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Desde que assumi os destinos de Natal, foi determinante que o primado de nossa 
administração seria o planejamento participativo, de forma que nossos projetos jamais 
ganhassem apenas o foro privilegiado dos gabinetes. Planejamento, pois considero que a 
gestão pública não comporta mais modelos empíricos. Participativo, porque acredito que 
um governo é fruto de decisão plural. 

Forjamos, assim, nosso estilo de governar: propondo, ouvindo, discutindo e realizando. 
Isso porque, para promover a qualidade de vida, incentivar a vitalidade cultural e tornar 
mais justa a cidade - desafios inerentes a qualquer administração pública - não se pode 
prescindir da parceria e do envolvimento dos diversos atores sociais que participam do 
processo de transformação das cidades. 

Compartilhar a gestão pública de Natal não significa, porém, que a Prefeitura abra mão 
de seu papel. O executivo municipal tem clareza de que é sua a responsabilidade pela for-
mulação, implantação e avaliação permanente da política urbana, cujo objetivo é garantir 
a todos o direito à cidade e à justa distribuição dos benefícios advindos do seu processo 
de valorização como sítio comum.

apresentação
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E tal valorização, em nosso governo, é embasada filosoficamente nos conceitos do mo-
vimento Cidades Saudáveis, que traduzem um conjunto de políticas urbanas difundidas e 
implantadas pela Organização das Nações Unidas, considerando, dentre outros aspectos, 
saúde, educação, habitação e cuidados com a infância, a terceira idade e o meio ambiente. 

Nessa longa jornada que empreendemos por uma cidade mais justa e sustentável, nos 
entregamos de corpo e alma ao desenvolvimento e à conseqüente execução de projetos 
estruturantes nas áreas de saneamento, drenagem, habitação, transporte, mobilidade, in-
clusão social e desenvolvimento comunitário. Muitos deles vão aqui retratados por técnicos 
que tiveram o mais vivo envolvimento em cada etapa de sua implantação. É a visão humana 
e às vezes até lírica de nossos servidores públicos, impressa nessas páginas para, mais que 
contar, registrar que ainda é possível sonhar e, melhor que isso, realizar. Esta é, portanto, 
uma obra que se abre para a nossa gente, para a nossa cidade Natal.   

Carlos Eduardo
Prefeito de Natal
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Editorial

Quando assumimos a Secretaria de Planejamento do Município, em janeiro de 2005, tínha-
mos, juntamente com o Prefeito Carlos Eduardo, o compromisso de implantar o Orçamento 
Participativo e avançar na democracia participativa, com o Programa de Gestão Democráti-
ca, garantindo à população o direito e o dever de ser protagonista de sua própria história.

O Orçamento Participativo - que implantamos desde 2006 - é um instrumento de gestão 
democrática capaz de assegurar a participação política e a integração social, possibili-
tando à população maior acesso aos equipamentos e serviços urbanos e à condição de 
uma vida digna. Ele enseja, também, maior transparência na elaboração e execução do 
orçamento, controle social das finanças públicas, sendo sem dúvida, uma poderosa ferra-
menta no enfrentamento da corrupção, do clientelismo e do assistencialismo. 

Ainda no início de nossa gestão, em março de 2005, realizamos reuniões com prefeitos 
e secretários de planejamentos dos municípios da Região Metropolitana de Natal (RMN), 
nas quais discutimos estratégias de intervenção integrada, com o objetivo de solucionar 
problemas comuns nas mais diversas áreas (transporte, segurança, saúde, saneamento). 
Esse trabalho resultou no que podemos chamar de embrião do Plano Estratégico de De-
senvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Natal: Natal Metrópole 2020. 

A iniciativa foi encampada pelo Governo Estadual que, em 2006, contratou a Professora 
Tânia Bacelar, pesquisadora reconhecida nacionalmente no estudo da temática, para a 
elaboração do Plano, trabalho que teve início em agosto do mesmo ano.

A gestão municipal avançou, também, na concepção de um projeto de desenvolvimento 
integrado que contempla obras estruturantes - drenagem e saneamento, habitação, mo-
bilidade e transporte - aliadas aos serviços urbanos, ao meio ambiente, à implantação de 
equipamentos sociais urbanos e ao desenvolvimento comunitário. 

Assim, no final de 2007, a Prefeitura do Natal deu início à execução do Programa 
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de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Natal 
- Natal do Futuro - principal produto dos esforços que a 
Prefeitura vem desenvolvendo para construir uma cida-
de includente, democrática e saudável. Esse Programa 
é uma prova concreta de que o trabalho coletivo é capaz 
de transformar, e com ele aprendemos a deixar de lado 
os caminhos que nos levavam sempre aos mesmos lu-
gares. Mais que isso: na tentativa de transformar a reali-
dade, olhamos todos os caminhos com atenção e cuida-
do, quantas vezes julgamos necessário, e optamos por 
aqueles que tinham um coração, pois eles são sempre 
bons e nos tornam melhores. 

Ousamos e fizemos a travessia, juntos e integrados, e, 
por isso, não ficamos à margem de nós mesmos, nem dos 
nossos ideais e compromissos que assumimos enquanto 
gestores, técnicos, mas acima de tudo, daqueles assumi-
dos como cidadãos, homens e mulheres do bem. Por fim, 
conseguimos fazer com que algumas velhas práticas fos-
sem abandonadas e teimosamente escolhemos o tempo 
todo os caminhos do coração. São eles que estão trans-
formando a nossa cidade e conferindo maior dignidade 
aos que aqui vivem, ao mesmo tempo em que nos dão a 
sensação do dever cumprido.

Por outro lado, sabemos que ainda há muito a ser feito 

e temos consciência de que o caminho a ser percorrido 
ainda é muito longo e repleto de pedras. 

Mas, também temos a certeza de que só chegamos até 
aqui, por contarmos com a  cumplicidade de uma equi-
pe de trabalho pequena, jovem (meus meninos e minhas 
meninas, como sempre nos fala a nossa poetisa Fátima 
Abrantes), com ideais de cidadania e companheirismo, éti-
ca, sensibilidade social e competência para o cargo. Uma 
equipe que revalorizou, sobremaneira, o conceito de fun-
cionalismo público, trabalhando com dignidade e afinco 
em condições nem sempre favoráveis. 

Pois, como nos faz lembrar a parábola “A Pedra”: “O dis-
traído nela tropeçou. O bruto usou como projétil. O empre-
endedor, usou-a para construir. O camponês, cansado, fez 
dela assento. Para o menino, ela foi brinquedo. Drumond 
a poetizou. Já Daví, matou Golias. Michelangelo fez dela 
esculturas. E, em todos os casos, a diferença não estava 
na pedra, mas no homem”. 

Também acreditamos que a diferença está nos homens e mu-
lheres que vêm trabalhando para transformar pedras em ambien-
tes saudáveis, fazendo da nossa cidade um só abrigo, pedras 
capazes de acolher os mais diversos sonhos, desejos e lutas. 

Virgínia Ferreira

SEMPLA | 7



JNatal com você planeja
Para manter os encantos
Que a cidade oferece
Pra conservar os recantos
Que a memória não esquece.

Planeja pra proteger
Das praias as reentrâncias
Aonde canta o vento
Assobiando as lembranças
Dos poemas recitados
Serenatas, lua cheia.
Maré alta da infância
Velhos castelos de areia.

Natal planeja para os filhos
Dos filhos que ainda vêm
Um mergulho nesse cheiro
Que os seus manguezais têm.

Tem vida dançando n’água
Num festival de abraço
Das ondas com as falésias
Da chuva com o mormaço.

Natal planeja pra unir
O tilintar dos seus pratos
O puxado da vassoura
O arrastar dos seus passos
Barulheira de crianças
Bater da porta encostada
Com o mesmo som que che-

ga
Das avenidas, calçadas.
Dizendo que o som da rua
Se integra ao som de casa
Que a casa é a rua
Que a rua é sua casa.

Natal planeja o melhor
Jeito de lhe bem servir
Melhor jeito de cuidar
Melhor jeito de ouvir
De você participar
Do jeito de construir.

Melhor jeito de ensinar
Melhor jeito de acolher
Melhor jeito de pagar
Melhor jeito de viver.

Planejando desse jeito
O espaço é compartilhado
Por todos, um bem comum
Grande feito elaborado
Pelas mãos da sua gente
Que pra mostrar o que sente
Muito tem participado
Acompanhando o seu plano
Sendo logo executado.

E todo final de ano
Natal nasce mais natal
Traz o auto lá do alto
Põe aqui na capital

Pra que o tempo seguinte
Seja sempre abençoado
Que o sonho da sua gente
Possa ser realizado.
Compromisso com a cidade
Pacto de felicidade
Há quatro anos firmado.

Fátima Abrantes

eito de
planejar
8 | SEMPLA



Vários meses

São tantos dias que parecem tão poucos

Tantas palavras, tantos quereres

Superações

São tantas viagens, imaginárias e reais

Tantas conversas, planos

Tantos amigos, admiradores

São tantas horas chorosas, lírios risonhos

Tantas obviedades, surpresas esperadas

São montes e montes de esperas

Multidões de vontades

Ventanias de desejos

São letras imensas

Símbolos superados, reconstituídos

Tantos passados carrascos

Futuros verdes, esperançosos

Frutas doces e maduras

Feiras-livres humildes, alegres

É um tempo que não passa

Que não se quer que passe

Que se perpetue

Que se prolifere

Puro e manso

Solucionável

Quente

É o tempo de cada um

Nosso, só nosso

E de mais ninguém 

Juliano Varela

de cada um de nós

O
tempo
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Projetos estruturantes

Glenda Dantas

O crescimento acelerado e desordenado da cidade do Natal tem provocado o surgimen-
to de diversos problemas, em função da carência de infra-estrutura física, da precária oferta 
de serviços públicos e de equipamentos urbanos, concentrados predominantemente nas 
áreas periféricas. Eles provocam um impacto negativo na qualidade de vida da população, 
em especial a de baixa renda, ao mesmo tempo em que reforçam a necessidade do poder 
público realizar investimentos que reduzam ou eliminem tal impacto. 

