manejo de resíduos sólidos, de águas pluviais, preservando recursos 
hídricos e ambientais e garantir o licenciamento e o controle ambiental. 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2015, lei 4.801, Anexo I) 
 

Responsável por incorporar os programas 0012, 0043 e 0054 do PPAG 2016-

2017. 

 

PROGRAMA: 0066 - Comunicação, publicidade, eventos e transparência 
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Objetivo: Desenvolver ações de comunicação e publicidade, realizar 
eventos e garantir a transparência do Município de Contagem 
Revisão: Novo (CONTAGEM, 2015,  lei 4.801, Anexo I) 

 

Responsável por incorporar o programa 0035 do PPAG 2016-2017 

 Refletindo nas ações instituídas no PPA/2014-2017, a lei revisora suspendeu 

212 ações, ficando, para o período de 2016-2017, um total de 177 ações, sendo 94 

ações mantidas, 83 novas ações e oito ações realocadas (CONTAGEM, Lei 

4.801/15, Anexo II). 

 As alocações de receitas para realização dos programas foram realizadas 

conforme as criações e incorporações realizadas. 

 

4.2.5 Execução do PPA/2014-2017  

 

Em novembro de 2014, realizou-se uma audiência pública na praça da 

Jabuticaba, no centro de Contagem, objetivando demonstrar para a população as 

ações do governo e o que havia, até então, sido implantado e concluído do PPA 

2014-2017, bem como revisão e readequação de determinadas propostas previstas 

no Plano. As reuniões contaram com a parceria do Legislativo local.44 

Em 2014, das sugestões apresentadas pela população, a Prefeitura de 

Contagem concluiu 387; 886 estão em execução; 864 não foram iniciadas; e 186, 

por motivos técnicos, não foram viabilizadas.45 

 Ainda, em 2014, a Administração Executiva de Contagem criou o programa 

de metas e resultados da Prefeitura, intitulado “Contagem Faz”, divulgando, por meio 

de folhetos informativos disponibilizados no site do município46 e separados por 

regionais, informações sobre as principais obras iniciadas ou concluídas na região, 

bem como programas e ações governamentais. O primeiro informativo “Contagem 

Faz” foi divulgado em julho de 2015. 

 Os últimos informativos divulgados no site datam de julho de 2016. Em 2017, 

não se identificou o informativo do “Contagem Faz” com informações centralizadas 

das ações executivas.  

                                                           
44

 Informações disponibilizadas através do link: http://www.contagem.mg.gov.br/?materia=822086, 

acesso em 07/07/2015. 
45

 Informações disponibilizadas através do link: http://www.contagem.mg.gov.br/?materia=822086, 
acesso em 07/07/2015. 
46

 http://www.contagem.mg.gov.br/?ga=publicacoes&publicacao=983745&pagina=1, link de acesso 
aos informes “Contagem Faz”. Acesso em 10/10/2017. 

http://www.contagem.mg.gov.br/?materia=822086
http://www.contagem.mg.gov.br/?materia=822086
http://www.contagem.mg.gov.br/?ga=publicacoes&publicacao=983745&pagina=1
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Apesar do Plano Plurianual 2014-2017 estar vigendo no município, depois do 

que se relatou, o município ainda não disponibilizou, formalmente, o que já foi 

aplicado e os resultados oriundos da efetiva aplicação das propostas; a previsão do 

que ainda acontecerá, de modo a modular um comparativo do que a população 

identificou como demanda alerta na construção do PPA; e o que foi efetivamente 

concretizado, como os dados estatísticos dos resultados. 

Foram disponibilizadas três prestações de contas anuais, a primeira, em 

2015, que se referia ao exercício de 2014, a segunda, em 2016, referente ao 

exercício de 2015, e a terceira em 2017, referente ao ano de 2016. Todas 

abarcaram, no anexo I, as realizações das metas do Plano Plurianual 2014-2017. 

Ocorre que, além da prestação ter ocorrido anualmente, a descrição dos 

programas concluídos foi peremptoriamente genérica, não se permitindo identificar o 

que foi ou não efetivamente realizado e entregue à população, em quais regionais, e 

os munícipes beneficiados.    