Para solucionar ou amenizar esse quadro adverso e complexo, propôs-se o planejamento 
e a execução de soluções integradas e estruturantes, tendo como base a mudança de cul-
tura, tanto no poder público, quanto na população a ser beneficiada, já que se tinha clareza 
que alternativas pontuais não resolveriam os problemas, e, sob determinadas condições, 
poderiam até agravá-los. Nessa linha, foi definido um pacote de Projetos Estruturantes, ou 
seja, projetos capazes de ordenar urbanístico-social e ambientalmente determinadas áreas 
da cidade, melhorando a qualidade de vida da população. 

Em geral, os Projetos Estruturantes possuem um alto custo financeiro, razão pela qual 
alguns ficam anos e anos engavetados, pois as receitas municipais não são suficientes 
para executá-los, emergindo, assim, a necessidade da viabilização de recursos comple-
mentares. Alguns desses projetos têm como referência central a adoção de metodologias 
e práticas de ação integrada. 

Os projetos estruturantes desenvolvidos pela Prefeitura do Natal estão agrupados em 
três componentes: I) Urbanização Integrada (Programa Natal do Futuro e Projeto África 
Viva); II) Habitação (Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamen-
tos Precários: Leningrado, Fio e Alemão; e Reassentamento de Famílias de Áreas Im-
próprias) e III) Saneamento Urbano (Planalto e Capim Macio). Para conseguir viabilizá-los 
foi necessário, portanto, enveredar pelos caminhos da captação de recursos, ou seja, 
buscar fontes complementares às finanças municipais. Nesse sentido, coube à SEMPLA 

A construção de
uma cidade saudável

Projetos 
capazes de 
ordenar 
urbanístico-
social e 
ambientalmente 
determinadas 
áreas da cidade, 
melhorando 
a qualidade 
de vida da 
população.
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exercer a função de coordenar e planejar o processo de 
captação de recursos financeiros, nacionais e/ou interna-
cionais, com vistas a viabilizar os projetos estruturantes. 

Em suma, a SEMPLA atuou com uma espécie de “Nú-
cleo de Captação de Recursos”, que se caracterizou como 
o instrumento de interface entre o órgão gerenciador dos 
projetos e as fontes de recursos, a partir de um elenco de 
projetos estruturantes definidos no âmbito do planejamen-
to estratégico municipal e das demandas do Orçamento 
Participativo. Nesse caso, a SEMPLA foi co-responsável 
pela elaboração, envio e acompanhamento dos projetos 
de captação de recursos às diversas fontes, entre as quais 
se destacam os Ministérios da Cidade e da Integração, 
a FUNASA, o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e o Banco Mundial (BIRD).

Além da viabilização dos projetos, todo esse processo 
contribuiu para uma maior integração interinstitucional 
na Prefeitura do Natal, e gerou melhor eficiência na alo-
cação dos recursos, com maior celeridade na execução 
dos projetos.

Em Natal, cidade que se pauta por uma gestão demo-
crática participativa – em que a população delibera em 
conjunto com o poder público, através de práticas dos 
conselhos e da participação direta, a exemplo do orça-
mento participativo - os níveis de exigência quanto à qua-
lidade do serviço público tendem a ser ainda maiores. 
Isso induz os gestores a colocarem em prática iniciativas 

inovadoras e criativas, a fim de se viabilizar a implemen-
tação de políticas universalistas e de qualidade, bem 
como projetos estruturantes, o que implica na necessida-
de de um volume maior de investimentos e recursos e na 
adoção de práticas inter-setoriais. Esse processo, nesse 
caso, tem como base um planejamento estratégico, em 
que o trabalho é organizado por equipes multidisciplina-
res especializadas em planejamento, execução e avalia-
ção de programas, projetos e ações. 

A SEMPLA acredita que a gestão da política urbana 
deve estar direcionada no sentido de promover a parti-
cipação popular nas ações do poder público, através de 
uma gestão democrática e participativa da cidade, bus-
cando, portanto, reduzir desequilíbrios sócio-territoriais e 
ambientais através da otimização e do fortalecimento de 
canais participativos. 

Projetos estruturantes de urbanização integrada, 

habitação e saneamento urbano. Drenagem nas 

lagoas José Sarney e Soledade; construção de 

novas habitações no Planalto; Drenagem do bairro 

de Capim Macio; Prefeito Carlos Eduardo despacha 

com a secretária de Planejamento Virgínia Ferreira e 

visita obras na comunidade África
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Programa Natal do Futuro

Glenda Dantas

Em 2005, as chuvas intensas ocorridas em Natal provocaram impactos negativos na 
qualidade de vida da população, principalmente em áreas periféricas da Região Norte, em 
especial nos loteamentos Jardim Primavera, Jardim Progresso, Vale Dourado e Aliança, 
localizados no bairro Nossa Senhora da Apresentação. Por estarem assentados em uma 
planície lacustre aprisionada em tabuleiro costeiro, a todo inverno eles ficam submetidos a 
situações de umidade e inundações por longos períodos. 

Isso proporciona condições favoráveis à emergência de doenças de veiculação hídrica 
e ao desabrigo temporário de famílias, à perda de bens materiais e às interferências no 
calendário escolar quando da ocupação dos prédios, sazonalmente, pelos desabrigados. 
Esse conjunto de problemas acaba por sobrecarregar o sistema assistencial do Município 
e a Defesa Civil. 

Diante dessa complexa problemática e da dificuldade de resolvê-la apenas em âmbito 
local, a população-alvo, por meio de algumas lideranças comunitárias, empreendeu um 
movimento de sensibilização do poder público frente à grave situação dos moradores. O 
objetivo era encontrar uma solução definitiva para o problema, desde muito aguardada 
pela população. 

Esse movimento encontrou eco na administração municipal, que, à época, tinha um pro-
jeto de drenagem para a área, orçado em cerca de R$ 60 milhões. A Prefeitura do Natal não 

O renascer do bairro Nossa 
Senhora da Apresentação
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dispunha de recursos para executá-lo, o que fez necessária a busca 
por recursos externos e por uma redefinição do projeto, visando sua 
adequação às exigências das instituições de fomento.

A SEMPLA deu início a um processo de pactuação entre vários 
atores (Presidência da República, Ministério das Cidades, Ministério 
da Integração, FUNASA, Câmara Federal, Secretarias Municipais e 
lideranças comunitárias, entre outros), a fim de viabilizar um projeto 
de urbanização integrada, que tinha como pré-requisito a integração 
intersetorial e a participação comunitária. Nesse momento inicial, a 
união de forças e competências foi decisiva para se começar a esta-
belecer soluções definitivas para a problemática que afetava o bairro 
de Nossa Senhora da Apresentação. 

No mesmo período, o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), estava formatando o Programa Pró-Cidades para financiar infra-
estrutura urbana em municípios brasileiros. De posse de informações 
gerais sobre o Pró-Cidades, a SEMPLA assumiu a tarefa de coordenar 
a elaboração de um programa de Desenvolvimento Urbano que pu-
desse nele ser enquadrado, denominado Programa Integrado de De-
senvolvimento Urbano e Inclusão Social de Natal – Natal do Futuro. 

Para atingir esse objetivo, contou-se com a colaboração de várias 
secretarias que disponibilizaram recursos materiais, financeiros e hu-
manos, a partir dos quais foi constituída uma equipe multidisciplinar, 
coordenada pela SEMPLA - responsável pela produção dos docu-
mentos técnicos relativos ao Programa Natal do Futuro. 

Na elaboração do Programa foi dada ênfase às ações integradas, 
o que fortaleceu o espírito de equipe e deu um caráter de unicidade 
às ações da Prefeitura. Além disso, o compromisso e a atuação da 
administração local como parceira da sociedade civil e mediadora 
desse processo de intervenção comunitária foram fundamentais, pois 
foi possível realizar um trabalho de forma integrada, descentralizada 
e participativa.

Essa proposição de trabalho implicou na adesão de todo o corpo ins-
titucional da Prefeitura, numa articulação consciente e responsável com 
as representações populares, estabelecendo-se uma sintonia progra-
mática e uma potencialização dos recursos. A perspectiva foi maximizar 

O PRINCIPAL 

OBJETIVO DO 

PROGRAMA NATAL 

DO FUTURO FOI 

PROMOVER

A REDUÇÃO DAS 

DESIGUALDADES 

SOCIAIS, ATRAVÉS 

DA MELHORIA 

DAS CONDIÇÕES 

DE VIDA DA 

COMUNIDADE.

Os constantes alagamentos dificultam a mobilidade dos moradores

Nossa Senhora da Apresentação é um canteiro de obras
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os resultados em termos de gerenciamento e de benefícios 
para melhorar a qualidade de vida da população. 

Em síntese, a Prefeitura Municipal do Natal pretendeu, com 
o Programa Natal do Futuro, implementar uma experiência de 
trabalho através da integração intersetorial em uma perspec-
tiva participativa, criando instrumentos de comunicação no 
âmbito interno e externo. No interno, objetivando estabelecer 
mecanismos que alimentassem um fluxo permanente de in-
formações para subsidiar o planejamento integrado. Externa-
mente, proporcionando à população condições de acessibili-
dade ao planejamento e acompanhamento das atividades.

O principal objetivo do Programa Natal do Futuro foi promo-
ver a redução das desigualdades sociais através de melhoria 
das condições urbanísticas, ambientais, sócio-econômicas e 
fundiárias da Comunidade-alvo. E possibilitando o acesso da 
população a equipamentos e serviços públicos, infra-estrutu-
ra urbana e geração de emprego e renda, com vistas à inclu-
são social e produtiva e ao desenvolvimento sustentável.

O procedimento adotado para se alcançar a integração en-
tre os componentes do Programa foi compatibilizar os eixos 
de intervenção, de políticas e de estratégias. Ou seja, utilizar-se 

do instrumento da requalificação urbanística de pontos críticos 
da cidade e preparar áreas para o desenvolvimento ordenado, 
com vistas à implantação de equipamentos sociais, notada-
mente de articulação dos diversos sub-sistemas educacionais 
e culturais que possibilitassem uma mudança radical na inclu-
são social dos menos favorecidos, permitindo compor uma 
base de transformação real no cotidiano das pessoas. 

À dimensão política oriunda da mobilização comunitária 
foram adicionados procedimentos técnico-metodológicos 
que auxiliaram na escolha de Nossa Senhora da Apresen-
tação como área prioritária de intervenção, os quais tiveram 
como principal referência as variáveis: Renda, Densidade De-
mográfica, Adequação Habitacional e Informalidade da Terra. 

Essas variáveis foram definidas a partir de dados obti-
dos em uma série de estudos sobre a situação habitacio-
nal e sócio-econômica de Natal, que revelaram o seguinte 
perfil: áreas intra-bairro com alta densidade e com graves 
problemas de inadequação ambiental; elevado índice de 
informalidade da habitação e do solo; população de baixa 
renda. Esse perfil conforma um quadro de periferização 
urbana e de vulnerabilidade sócio-ambiental.

Programa Natal do Futuro

173 ruas estão sendo saneadas
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Com o Programa Natal do Futuro, o bairro Nossa Senhora 
da Apresentação, o mais populoso e o que mais cresce na 
cidade, será beneficiado com a pavimentação e drenagem 
de 530 ruas, das quais 173 serão totalmente saneadas. 
Além disso, será construída uma Escola de Ensino Funda-
mental, três Centros de Educação Infantil, uma Quadra Po-
liesportiva; e 6.500 famílias terão seus imóveis regularizados 
(Escritura Pública). 

Ao final do Programa terão sido investidos recursos da or-
dem de R$ 120 milhões, provenientes do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC) do Governo Federal e de con-
trapartida municipal, que beneficiarão, direta e indiretamente, 
cerca de 130 mil pessoas. Espera-se, portanto, que com o 
Natal do Futuro os problemas de alagamentos, de precária 
oferta de serviços e equipamentos sociais urbanos, de difi-
culdades de mobilidade e de precariedade das condições 
de habitabilidade sejam solucionados, garantindo melhores 
condições de vida para a população de Nossa Senhora da 
Apresentação. 

Em resumo, a implementação desse projeto mostra a 
sensibilidade do poder público de Natal em relação às de-
mandas da população e a crença na importância do forta-
lecimento dos canais de gestão democrática e da neces-
sidade de realização de esforços conjuntos para melhorar 
as precárias condições de vida da população. Na coor-
denação disso, a SEMPLA conseguiu combinar eficácia 
técnico-operacional com legitimidade social.

No bairro
Nossa 
Senhora da 
Apresentação, 
o mais 
populoso e 
o que mais 
cresce na 
cidade, serão 
investidos 
R$ 120 
milhões, que 
beneficiarão, 
direta e 
indiretamente, 
cerca de 130 
mil pessoas. 

530 ruas serão beneficiadas com pavimentação e drenagem

Além das obras físicas, a prefeitura promoverá a 

regularização dos imóveis de 6.500 famílias
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Projeto África Viva 

Francisco Maximiano Bezerra
(Com a participação de Juliano Varela)

No âmbito dos projetos estruturantes da Prefeitura Municipal do Natal, a SEMPLA coor-
denou, desde 2003, uma importante iniciativa de requalificação urbana e ambiental para a 
cidade: a elaboração do Projeto África Viva. Resultado de uma parceria entre o Governo Bra-
sileiro, Banco Mundial – BIRD e Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, através dos 
Programas PAT PROSANEAR e HBB, esse Projeto possibilitou o tratamento de problemas 
históricos da comunidade África, situada no bairro Redinha, zona norte da cidade.

Após estudos comparativos realizados entre três comunidades natalenses com caracte-
rísticas similares, a África foi definida como a área de intervenção dos referidos programas, 
recebendo investimentos capazes de melhorar significativamente sua realidade. Espaço da 
periferia, extremamente frágil do ponto de vista ambiental e deficiente, no que diz respeito à 
infra-estrutura urbana e ao acesso a bens e serviços públicos, a África vinha sofrendo as con-
seqüências dos problemas de adensamento populacional, altos índices de pobreza, violên-
cia e marginalidade social, escassez de renda e trabalho, grandes alagamentos em períodos 
chuvosos, ausência de educação e saúde de qualidade e poluição ambiental. 

Concebido a partir das temáticas da participação popular, da educação sanitária e ambien-
tal e da geração de trabalho e renda, o projeto contemplou a elaboração de um Plano de De-
senvolvimento Local Integrado – PDLI para o bairro da Redinha e de Projetos de Saneamento 
Integrado – PSI para a comunidade em si, obtendo como resultados propostas de: 1) abas-
tecimento de água e de energia elétrica, 2) esgotamento sanitário, 3) drenagem, 4) pavimen-
tação, 5) coleta dos resíduos sólidos, 6) adequação do sistema viário, 7) construção de áreas 
para o lazer e de equipamentos sociais, 8) melhoria e construção de unidades habitacionais, 
9) regularização fundiária, 10) reassentamento de população e 11) trabalho técnico social.

Projeto estruturante 
muda a face da 
comunidade da África
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O Projeto também previu a elaboração dos seguintes 
diagnósticos, responsáveis pelo aprofundamento do co-
nhecimento sobre a realidade local e que subsidiaram as 
propostas acima mencionadas: 1) Jurídico-Legal; 2) Físi-
co-Ambiental; 3) Sócio-Econômico-Organizativo; e 4) de 
Gestão dos Serviços Públicos. 

Por exigência do Programa, o projeto foi desenvolvido 
com a participação direta da comunidade, através da cons-
tituição de um Grupo Local de Participação Comunitária e 
de um Comitê de Representantes de Rua. Assim, os mo-
radores da África e suas respectivas entidades de repre-
sentação se fizeram agentes e protagonistas do processo, 
discutindo, juntamente com os profissionais da empresa 
contratada para elaborar os projetos e da Prefeitura do Na-
tal, a maneira mais sustentável de se desenvolver o local. 

Ou seja, técnicos e comunidade intercambiaram conhe-
cimentos durante as discussões promovidas no sentido de 
identificar necessidades, apontar soluções e conceber os 
projetos técnicos a serem elaborados.

A SEMPLA esteve, portanto, de 2003 a 2006, responsá-
vel pela coordenação do trabalho de elaboração do Proje-
to África Viva, através de uma Unidade de Gerenciamento 
de Projeto (UGP), no qual a participação comunitária foi o 
grande divisor de águas, pois ampliou a consciência dos 
moradores sobre sua realidade e a responsabilidade indi-
vidual e coletiva na comunidade.  

Atualmente, o Projeto África Viva encontra-se sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Habitação, 
Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes - 
SEHARPE, responsável direta pela fase de execução 
das obras na comunidade. Orçado em sua totalidade, 
no valor de R$ 12.352.344,32, ele alavanca um impor-
tante processo de desenvolvimento na comunidade, 
trazendo novas perspectivas para uma população que, 
durante toda a sua história de vida naquele local, so-
freu com graves problemas sociais. No entanto, agora 
é possível ver alternativas para uma vida melhor, mais 
digna e justa para todos.  

COM INVESTIMENTOS 

DE R$ 12.352.344,32, 

O PROJETO 

TRAZ NOVAS 

PERSPECTIVAS PARA 

UMA POPULAÇÃO 

QUE SEMPRE FOI 

SUBMETIDA A 

GRAVES PROBLEMAS 

SOCIAIS.
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Saneamento ambiental

Glenda Dantas

A temática do saneamento vem ganhando relevo e sendo exaustivamente debatida nos 
últimos anos, seja nos espaços da administração pública, nas instituições de ensino e 
pesquisa, ou em setores da iniciativa privada e da sociedade civil organizada.

O Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades e em parceria com as Prefeitu-
ras Municipais e Governos Estaduais, vem trabalhando para reduzir os enormes déficits na 
prestação de serviços de saneamento. Isso é feito, entre outras razões, porque acredita-se 
que um requisito fundamental para a qualidade de vida e a saúde da população é superar 
a carência (déficit) no que diz respeito ao manejo de águas pluviais (drenagem) e de resí-
duos sólidos, ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário.