  

4.3 Perder a eleição significa um Planejamento mal feito ou mal executado? 

 

 O ex-prefeito, eleito em outubro do ano de 2012, com posse no dia primeiro 

de janeiro de 2013, responsável pela efetivação do Planejamento Participativo na 

cidade de Contagem, via construção do PPA 2014-2017 (Lei n. 4.645/2013), se 

candidatou à reeleição nas eleições ocorridas em 2016, para posse em janeiro de 

2017, e perdeu, em segundo turno, com considerável diferença de votos em relação 

ao primeiro candidato colocado, o atual prefeito.  

No primeiro turno, o ex-prefeito obteve um total de 27,87% dos votos válidos, 

enquanto o seu adversário apresentou um percentual de 24,68% dos votos. Já no 

segundo turno, o candidato, então eleito, obteve um percentual de 72,96% dos votos 

válidos, o que corresponde a um total de 223.902 votos, enquanto o então ex-

prefeito obteve uma porcentagem de 27,04% dos votos, total de 82.986 votos (TRE, 

2016)47.  

 O que nota-se é que, apesar da gestão executiva anterior trazer os 

seguimentos organizados e não organizados para a construção do Planejamento 

                                                           
47

Resultados obtidos no link: http://apps.tre-

mg.jus.br/aplicativos/html/ele2016/consulta.html?p={filtro:%22resultado-por-
municipio%22,titulo:%22Por%20munic%C3%ADpio%22}# , acesso em 20/10/2017. 

http://apps.tre-mg.jus.br/aplicativos/html/ele2016/consulta.html?p=%7bfiltro:%22resultado-por-municipio%22,titulo:%22Por%20munic%C3%ADpio%22%7d
http://apps.tre-mg.jus.br/aplicativos/html/ele2016/consulta.html?p=%7bfiltro:%22resultado-por-municipio%22,titulo:%22Por%20munic%C3%ADpio%22%7d
http://apps.tre-mg.jus.br/aplicativos/html/ele2016/consulta.html?p=%7bfiltro:%22resultado-por-municipio%22,titulo:%22Por%20munic%C3%ADpio%22%7d
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municipal, na elaboração do “principal mecanismo planejador”, a construção do PPA, 

objetivando assim, precipuamente, dialogar com o cidadão, a fim de tentar atender 

às principais demandas, a ação não resultou na garantia da reeleição, com a 

manutenção da referida gestão no poder Executivo. 

 Ressalta-se que o ex-prefeito carregava, em seu currículo acadêmico, 

formação técnica no ramo do Direito Econômico para construção do Planejamento, 

eis que Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O 

referido argumento foi utilizado em sede de campanha pelo então candidato, em 

2012, na proposta de uma administração técnica.  

 O anexo I do PPA 2014-2017 traz objetivos claros quanto à intenção de 

aplicação do plano, dispondo: 

 

O modelo definido para elaboração do PPA 2014-2017 tem objetivo de 
efetivar avanços em relação à cultura de planejamento. Espera-se que o 
PPA represente um importante papel na instrumentalização das ações 
do governo, no fortalecimento da democracia, na promoção da cidadania e 
da transparência com repercussões diretas na melhoria dos serviços 
essenciais prestados pelo poder público à população de Contagem. 
(CONTAGEM, 2013, Lei 4645, VIDE ANEXO I, PPA/2014-2017, grifou-se). 

 
 

 E ainda dispõe, como premissas:  
 
 

O PPA 2014-2017 tem como premissas: 
 

públicas, dos programas e 
ações incluídos no PPA municipal; 

os desafios encontrados pela atual 
administração; 

ra atender de forma adequada 
àsdemandas da sociedade. (CONTAGEM, 2013, Lei 4645, VIDE ANEXO I, 
PPA/2014-2017). 