Tais déficits são, em sua maioria, produto de uma expansão urbana acelerada e de-
sordenada, na qual algumas ocupações urbanas ocorreram (e até hoje ocorrem), muitas 
vezes, em desacordo com padrões urbanísticos e ambientais adequados. Em conseqü-
ência, verifica-se que algumas intervenções em infra-estrutura urbana são implantadas 
com grande atraso e executadas de forma inadequada, ou nem são executadas devido 
ao elevado custo financeiro. 

Diante disso, e tendo clareza de que determinadas estruturas institucionais e administra-
tivas vinculadas à gestão da política de desenvolvimento urbano funcionam de acordo com 
as contingências de cada momento, - ajustando-se, portanto, da melhor forma à conjuntura 
-, a SEMPLA procurou atuar no sentido de elaborar um planejamento adequado, que pu-

Em defesa da 
qualidade de vida e da 
saúde da população 
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desse ser otimizado, como requer uma prática eficiente de 
administração pública, a fim de que os problemas na área 
de saneamento ambiental pudessem ser amenizados. 

Para tanto, trabalhou-se no sentido de integrar os 
projetos de infra-estrutura, então organizados de forma 
segmentada, e, por vezes, armazenados burocratica-
mente, apenas para cumprimento de uma rotina. Sendo 
assim, a SEMPLA adotou a estratégia de padronizar e 
integrar informação, o que favoreceu o processo de pla-
nejamento e a racionalização dos custos, contribuindo, 
portanto, para melhorar as condições de organização 
da estrutura urbana. 

Sabe-se, por outro lado, que a realização de melhorias na 
administração pública contribui para a evolução das condi-
ções de vida, em especial quando o poder público assume 
como sendo essenciais as questões relativas à ampliação 
do nível de cobertura das ações de saneamento.

Em Natal, dois importantes projetos na área de sanea-
mento ganharam relevância: o primeiro, já executado, no 
bairro Planalto e o outro em fase de execução, em Capim 
Macio. Eles objetivaram, em linhas gerais, requalificar es-
sas áreas, do ponto de vista ambiental, urbanístico e só-
cio-econômico. Além de questões infra-estruturais esses 
investimentos tendem a colaborar para a melhoria da ofer- Drenagem do bairro de Capim Macio
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ta de serviços sociais urbanos (transporte, coleta de lixo, correios, ambulân-
cia). O projeto de Capim Macio, por sua vez, contribuirá, sobremaneira, para 
otimizar o processo de recarga do aqüífero e servirá, também, para impulsio-
nar a economia local por meio da realização de investimentos nos setores de 
turismo e imobiliário, decorrentes da melhoria da infra-estrutura local.

Planalto, melhoria de vida com pavimentação e drenagem.

O bairro Planalto localiza-se na Região Oeste, apresentando-se como uma 
das últimas reservas de áreas não ocupadas da cidade, ao passo que é re-
lativamente desprovido de infra-estrutura urbana (drenagem, pavimentação, 
esgoto). Um fator primordial que contribui para a situação atual é a inexistên-
cia de um sistema de circulação viária dentro do próprio bairro, que possui 
poucas ruas drenadas e pavimentadas. Esse quadro adverso se torna mais 
complexo, na medida em que o processo de ocupação se intensifica, notada-
mente por uma população de baixa renda. 

Nº NOME DA RUA PAVIMENT. MEIO FIO DRENAGEM

01 RUA JOÃO HÉLIO ALVES DA ROCHA 13.972,00 m² 2.382,00 m  600,00

02 RUA MIRASSOL 5.300,00 m² 1.224,00 m  240,00

03 RUA PARACATI 16.255,00 m² 3.217,50 m  698,50

04 RUA RAINHA DO MAR 5.389,00 m² 1.242,00 m  636,00

T O T A I S 40.916,00 m² 8.065,50 m 2.174,50 m

Listagem de ruas

A complementação do anel viário do Planalto, possibilita uma maior integração desse 
bairro, além de proporcionar um incremento relativo em seu desenvolvimento sócio-eco-
nômico, atualmente com elevado potencial de expansão, particularmente devido aos re-
centes investimentos na área de habitação.

Diante disso, a SEMPLA conseguiu junto ao Ministério das Cidades, dentro do Progra-
ma Saneamento para Todos, recursos da ordem de R$ 4.958.197,02 para que o projeto 
de implantação do Anel Viário do Planalto – composto pelas ruas João Hélio, Mirassol, 
Paracati e Rainha do Mar - fosse viabilizado. O projeto, já concluído, implantou os siste-
mas de drenagem e pavimentação, que solucionaram os problemas de acúmulo de água 
nessas ruas, possibilitando o acesso do transporte coletivo, a coleta regular do lixo e os 
demais serviços essenciais. Além da drenagem e da pavimentação, as galerias e a lagoa 
de acumulação e infiltração encontram-se dimensionadas para receber as águas das de-
mais ruas que vierem a ser drenadas e pavimentadas.

Rua João Hélio, no Planalto, 

drenada e pavimentada

Saneamento ambiental
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Capim Macio será totalmente
drenado e pavimentado

Em Natal, a precariedade do saneamento urbano não se 
localiza apenas em áreas periféricas, como podemos per-
ceber no caso do bairro de Capim Macio, zona sul, onde 
reside uma população de classe média-alta. Esse bairro si-
tua-se em área contínua ao ponto de maior atração e prin-
cipal concentração das atividades turísticas da cidade, a 
Praia de Ponta Negra. 

Capim Macio, por ser um dos bairros de maior poten-
cial de crescimento da cidade, merece atenção especial 
do poder público, para que o seu desenvolvimento ocorra 
de forma plenamente sustentável e integrada, sendo in-
dispensável, portanto, orientar cada vez mais e melhor o 
processo de consolidação da ocupação do bairro.

Atualmente, sua capacidade de crescimento encontra-
se comprometida pela deficiência do sistema de drena-
gem. Isso vem causando sérios problemas de inadequa-
ção ambiental, provocando a contaminação das reservas 
de água subterrânea e a segregação sócio-espacial. Esse 
processo é resultado da erosão das vias públicas e de 
terrenos baldios, e dificulta a mobilidade e o desenvolvi-
mento do bairro, que tem um serviço de transporte públi-
co bastante precário.

Esse cenário, porém, vem sendo redefinido, uma vez 
que no ano passado foi iniciado o projeto de drenagem 
e pavimentação do bairro, decisivo para melhorar a qua-
lidade de vida da população e gerar ganhos ambientais, 
urbanísticos e sócio-econômicos para toda a cidade. O 
projeto está orçado em R$ 43.254.829,76, e ao seu tér-
mino, 47 ruas estarão drenadas e pavimentadas e serão 
construídas cinco lagoas.

CAPIM MACIO, 

POR SER UM DOS 

BAIRROS DE MAIOR 

POTENCIAL DE 

CRESCIMENTO 

DA CIDADE, 

MERECE ATENÇÃO 

ESPECIAL DO 

PODER PÚBLICO, 

PARA QUE O SEU 

DESENVOLVIMENTO 

OCORRA DE FORMA 

PLENAMENTE 

SUSTENTÁVEL E 

INTEGRADA.

Em Capim Macio, 47 ruas estão sendo drenadas e pavimentadas

O projeto prevê a construção de cinco lagoas de captação/infiltração
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HABITAÇÃO

Atualmente, há o predomínio da visão de que a política habitacional não se 
resume apenas à construção de unidades para moradia, e isso decorre da exis-
tência de maior interface entre essa política e outras setoriais, em especial de-
pois da criação do Ministério das Cidades e do Estatuto das Cidades. Essas 
novas institucionalidades inseriram com grande vigor um novo tratamento às 
questões urbanas, conferindo maior importância às temáticas sociais. 

Ou seja, a política habitacional passa a ser integrada à política de desenvol-
vimento urbano, ampliando-se o direito à moradia, oportunizando, junto à oferta 
de habitação, a dotação de um conjunto de bens e serviços aliados à participa-
ção da sociedade civil organizada, capazes de conferir qualidade de vida aos 
habitantes das cidades. 

Esse conjunto contempla, desse modo, a implantação de sistemas de abas-
tecimento de água, fornecimento de energia elétrica, esgotamento sanitário, 
coleta e tratamento de resíduos sólidos, drenagem, pavimentação; acessibi-
lidade, mobilidade e transporte coletivo; equipamentos e serviços urbanos e 
sociais; e ações de desenvolvimento comunitário e regularização fundiária, 
buscando garantir aos cidadãos o direito à “cidade legal” de forma democrá-
tica e participativa. 

Planejar esse desenvolvimento, com base em ações e projetos integrados e 
multisetoriais torna-se, portanto, imprescindível, dada à necessidade de conferir 
sustentabilidade e ordenamento ao processo de crescimento das cidades. 

Uma nova ótica para a 
política habitacional

A POLÍTICA 

HABITACIONAL PASSA 

A SER INTEGRADA 

À POLÍTICA DE 

DESENVOLVIMENTO 

URBANO, AMPLIANDO-

SE O DIREITO À 

MORADIA E ADOTANDO-

SE UM CONJUNTO 

DE BENS E SERVIÇOS 

CAPAZES DE CONFERIR 

QUALIDADE DE VIDA 

AOS HABITANTES DAS 

CIDADES.

Projetos habitacionais que proporcionam mais qualidade de vida à população
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Habitação

A SEMPLA atuou em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal Habitação, Regularização Fundiária e Projetos 
Estruturantes (SEHARPE) na obtenção de recursos junto 
ao Ministério das Cidades para viabilizar o Projeto de Re-
manejamento de Famílias de Áreas Impróprias, enquadrado 
no Programa de Urbanização de Assentamentos Sub-
normais, financiado pelo Fundo Nacional de Habitação 
de Interesse Social (FNHIS). 