 

 Ocorre que o Planejamento é uma modalidade de intervenção estatal capaz 

de impactar nas “estruturas socioeconômicas”, distribuir e descentralizar renda 

(BERCOVICI, 2005). Segundo Bercovici, “o planejamento coordena, racionaliza e dá 

uma unidade de fins à atuação estatal, diferenciando-se de uma intervenção 

conjuntural ou casuística” (BERCOVICI, 2005, p. 69/70)   

 Assim, a efetiva demonstração de resultados requer inicialmente um 

Planejamento bem consolidado, que garanta legitimidade para a construção de 

programas e projetos sólidos no Plano Plurianual, um dos principais mecanismos 

planejadores disponibilizado ao Estado. “O planejamento está assim sempre 
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comprometido axiologicamente, tanto pela ideologia constitucional como pela busca 

da transformação do status quo econômico social” (BERCOVICI, 2005, p. 70).   

Tratando-se de um ato de escolha, dentre variadas alternativas, escolha que 

deve pautar-se na base principiológica do texto constitucional, não é encarado como 

um processo neutro (BERCOVICI, 2005).  

Nesse contexto, pontua-se que a participação social será fundamental para a 

identificação das principais demandas a serem atingidas pela Administração do 

Estado.  

Desse modo, relacionam-se a etapas do Planejamento à busca de resultados, 

à execução do Plano, ao monitoramento que permitirá revelar os obstáculos da 

execução e resolvê-los e, por fim, à avaliação e revisão que permitirão a busca por 

projetos e programas “eficazes” ao contexto econômico social.  

Ocorre que, conforme leciona, Bercovici (2005), há três entraves principais ao 

Planejamento, sendo esses: estrutura administrativa, redução do Planejamento ao 

orçamento, e, a reforma administrativa neoliberal (BERCOVICI, 2005). 

No que se refere à estrutura administrativa do Estado brasileiro, identificam-se 

setores internos que representam interesses diferentes (BERCOVICI, 2005). 

Bercovici esclarece que a presidência da república pode superar essa 

“fragmentação”, “mobilizando-se, ao seu redor, setores técnicos e burocráticos 

capazes de dar um sentido à atuação estatal” (BERCOVICI, 2005, p. 78).   

Neste diapasão, um órgão planejador que tenha poderes de gestão pode 

minimizar conflitos políticos no Estado. (BERCOVICI, 2005). 

Quanto ao problema da redução do Planejamento ao orçamento, Bercovici 

(2005) ensina que o Plano, enquanto lei, submetido ao debate e aprovado no âmbito 

legislativo, confere cunho democrático ao Planejamento. (BERCOVICI, 2005). 

Bercovici (2005) evidencia que a atuação do governante deve ser obediente à 

classificação de prioridades determinadas no plano, sob pena de desvio de poder e 

privilégios particulares. Não obstante, a Constituição de 1988 busca integrar 

Planejamento e orçamento.  

No que se refere à reforma administrativa neoliberal, as diversas emendas 

promovidas no texto constitucional de 1988 classificaram, segundo Bercovici (2005), 

a “reforma do Estado”, que implantou o modelo neoliberal, induzindo que a atuação 

do Estado deveria pautar-se no mercado (“economia de mercado”), tentando a 

“relativização” das intervenções estatais (BERCOVICI, 2005). Concomitante a esse 
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fenômeno, “patrocinou-se a reforma do Estado para promover o 

descomprometimento público em relação à economia, por meio da privatização, 

liberalização, buscando a substituição do Estado intervencionista por um Estado 

Regulador.” (BERCOVICI, 2005, p. 82). 

Dentre os impactos sofridos com a “reforma do Estado”, está o da criação de 

agências reguladoras (órgãos independentes de regulação), a privatização de 

estatais e as parcerias público-privadas, reguladas por contratos. (BERCOVICI, 

2005). 

Assim, tem-se, de um lado, a Administração Pública “centralizada”, que 

“formula e planeja as políticas públicas” (BERCOVICI, 2005, p.85) e, de outro, as 

agências reguladoras (BERCOVICI, 2005). 

Bercovici (2005) conclui que:  

 

(...) a regulação no Brasil não significa a “republicização” do Estado. Pelo 
contrário, a regulação significou o desmonte da estrutura do Estado, o 
sucateamento do Poder Público e o abandonode qualquer possibilidade de 
implementação de uma política deliberada de desenvolvimento nacional. 
(BERCOVICI, 2005, p. 85). 

 

 A pesquisa nas fontes oficiais disponibilizadas ao munícipe de Contagem, 

além do informativo citado e dos dados apresentados no tópico anterior, não 

permitem identificar, quantitativamente e qualitativamente, o que foi efetivamente 

implantado em relação ao PPA 2014-2017, bem como possíveis resultados obtidos 

com a implantação dos programas dispostos no Plano. Assim, denota-se que, 

apesar do diálogo construído com a sociedade, não houve ferramentas que 

propiciassem o acesso dessa à fiscalização da implantação das metas e programas 

definidos no Plano, tampouco, que pudesse estabelecer um diálogo direto, no 

decorrer dos programas e ações implantados, que proporcionasse a opinião do 

cidadão ao longo da implantação dos programas.  

 Outrossim, destaca-se que o PPA/2014-2017 sofreu duas revisões, a 

primeira, em 2014, por força da Lei n. 4702/2014, para implantação no período de 

2015 a 2017, e, logo depois, a segunda revisão, em 2015, Lei n. 4801/2015, para 

aplicação no período de 2016 a 2017, ambas trabalhadas nos tópicos anteriores. No 

entanto, apesar da construção do texto original do PPA 2014-2017 ter ocorrido de 

maneira participativa, com os seguimentos sociais organizados ou não, apenas para 

a edição da primeira Lei revisora (4.702/14), é que houve uma única audiência 
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pública que se prontificou, dentre outros assuntos, a debater alterações do PPA 

2014-2017.  

A Lei revisora do Plano, promulgada em 2015, não passou pelo crivo social, o 

que foi uma falha do Executivo, sendo construída unilateralmente pela 

Administração Executiva do município. Ambas as leis revisoras incluíram, excluíram 

e suspenderam programas e ações originariamente dispostas no PPA.  

 O PPA nasce, no primeiro ano da nova Administração municipal, eleita para 

um mandato de quatro anos, para aplicação nos próximos três anos de gestão e 

extensão de mais um ano para a próxima Administração Executiva a ser eleita, no 

pleito posterior à construção do Plano.    

 A prerrogativa de construção do PPA para aplicação em três anos de gestão 

efetiva e, obrigatoriamente, um ano para a Administração eleita para o próximo 

mandato oportuniza ao candidato, então eleito, cumprir suas “promessas” de 

campanha para com os eleitores, que, por sua vez, baseiam-se em propostas 

apresentadas para definirem sua escolha no processo eleitoral. 

 Em entrevista concedida ao jornal “O Tempo”, em 201548, o ex-prefeito de 

Contagem, à época, ainda no exercício do mandato, enfatizou a participação popular 

como uma prioridade na sua administração, destacando-se o trecho da entrevista:  

 

Temos na Participação Popular uma das nossas prioridades. Acreditamos 
que ela é a chave para a construção de uma sociedade plural, livre de 
discriminação e de todas as formas de violência e desigualdade. No 
entanto, é um dos maiores desafios, pela dificuldade de se conseguir 
envolver os diversos segmentos da sociedade civil nas questões da cidade. 
Mas, realizamos várias iniciativas neste sentido. 
Desde que assumimos o governo, mobilizamos as pessoas e, juntos, 
fizemos um amplo diagnóstico, elencando as prioridades da cidade em 
diversas áreas, por meio do Planejamento Participativo. Moradores, 
lideranças comunitárias, religiosas, políticas e empresariais, movimentos 
sociais, dentre outros segmentos da Sociedade Civil Organizada, foram 
convidados a apresentar propostas para nos ajudar a construir o 
planejamento de Contagem, pensando naquilo que as nossas regiões mais 
precisam e, também, preparando Contagem para o futuro. 
A partir daí lançamos um Programa de Monitoramento de Metas e 
Resultados da Prefeitura de Contagem, o Contagem Faz, em que estão 
definidos um conjunto de ações prioritárias. Agora, lançamos mais uma 
ação participativa para o acompanhamento das obras. Com a Caravana da 
Participação, visitamos todas as obras em execução nas oito regiões de 
Contagem, junto com movimentos sociais e a nossa população. (MOURA, 
Carlin, 2015, Disponível no site http://pcdobcontagem.com.br/prefeito-carlin-
moura-faz-avaliacao-do-governo/, acesso em 20/10/2017.) 