O projeto visa reassentar comunidades/famílias que 
ocupam áreas de alagadiços, leitos de rua e áreas de pre-
servação ambiental. Também pretende cumprir mandados 
judiciais da Vara de Família, que demandam moradias 
para famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, 
distribuídas em vários lugares da cidade do Natal. 

Para esse projeto estão previstos investimentos de R$ 
10.020.925.33 milhões, destinados à construção de 465 
unidades habitacionais, beneficiando 1.779 pessoas que 
atualmente residem nos bairros de Mãe Luiza, Planalto, Ci-
dade da Esperança, Ponta Negra e Neópolis, entre outros.

Um 
projeto 
para famílias 
de áreas 
impróprias

R$ 10.020.925.33

465 unidades
habitacionais

1.779 pessoas

Novas casas para atender moradores de áreas de risco
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Leningrado, Fio e Alemão 

Juliano Varela

Juntamente com a Região Norte, a Oeste concentra grande parte da população de bai-
xa renda de Natal. Nessas regiões, o setor habitacional apresenta elevado déficit, o que 
ocasiona a existência de precárias condições de moradia da população, quase sempre 
desempregada ou subempregada. Por isso, busca residência em áreas de risco ou de 
preservação ambiental, constituindo os assentamentos subnormais da cidade. 

Nesse contexto, três comunidades se destacavam na zona oeste de Natal como grandes con-
centrações de risco, pois aglutinavam graves distorções sociais oriundas das precárias condi-
ções de sobrevivência: o assentamento Leningrado e as favelas do Fio e do Alemão. O primeiro 
localiza-se na Zona de Proteção Ambiental 4, no limite entre o bairro Planalto e Felipe Camarão, 
área regulamentada pela lei do Plano Diretor da cidade e caracterizada pela fragilidade dos seus 
recursos naturais. As favelas se situavam abaixo e ao longo das torres de alta tensão (com 230 
mil KW) da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), no bairro Felipe Camarão. 

Considerando esses aspectos, a Prefeitura do Natal, através da SEMPLA, propôs, em 2006, 
uma intervenção nas comunidades, visando realocar, integralmente, a população residente, 
transferindo-a para uma área dotada de infra-estrutura e condições urbanas necessárias a 
uma habitação digna. Assim, na busca pela garantia de melhores condições de habitabilidade 
humana e de uma efetiva inclusão social dessa população, o trabalho da SEMPLA possibilitou 
a captação de recursos da ordem de R$ 11.095.520,00, junto ao Ministério das Cidades (mais 
a contrapartida local), necessários à construção de 580 unidades habitacionais no bairro Pla-

Comunidades ganham 
urbanização e 
regularização fundiária

Assentamento Leningrado no Planalto
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nalto, que darão conta das demandas das comunidades do 
Leningrado, Fio e Alemão. 

No Leningrado, todas as famílias estão sendo beneficiadas 
diretamente com uma nova habitação, totalizando 452 unida-
des. Já nas favelas do Fio e do Alemão, serão beneficiadas 
diretamente as famílias localizadas na faixa de domínio da 
Chesf (15 metros à direita e 65 metros à esquerda em direção 
ao norte), perfazendo um total de 128 novas moradias. 

Das 580 unidades habitacionais previstas, 283 foram en-
tregues ainda em 2007, inaugurando o conjunto habitacio-
nal Emanuel Bezerra dos Santos, tendo sido contempladas 
todas as famílias previstas das favelas do Fio e do Alemão, 
mais 155 do Leningrado. Em fase de construção estão 297 
casas, destinadas ao restante das famílias do Leningrado, 
com previsão para entrega até o fim do primeiro semestre 
de 2008. Para todas as casas são garantidos: abastecimen-
to de água e de energia elétrica, sistema de drenagem e 
pavimentação das ruas.

A área desocupada abaixo das linhas de transmissão da 
Chesf, nas favelas do Fio e do Alemão, foi limpa e cercada. 
Prevê-se ainda, em parceira com a SEMTAS, SMS, URBA-
NA, SEMSUR, CHESF e EMATER, a construção de uma 
horta comunitária, contribuindo para uma devida utilização 
do terreno e visando evitar novas ocupações. 

Na fase pós-reassentamento, o trabalho social também 
está garantido, com ações que instigam a participação co-
munitária, a educação sanitária e ambiental e a geração de 
trabalho e renda. 

Além dos projetos em execução, sob a responsabilida-
de da Secretaria Municipal de Habitação, Regularização 
Fundiária e Projetos Estruturantes – SEHARPE, está or-
çada a construção de um centro de múltiplas atividades, 
uma creche e uma escola de ensino fundamental para 
atender a população beneficiária com serviços públicos 
de qualidade. 

A SEMPLA, portanto, atuou, assim como em outros pro-
jetos estruturantes da Prefeitura do Natal, como captadora 
de recursos e planejadora de ações capazes de contribuir 
para a melhoria de vida dos cidadãos natalenses.

RECURSOS DE R$ 

11.095.520,00, DO 

MINISTÉRIO DAS 

CIDADES (MAIS A 

CONTRAPARTIDA 

LOCAL), POSSIBILITAM 

A CONSTRUÇÃO 

DE 580 UNIDADES 

HABITACIONAIS, QUE 

DARÃO CONTA DAS 

DEMANDAS DAS 

COMUNIDADES DO 

LENINGRADO, FIO E 

ALEMÃO.
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Orçamento Participativo

O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

POSSIBILITA PLANEJAR A CIDADE DE 

FORMA DEMOCRÁTICA, INTEGRANDO 

GOVERNO E COMUNIDADE
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Fátima Abrantes

Em Janeiro de 2005, na segunda gestão do prefeito Carlos Eduardo, no Município do 
Natal, a SEMPLA (Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças), sob a 
responsabilidade da secretária Virgínia Ferreira, foi incumbida de planejar a cidade de for-
ma diferente, uma forma inovadora e democrática, baseada na integração entre governo 
e sociedade civil.

As novas prerrogativas de democratizar o planejamento em Natal foram implantadas 
inicialmente com certa timidez, não se traduzindo, imediatamente, numa metodologia de 
deliberações populares, face a falta de experiência acumulada e a pouca familiaridade com 
as questões técnicas inerentes ao processo orçamentário. Um exemplo disso foi a elabo-
ração coletiva, mas apenas consultiva, do PPA (Plano Plurianual), macro plano que definiu 
programas, ações e gastos do município para o quadriênio 2006/2009. 

Na sua construção, apenas os representantes de organizações da sociedade civil foram 
convidados a participar da escolha de prioridades para a cidade. Portanto, o processo de 
construção do PPA se deu somente de forma representativa.

A partir do PPA, outros instrumentos são elaborados: a LDO (Lei de diretrizes Orçamentá-
rias), que define metas a serem alcançadas anualmente e a LOA (Lei Orçamentária Anual), 
contemplando receitas e despesas anuais do município.

Com o propósito de garantir uma gestão democrática em Natal, de forma transparente 
e segura, a SEMPLA, através do Departamento de Participação Popular, passou a estu-
dar iniciativas exitosas no país, como as de Porto Alegre-RS, Recife-PE, Fortaleza-CE e 
Aracaju-SE. A apreciação dessas experiências possibilitou aprimorar uma proposta para 
o Orçamento municipal, cuja metodologia privilegiava a vontade e as necessidades dos 
moradores dos bairros de Natal.

Acreditando ser a participação uma prerrogativa básica para a consolidação da demo-
cracia, os diversos segmentos sociais foram convidados a propor mecanismos de par-
ticipação popular. Representantes de Organizações não-governamentais, Conselhos e 

Construindo um
novo jeito de planejar
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Associações Comunitárias, Empresários, Legislativo, Uni-
versidades e escolas, Sindicatos e Instituições Religiosas 
e todo e qualquer morador da cidade, com idade a partir 
de 16 anos, unidos ao executivo municipal, construíram 
propostas e implementaram novas formas de planejar a 
cada ano, de integrar, de capacitar, de participar. Recons-
truídas e desenvolvidas com mais qualidade.

Juntos participaram de seminários e audiências públicas 
a partir de eixos temáticos que contemplariam programas 
nas áreas de Saúde, Educação, Obras, Urbanismo, Sa-
neamento, Transporte, Esporte, Cultura, Lazer, Meio Am-
biente e Habitação. Os segmentos sociais representados 
priorizam programas e ações que, compatibilizados com 
as demandas e disponibilidades orçamentárias e técnicas 
das diversas secretarias municipais, resultaram no Projeto 
de Lei Orçamentária do Município, com caráter participati-
vo. E elaboraram, também, um anexo chamado plano de 
investimento, reflexo da vontade popular de participar dire-
tamente da administração.

Todas essas medidas tornaram-se possíveis graças aos 
ciclos de atividades desenvolvidas na cidade ao longo de 
todo o processo, permitindo à sociedade civil e ao Execu-
tivo Municipal mudarem a forma de construir a LOA (Lei 
Orçamentária Anual), com a adoção de uma metodologia 
participativa e deliberativa. Essa nova maneira de constru-
ção do orçamento público é denominada OP (Orçamento 
Participativo) e constitui a principal diretriz da gestão de-
mocrática, um novo modo de governar, um importante ins-
trumento de planejamento e definição de políticas públicas 
prioritárias para a cidade.

Um instrumento técnico
de participação política

O Orçamento Participativo (OP) acontece através de 
Reuniões de Mobilização e Sensibilização em todos os 
bairros da cidade, Plenárias Regionais e Temáticas e Con-
ferências. Nelas, boa parte da população se faz presen-
te, cadastra-se, fica sabendo como se planeja a cidade, 
capacita-se, define prioridades, escolhe seus delegados, 
discute problemas dos bairros, propõe mudanças e prio-
riza as obras que comporão o Orçamento Municipal para 
serem executadas no ano subseqüente.

Esse processo participativo surgiu como uma forma di-
ferente de participação na gestão pública, na qual as pes-
soas participam da tomada de decisão sobre a destinação 

REPRESENTANTES 
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Orçamento Participativo

Reuniões acontecem por regiões
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dos recursos públicos e fiscalizam a sua aplicação. Assim, 
o Orçamento Público deixou de ser um instrumento ape-
nas técnico e passou a ser também político, caracterizan-
do-se como um pacto entre governo e sociedade.

No quarto ano de execução desse ciclo orçamentário, 
uma parcela significante da cidade já sabe um pouco de or-
çamento público, de prioridades, de critérios técnicos para 
execução e fiscalização das obras da sua rua, do seu bairro, 
da sua região, enfim, da sua cidade. Já sabe também onde 
se localiza a SEMPLA e o que ela faz, porque a SEMPLA tam-
bém chega até a casa de todos os que se habilitam a firmar 
esse compromisso... Um COMPROMISSO COM A CIDADE, 
em que a democracia deixa de ser apenas representativa, 
passando a ser também participativa, atuando sistematica-
mente nos espaços decisórios e diretamente por meio de 
instrumentos de participação popular e controle social.

Esse é o maior desafio de Natal: garantir a soberania 
e ampliar a participação popular, que acreditamos ser o 
melhor caminho em busca da promoção da justiça social. 
Só assim se pode realmente construir uma democracia ci-
dadã, que busca uma sociedade mais justa e igualitária.

Essa construção é árdua e lenta porque precisa romper 
com o modelo centralizador e autoritário de definição das 
políticas públicas locais, arraigado ao longo da história. No 
lugar do gabinete fechado, formado apenas por técnicos 
e membros do governo, assembléias abertas dão voz à 
população. Por meio de uma maior proximidade com as 
necessidades populares, busca-se a inversão de priorida-
des, procurando-se beneficiar as áreas da cidade histori-
camente menos atendidas, sendo privilegiadas as cama-
das sociais mais carentes dos serviços públicos. Essas 
medidas muitas vezes entram em choque com interesses 
opostos, que buscam inibir as iniciativas e o potencial de 
transparência do projeto participativo.

Contudo, a SEMPLA conseguiu iniciar um caminho iné-
dito na história da cidade, ao valorizar e estimular a orga-
nização e a mobilização popular, avançando no sentido de 
possibilitar essa proximidade entre população e governo, 
na construção de idéias que dão de comer à alma. Idéias 
de resistência, compromisso e consciência coletiva; idéias 
cuja inspiração recupera a graça do tempo, devolve o entu-
siasmo pelo que era caro e se perdeu, barateando-se nos 
rumos da história. Idéias, que, se transformadas em ideais, 
fermentam feito pão, enchendo a vida de possibilidades; e 
vingam os vencidos, quando alimentam suas esperanças, 
tornando-os construtores de cidadania, movidos pelo dese-
jo de continuar lutando por uma cidade melhor para todos.

Nas reuniões 
do Orçamento 
Participativo a 
população dialoga 
com a prefeitura 
definindo as 
políticas públicas 
prioritárias para 
a cidade.

Prefeito Carlos Eduardo participa das reuniões com a comunidade
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Haroldo Gomes

Corre o ano de 2006. Dona Berenice está cansada. Já rodou tudo quanto foi Secretaria, 
na tentativa de conseguir o calçamento da sua rua, a Militão Chaves, na Candelária e a 
resposta é sempre a mesma: “este ano não tem como, os recursos são poucos, as priori-
dades são outras”. 

Mas ela não desanima. Ouviu falar num tal Orçamento Participativo (OP) que a Prefeitura 
está promovendo e liga para a SEMPLA. Solicita que os técnicos expliquem o que é e como 
as pessoas podem participar. A SEMPLA vai a sua casa, pois Dona Berenice não participa 
de qualquer instituição, conselho ou associação de moradores. 

Ela ouve com atenção, com ar de desconfiança, duvida da proposta. Afinal, já foram tan-
tas desilusões. Mas não desanima e vai à luta. Solicita panfletos, visita os vizinhos de bairro 
com a amiga Débora, mobiliza. A reunião do OP vai acontecer logo mais à noite e quanto 
mais pessoas se cadastrarem, melhor para a comunidade. 

Soube que as obras mais votadas, sendo tecnicamente viáveis, é que serão executadas. 
No dia da votação, o povo está lá. A obra mais votada na região é a drenagem e pavimen-
tação da rua Militão Chaves, resultado do trabalho de articulação desenvolvido por Dona 

Berenice e 
a Militão Chaves

Histórias de cidadania
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Berenice e Débora. Elas ainda duvidam que a obra saia. O custo foi avaliado e 
orçado em mais de 1 milhão de reais! 

“Não vai ser fácil”, diz Dona Berenice. Telefona pra SEMPLA, vai à Secretaria 
Municipal de Viação e Obras – SEMOV, pressiona, questiona. O projeto vai à li-
citação e Dona Berenice vibra com a notícia. As obras começam. Débora liga 
emocionada para a SEMPLA e deixa escapar um “Conseguimos!”. 

Um vereador ladino corre, fotografa a si mesmo no canteiro de obra da Militão 
Chaves e publica num jornal de sua propriedade, afirmando que a drenagem e 
pavimentação da rua é uma “luta” sua. Dona Berenice fica indignada. “Que cara-
de-pau, nunca teve numa reunião do Orçamento Participativo e faz uma coisa 
dessas com a gente”, diz ela. 

Mas a obra anda e Dona Berenice não desanima, acompanha seu desenvolvi-
mento. Débora está contente, outras ruas estão sendo beneficiadas. Valeu a mobi-
lização. Dona Berenice organiza a festa de inauguração. Diz ela que as faixas e os 
cartazes estão preparados. Quer agradecer ao Prefeito Carlos Eduardo a oportuni-
dade da participação, está ciente de que mais do que a drenagem e pavimentação 
de uma rua, alcançou-se a alegria de sentir-se cidadã de verdade. Já é 2007.

As moradoras Grace e Berenice
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Poema

do Orçamento 
Participativo, 
coisa de mulher

Por entre as pedras da cidade a história do seu povo é 
construída. Vislumbrá-las, transformá-las é viver, nelas 
registrando todas as lembranças, conquistas e anseios. 
Para os velhos, basta lembrá-las brutas; para os adultos, 
vê-las lapidando-se; para as crianças, a vontade de que 
permaneçam.

E para as mulheres, de todas as idades, mães como essa 
terra é, as pedras da cidade são a prova literalmente con-
creta de que é possível delas extrair o leite que amamenta 
os sonhos de todos os seus filhos. Sabem como é...Não é 
fácil tirar leite de pedra. Talvez tudo isso não passe apenas 
de coisas de mãe...COISAS DE MULHER!

Conferência

Municipal
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Antes macho Potengi
Grávidas índias potiguaresQue na beirinha do rio
Faziam crescer os maresDe sonho, de vida, flor
De gente de toda cor
E de todos os lugares.

Ta na cara da cidade
Da Fortaleza Natal
Na vontade do molequeNo Jerônimo de AlbuquerqueMistura de açúcar e sal.

Ta na cara do seu povo
Mascarenhas Homem/mulherNa Igreja do Rosário
Santa Cruz da Bica Fé.

Ela se transmuta fêmeaEterno Mar travestido
Alvos seios de areia
Nas flores do seu vestido.

Que rodopia ao vento
Dançando desigualdadeEstampa esfacelada
Lá nos confins da cidadeFlor murcha, flor machucadaSem cor, sem cheiro, sem nadaQue lembre felicidade.

Garoto cara de velho
Menina prenha de dor
Amplo jardim de ilusão
Que seu sonho abortouSão os filhos do acaso
Herdeiros do puro atrasoQue a cidade desenhou.

Com o olhar de turista

Vislumbram paisagem centro

Adentram o farto colo 

Da mãe que nega acalento

Clamando por igualdade

Por uma mãe de verdade

Que cuide do seu sustento.

Misturados ao bordado

Puxam a barra da saia

Enchem de medo as roseiras

E os coqueirais da praia

Lançam interrogação

Pespontando reticência

Para que sua vontade

Costure essa consciência.

Discutindo os problemas

Enfrentados em Natal

Apontando alternativas

Melhoras pra capital

E a participação

Nessa nossa redação

Não terá ponto final

Terá a vontade escrita

Na história de Natal

Vontade de ver a cidade

Com esse jeito de mulher

Que abraça, que acolhe

Que sabe sempre o que quer.

Natal, 09 de Agosto de 2007

Fátima Abrantes
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Conselhos municipais

A partir da decisão política do Prefeito Carlos Eduardo Alves, que elegeu a gestão demo-
crática como principal eixo de seu governo para aprofundar e ampliar a participação e o 
controle social sobre a administração municipal, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Finanças - SEMPLA - desenvolveu ações visando fortalecer e dinamizar os conselhos muni-
cipais, sob sua presidência.