                                                           
48

 MOURA, Carlin. 2015. Entrevista ao jornal O Tempo. Disponível no site 

http://pcdobcontagem.com.br/prefeito-carlin-moura-faz-avaliacao-do-governo/, acesso em 20/10/2017. 

http://pcdobcontagem.com.br/prefeito-carlin-moura-faz-avaliacao-do-governo/
http://pcdobcontagem.com.br/prefeito-carlin-moura-faz-avaliacao-do-governo/
http://pcdobcontagem.com.br/prefeito-carlin-moura-faz-avaliacao-do-governo/
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 Nesta seara, denota-se que a Administração Executiva do município de 

Contagem buscou, idealizou mecanismos para a construção de um governo eficaz, 

como a construção do Planejamento com a participação popular, seguindo uma 

tendência moderna e com finalidade “eficiente” na Administração Pública, que tentou 

construir programas e projetos que viabilizassem o atendimento dos principais 

anseios sociais. 

Ocorre que a técnica, não apenas na construção “eficaz” do Planejamento 

com a elaboração do PPA – um dos principais mecanismos planejadores –, mas, 

sobretudo, em uma implantação e monitoramento que permitam o acesso opinativo 

da população, durante e depois de implantadas as políticas públicas, e, ainda, uma 

avaliação de resultados que objetive o cumprimento das metas e objetivos dispostos 

no Plano, sem mudanças “surpresas” durante sua execução, são fatores 

preponderantes que, conforme se observa, não foram efetivamente cumpridos e 

desenvolvidos, o que talvez tenha provocado a derrocada nas urnas.   
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5 CONCLUSÃO  

 

 As manifestações populares desencadeadas ao longo da história brasileira 

demonstram que a população sempre lutou pelo direito de voz junto à Administração 

Pública, fosse para destacar suas principais necessidades, fosse para pronunciar 

seu descontentamento frente às medidas adotadas pelo Estado.  

 Assim, não apenas a história brasileira, mas, sobretudo, as mudanças 

provocadas nas legislações, advindas dos acontecimentos históricos, propiciaram a 

promulgação da Constituição de 1988, que se consagra como uma das mais 

democráticas do cenário brasileiro.  

Pela interpretação mais coerente do texto constitucional vigente, verifica-se 

que o Planejamento se destaca como uma das principais ferramentas de 

intervenção indireta disponibilizadas ao Estado, em suas diversas esferas: federal, 

estadual ou municipal. Não obstante, classifica-se como ferramenta de uso 

obrigatório ao setor público, seja pela literalidade do texto, seja pela interpretação 

principiológica da Constituição Econômica, observada a partir do artigo 170 da 

Constituição de 1988. 

 Um dos principais mecanismos planejadores disponibilizados pela 

Constituição de 1988, mas não o único, conforme demonstrado, é o Plano 

Plurianual, que propiciará o direcionamento da arrecadação pública, isto é, dos 

investimentos públicos, efetivando-se como instrumento capaz de estabelecer um 

elo de ligação com todos os demais Planos previstos na Constituição de 1988, 

abordados por este trabalho, orientando ainda, a construção da LOA e da LDO. 

 A participação popular na construção e no controle da legislação planejadora, 

não apenas coaduna com toda sistemática jurídica, caracterizando-se como 

ferramenta de exercício da Democracia Participativa, adotada pelo texto 

constitucional de 1988, como propicia uma Administração Pública voltada para a 

aplicação racional dos recursos públicos, de maneira a atender às principais 

demandas da população e de forma cumulativa com o papel representativo dos 

eleitos. 