Desse modo, a secretária Virgínia Ferreira, coordenou os processos de discussão e de-
bates sobre os mais importantes assuntos do interesse da cidade do Natal, no âmbito do 
Conselho Municipal de Saneamento Básico - COMSAB e do Conselho Municipal de Plane-
jamento Urbano - COMPLAM, reafirmando permanentemente a defesa do desenvolvimento 
sustentável e resistindo aos propósitos e projetos movidos pelos interesses predatórios e 
excludentes da especulação imobiliária.

Quanto ao Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - COMCIT - também presidido pela 
SEMPLA - estão em pleno desenvolvimento os trabalhos de retomada das atividades, com vis-
tas à execução do projeto de construção de Redes Cooperativas de Pesquisas, visando integrar 
os esforços dos pesquisadores e técnicos de diversas disciplinas e instituições públicas e priva-
das, abrangendo três temáticas definidas pelo colegiado: Políticas Públicas (nas áreas de saúde, 
educação, assistência social e segurança pública), voltadas para o estudo das convergências, 
cooperação e conflitos entre os entes federados formuladores e executores das políticas, no mu-
nicípio de Natal e para o desenvolvimento de metodologias e técnicas de avaliação de planos, 
projetos e ações nas referidas áreas; Organização Político-Institucional de Entes Intergovernamentais 

Fórum de participação 
e controle social da 
comunidade

Conselhos municipais

A decisão 
política do 
prefeito Carlos 
Eduardo 
Alves, de 
eleger a gestão 
democrática, 
ampliou a 
participação 
e o controle 
social sobre a 
administração 
municipal.

Via costeira Candelária
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de caráter Metropolitano, focada na análise de experiências com arranjos institucionais 
metropolitanos e seus ensinamentos, para o caso da Região Metropolitana de Natal 
(RMN). E na efetivação e proposição de estudos em torno de experiências realizadas 
ou em curso, com formatação e implementação de arranjos intergovrnamentais da 
RMN; Cidades Interativas - Circulação, Mobilidade e Acessibilidade, tema que pesquisará 
a problemática do transporte urbano de pessoas e bens e as redes telemáticas de 
comunicação para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento socioeco-
nômico e ambiental da cidade. 

Ainda no COMCIT encontram-se em estágio avançado os trabalhos para a im-
plantação de uma biblioteca virtual, que, em sua primeira etapa, terá por objetivo 
sistematizar, integrar e democratizar informações acerca de estudos científicos re-
alizados sobre o município do Natal, para subsidiar e promover políticas públicas 
sob a ótica do desenvolvimento sustentável.

Desde agosto de 2007, atendendo à determinação do Ministério das Cidades, 
uma comissão designada pelo Prefeito Carlos Eduardo, composta de represen-
tantes da administração municipal e da sociedade civil, desenvolveu, submeteu à 
audiência pública e aprovou uma primeira versão do anteprojeto de lei que insti-
tuiu o Conselho da Cidade. A iniciativa, reordena e amplia os mecanismos de par-
ticipação e controle social sobre a administração da cidade e enseja uma grande 
oportunidade de avanços no sentido de sua democratização.

Cidade Satélite Orla do Centro
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Conferência das cidades

A Conferência das Cidades é um projeto desenvolvido pelo Ministério das Cidades, que 
tem como objetivo abrir espaço para o debate entre o Poder Público e a Sociedade Civil, 
sobre a forma de agir dentro do território urbano, e ocorre em três instâncias: a municipal, 
a estadual e a nacional. Visa, também, diminuir a distância entre Planejamento Urbano e 
Gestão Municipal e se constitui no mais amplo e democrático processo empreendido no 
Brasil, para a discussão do presente e do futuro das cidades, com a sociedade participando 
de um novo modelo de gestão. Até o momento, foram realizadas as conferências em 2003 
(primeira), 2005 e 2007 - as duas últimas ocorreram no segundo mandato do Prefeito Carlos 
Eduardo, e serão objeto de nosso comentário. 

Todo o esforço concentrado nos programas de Gestão Democrática, como o Plano Pluria-
nual, a Conferência das Cidades e o Orçamento Participativo, tem por objetivo a construção 
de uma nova forma de governar, em que o governo não esteja isolado da sociedade. A 

Um fórum de debate 
entre o poder 
público e a sociedade

Ponte Newton Navarro

36 | SEMPLA



participação efetiva da sociedade - ao contrário do modelo 
tradicional de administração, em que ela só participa passi-
vamente, através do voto - leva, também, à transparência e 
ao aumento da consciência política, pois o “direito à cidade” 
é ampliado, aumentando-se, assim, a responsabilidade so-
cial do indivíduo.

Como são realizadas

A organização da Conferência Municipal, se inicia com a 
escolha da comissão preparatória, que obedece à propor-
cionalidade dos segmentos sociais participantes: gestores 
(administradores públicos e legislativo federai, estadual e 
municipal); movimentos sociais e populares; trabalhadores 
representados por suas entidades sindicais; empresários; 
entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa; e or-
ganzações não-governamentais. Cabe a essa Comissão 
a elaboração do regimento, estabelecendo os critérios de 
escolha dos delegados, respeitando as definições quanto à 
proporção de representação dos segmentos sociais e dos 
critérios de proporcionalidade da população. 

Em seguida, é feita uma Pré-Conferência, em que os te-
mas são introduzidos, através de uma discussão prévia e 
são eleitos os delegados que participarão da Conferência 
Municipal. Para ser eleito delegado e ter o direito de dis-
cutir os problemas, votando as suas resoluções na Con-
ferência Municipal , o cidadão deve se fazer representar 
por algum dos segmentos participantes. Nessa instância, 
por sua vez, são eleitos os delegados para a Conferência 
Estadual, que, por seu lado, elegerá os delegados para a 
Conferência Nacional.

A Conferência 
Municipal 
acontece a partir 
da comissão 
preparatória 
formada por 
representantes 
dos diversos 
segmentos sociais Reunião para escolha de delegados
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A conferência de 2005

O tema “Construindo uma Política de Desenvolvimento 
Urbano” e o lema “Reforma Urbana – Cidade para todos”, 
serviram de base para as discussões da Segunda Confe-
rência da Cidade do Natal, de 2005, mas o ponto chave 
foi realmente a definição da PNDU - Política Nacional do 
Desenvolvimento Urbano - uma forma de nortear as ações 
públicas com efetiva participação popular, cujo objetivo era 
a redução das desigualdades sociais e regionais.

A Conferência teve, também, 4 temáticas principais: 
participação e controle social; questão federativa; política 
urbana regional e metropolitana; e financiamento das po-
líticas urbanas no âmbito municipal, temas considerados 
pelo Conselho das Cidades como o grande desafio para a 
implantação da PNDU.

O PONTO CHAVE 

DA SEGUNDA 

CONFERÊNCIA 

FOI A DEFINIÇÃO 

DA PNDU, UMA 

FORMA DE 

NORTEAR AS 

AÇÕES PÚBLICAS 

COM EFETIVA 

PARTICIPAÇÃO 

POPULAR

Conferência das cidades

A Conferência contribui na discussão do presente e do futuro das cidades
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A conferência de 2007

A terceira Conferência, realizada em 2007, teve como tema 
“Avançando na Gestão Democrática das Cidades” e como 
lema “ Desenvolvimento Urbano com Participação Popular 
e Justiça Social” e três sub-temas: as intervenções urbanas 
e a integração das políticas, as intervenções urbanas e o 
controle social, e as intervenções urbanas e os recursos. 

Essa conferência, ocorrida no início de agosto, foi marcada 
pelos debates que cercaram a votação do novo Plano Diretor 
de Natal e um mês após o Ministério Público e a Polícia Civil 
desencadearem a “Operação Impacto”, para investigar su-
postas irregularidades na conduta de parlamentares munici-
pais no processo de votação das emendas do Plano Diretor. 
Um dos momentos fortes do evento foi quando a represen-
tante do Fórum Natal Cidade Sustentável, Raimunda Cadó, 
entregou um buquê de flores à promotora Dra. Gilka da Mata, 
como forma de reconhecimento da sociedade pela atuação 
do Ministério Público em defesa dos interesses da coletivida-
de em todo o processo de elaboração e aprovação do novo 
Plano Diretor da cidade. 

A Conferência teve, também, como marco, a decisão da 
sociedade e do poder público de levar adiante a criação do 
Conselho da Cidade do Natal. No plano federal, o Conselho 
das Cidades, criado em 2004, é um instrumento de gestão 
democrática da PNDU (Política Nacional de Desenvolvimen-
to Urbano) e integra a estrutura do Ministério das Cidades, 
tendo como finalidade estudar e propor diretrizes para a im-
plementação da PNDU e acompanhar sua execução. Os ato-
res sociais, lá representados pelos segmentos respectivos, 
participam da tomada de decisões sobre as ações execu-
tadas pelo Ministério das Cidades nas áreas de habitação, 
saneamento ambiental, trânsito e mobilidade urbana, e pla-
nejamento territorial. A discussão tem como base as delibera-
ções advindas da Conferência das Cidades. No plano local, o 
Conselho tem as mesmas atribuições, guardadas as devidas 
proporções e os limites impostos pela legislação. 

As Conferências da Cidade do Natal têm se constituído 
importantes fóruns de debate e proposição sobre a política 
urbana, desencadeando processos contínuos de educa-
ção política, indicando que, sem uma ampla participação 
social, toda e qualquer política de desenvolvimento reflete 
uma visão setorizada ou uma compreensão particular dos 
problemas, comprometendo sua sustentabilidade. Pois, de-
senvolvimento se faz com participação. 