 O município de Contagem, dentro dessa esteira, adotou a Democracia 

Participativa na construção do Plano Plurianual 2014-2017 (Lei n. 4645/2013), no 

convite direto à população para elaboração do Planejamento. Antes, a primeira 

versão do projeto de lei foi elaborada com a participação das secretarias e 
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conselhos, para, posteriormente, ser levada à opinião popular. A participação da 

população foi regionalizada pela promoção de audiências públicas nas oito regionais 

da cidade. Ao final, consolidaram-se as propostas em um único documento, 

originando o PPA 2014-2017, por meio da aprovação da Lei n. 4.645/2013.  

 Verificou-se, ao longo do trabalho, que, apesar da elaboração do PPA 2014-

2017 ter ocorrido por meio da Democracia Participativa, as duas revisões às quais a 

Lei original foi submetida não contaram com a participação direta da população, 

sendo que, apenas a primeira revisão, ocorrida em 2014 (Lei n. 4702/2014), contou 

com uma única audiência pública, realizada antes da sua aprovação, o que 

configurou um erro do Executivo.  

 Outrossim, não foi possível identificar mecanismos que viabilizassem o 

acompanhamento direto do contagense ao cumprimento dos programas e metas 

dispostos no Plano, em tempo hábil e de modo a permitir que o munícipe 

compartilhasse de receitas disponibilizadas aos programas, dos problemas 

executórios enfrentados pela Administração Pública que implicassem mudança dos 

programas previamente aprovados. 

 Certo que a Administração Executiva disponibilizou informativos, que 

receberam a nomenclatura de “Contagem Faz”, descrevendo, em linhas gerais, as 

ações tomadas pelo município, construídos e distribuídos por regionais. 

 Além dos informativos, a prefeitura de Contagem disponibilizou relatório de 

prestação de contas anual, referente aos exercícios de 2014 – disponibilizado no 

ano de 2015 –, 2015 – disponibilizado no ano de 2016 –, e 2016 – disponibilizado no 

ano de 2017.  

 Os relatórios discriminaram as ações realizadas pelo município que cumpriam 

metas, objetivos classificados no Plano Plurianual vigente, tudo de maneira 

genérica, pouco detalhada à linguagem de leitura dinâmica da população, não 

permitindo aferir a real execução do plano. Seguem como anexo ao presente 

trabalho.  

 O ex-prefeito, precursor do Planejamento Participativo no município, perdeu a 

eleição com índices expressivos nas urnas (segundo turno 2016). O atual prefeito da 

cidade, responsável pela construção do Plano Plurianual que vigorará no período de 

2018 a 2021, não anunciou como aconteceria o processo de elaboração do plano, 

destituindo a participação popular, o que se considera como retrocesso. A Lei do 

Plano Plurianual 2018-2021, no fechamento deste trabalho, ainda não havia sido 
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encaminhada à Câmara dos Vereadores para aprovação, o que impossibilitou 

verificar os programas mantidos, descritos pelo PPA 2014-2017.  

 Contagem, com o processo de elaboração do PPA 2014-2017 (Lei n. 

4.645/2013), não apenas se enquadrou no modelo Democrático Participativo, como 

trouxe fagulhas de uma Democracia Radical, tentando ser implantada em âmbito 

municipal, no entanto, carente ainda de técnica e mecanismos eficientes à promoção 

equânime do debate. 

A construção participativa no Planejamento é a tendência moderna na 

Administração Pública, uma conquista social apta a consagrar os valores 

democráticos do texto constitucional vigente e, assim, a cumprir efetivamente a 

Constituição de 1988, e propiciar a identificação das demandas prioritárias do 

cidadão. Não obstante, envolve técnica, desafios a serem superados, conforme 

pontuado por Bercovici (2005), que demandam, também, planejamento, não apenas 

em relação à elaboração do PPA, mas em relação às ferramentas de acesso do 

cidadão ao que foi votado como metas prioritárias e aos passos executórios das 

mesmas, à identificação de supostos problemas de execução, o que poderá implicar 

nas revisões da Lei original do Plano aprovado, revisões essas que não podem 

acontecer de forma unilateral, pela própria dinâmica e características do 

Planejamento, sob pena de um Planejamento mal executado e com viés autoritário, 

fugindo dos padrões democráticos.   
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