A Terceira 
Conferência 

teve como tema 
“Avançando 

na Gestão 
Democrática 
das Cidades” 
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Delegados na Terceira Conferência/2007
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Luiz Wilson Villar Ramalho Cavalcanti

Para efeito dessa análise qualitativa, entendamos por administração das finanças públi-
cas, a atividade de gerenciamento do ciclo orçamentário que, por envolver as operações 
de elaboração, aprovação, execução, controle e avaliação do programa de dispêndios do 
setor público, é exercitado de forma contínua. 

Partindo desse entendimento sobre a amplitude do ciclo orçamentário, é fácil concluir 
que o seu gerenciamento não se limita ao exercício financeiro no qual se desenvolve a 
execução do orçamento, pois inclui a sua avaliação e a prestação de contas.

Envolvendo aspectos financeiros, econômicos e sociais, a administração das finanças 
públicas encontra-se no âmbito do sistema de planejamento e orçamento que, por sua vez, 
se constitui no mecanismo fundamental para o ordenamento da gestão pública. Esse siste-
ma se reveste de importância crucial quando, no nosso contexto de escassez de recursos, 
ele é o único instrumento capaz de otimizar sua utilização. 

Assim sendo, a complexidade da realidade econômica e social requer da administração 
pública muito mais que a simples formalização do sistema orçamentário, exige o aten-
dimento de, pelo menos, quatro pontos fundamentais: I) capacidade de prestar contas 
das ações do governo, ou seja, “accontability” das ações públicas; II) adoção de critérios 
que salvaguardem as vantagens sócio-econômicas para a sociedade, em outras palavras, 
o chamado “value for money” dos recursos públicos; III) participação da sociedade nas 
decisões dos investimentos; IV) adoção de mecanismos flexíveis, capazes de melhor se 
adaptarem às constantes mudanças da dinâmica sócio-econômica.

Evolução do Processo Orçamentário
Considerações Gerais

Antes de comentarmos sobre a evolução do processo orçamentário, convém destacar 
alguns dos problemas que, embora enfrentados e minimizados, têm-se ainda mantido pre-
sentes na nossa realidade, a despeito dos inegáveis aprimoramentos experimentados pela 
administração pública.

A administração
das finanças públicas
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O primeiro deles, comum a todos os municípios com 
o perfil definido pelo atual estágio de desenvolvimento 
econômico de nossa região, diz respeito à inexistência 
de uma poupança capaz de fazer face às necessidades 
determinadas pelas demandas da sociedade, cujo aten-
dimento fica condicionado à capacidade arrecadatória 
interna que, por sua vez, dado o volume das despesas 
incompressíveis, se constitui num fator limitante para a 
mobilização de financiamentos.

Tal problema e a tendência em contemplar, por adoção 
de critérios lânguidos, as várias demandas, levou-nos, 
até um passado bem recente, a elaborar orçamentos ir-
realistas, uma vez que, em parcelas consideráveis, não 
puderam ser cumpridos. 

Os demais problemas dizem respeito à eficiência na 
alocação de recursos e de operacionalização do proces-
so orçamentário. No primeiro grupo podemos destacar: a 
falta de objetivos estratégicos; a deficiência na definição 
de prioridades; a ausência de uma efetiva participação 
social na definição dos objetivos. Fazem parte do segun-
do grupo, o reduzido número de funcionários com capaci-
tação profissional adequada e a ausência de critérios que 
possibilitassem a aferição do cumprimento das metas. 

O orçamento-programa

A adoção do orçamento-programa, a partir da Lei nº. 
4.320/64, livrou-nos da simples relação de despesas e 
previsão de receitas, característica do orçamento chama-
do tradicional, em que não se definia qualquer programa 
de trabalho e, consequentemente, objetivos e metas a 
serem atingidos.

Com o escopo de tornar o orçamento uma peça executi-
va do plano de ação da administração pública, a legislação 
federal exigiu a elaboração de um Plano Plurianual de In-
vestimentos – PPI, cabendo ao orçamento-programa por-
menorizar a etapa concernente ao exercício em questão. 

Constituindo-se efetivamente num mecanismo do Sis-
tema de Planejamento, o orçamento-programa foi conce-
bido para exprimir os objetivos que a administração pú-
blica pretende atingir, sendo constituído por um conjunto 
de projetos e atividades, contemplados em função da real 
disponibilidade de recursos e que traduzem as ações es-
tabelecidas pelo governo.

O artigo 165, I e §1º da Constituição Federal de 1988 
substituiu o PPI pelo Plano Plurianual – PPA, previsto no 
artigo 93 da Lei Orgânica do Município, abrangendo um 
período de quatro anos. A legislação que instituiu o PPA 
estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública para as despesas de capital e outras delas decor-
rentes, bem como aquelas relativas a programas cuja du-
ração está prevista para mais de um exercício financeiro.

O atual sistema de planejamento e orçamento, mais 
precisamente no que se refere ao processo orçamentário, 
é composto por três instrumentos cujo objetivo é o de 
compatibilizar a ação de planejamento com a execução 
e controlar as ações governamentais garantindo, dessa 
forma, uma programação orçamentário-financeira realis-
ta. Os três instrumentos são: o Plano Plurianual – PPA, 
que já citamos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e 
a Lei Orçamentária Anual – LOA. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ser enviada para a 
aprovação da Câmara Municipal até oito meses antes do 
encerramento do exercício financeiro precedente a que 
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se refere, deve conter as metas e prioridades da admi-
nistração municipal; as orientações para a elaboração 
do orçamento do exercício subseqüente; os limites para 
a elaboração das propostas orçamentárias; as disposi-
ções sobre as despesas com pessoal e aquelas sobre 
as possíveis alterações na legislação tributária, dentre 
outras. Trata-se, portanto, de um instrumento que, anu-
almente, faz a ligação entre o PPA e os orçamentos. Em 
outras palavras, é ela que ajusta as ações do PPA às re-
ais possibilidades financeiras do orçamento público para 
o exercício a que se refere.

A Lei Orçamentária Anual, que contém a peça orça-
mentária, traduz, em termos financeiros, os planos, pro-
gramas, projetos e atividades ajustados ao fluxo dos re-
cursos previstos, de forma a assegurar a continuidade e 
a oportunidade da liberação desses recursos.

Além de obedecer aos princípios básicos de unidade, 
universalidade, anualidade, exclusividade e publicidade, 
dentre outros que não nos deteremos em comentar, o or-
çamento anual deve ser fruto das conclusões sobre os 
problemas existentes; da identificação das alternativas 
para solucioná-los; do ordenamento das soluções em 
função das prioridades; da identificação das ações ne-
cessárias e, finalmente, do estabelecimento dos meios 
financeiros, determinados com base no equilíbrio entre 
as receitas e as despesas.

Com o objetivo de assegurar, às unidades orçamentá-
rias, os recursos necessários à execução do seu progra-
ma de trabalho e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio 
entre a receita arrecadada e a despesa realizada, é ela-
borada a Programação Financeira. Em síntese, é o esta-
belecimento de um cronograma de desembolso definido 
em função do fluxo de caixa do erário. 

Pelo que foi dito até agora, podemos concluir que a 
dinâmica da atividade orçamentária é norteada pelo ob-
jetivo de acelerar o processo de mudanças da realidade 
social e econômica da comunidade. O cumprimento de 
tal objetivo, contudo, caracterizou-se por uma intensida-
de bem aquém daquela desejada pela administração pú-
blica e exigida pela sociedade.

É bem verdade que o período de alta inflação e a conse-
qüente instabilidade econômica que vivemos no passado 
recente afetou, sobremaneira, o processo de desenvolvi-
mento, tornando estéreis os planejamentos de médio e lon-
go prazo, mas é também inquestionável o fato das adminis-
trações públicas não terem utilizado um mínimo necessário 
dos mecanismos de planejamento governamental. 

Atentando, particularmente, para as administrações 
municipais e levando-se em conta os estudos realiza-
dos pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
– IBAM, na área de organização, gestão e desenvolvi-
mento institucional, constata-se outras deficiências que 
comprometeram a eficácia do orçamento como mecanis-
mo do processo de desenvolvimento.

Limitando o universo aos municípios de médio porte, os 
principais problemas percebidos foram o descuido das ad-
ministrações em não se municiarem com um quadro profis-
sional adequado e o interesse de seus dirigentes em darem 
um cunho excessivamente pessoal às suas administrações. 

Um fato agravante é o de que, embora pareça ser de 
entendimento comum a idéia de que a complexidade que 
envolve a realidade social e econômica das comunidades 
exige, para sua mudança, ações integradas, a atividade 
de orçamentação não tem adotado, de forma concreta, 
critérios multisetoriais e integrados.

O grande problema, de caráter técnico, resultante desse 
comportamento e que tem se constituído num desafio para 
a consolidação dos sistemas de planejamento e orçamen-
to, é aquele de que cada gestor tem, à luz da sua formação 
e entendimento, uma interpretação sobre os diversos pro-
blemas e, portanto, soluções específicas para resolvê-los.

A conseqüência nefasta dessa atitude é a realização de 
investimentos singulares e desarticulados, muitas vezes 
onerosos ao erário público, mas de eficácia comprome-

Boa gestão financeira garante recursos para obras
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tida em decorrência do caráter interdependente dos pro-
blemas sociais e econômicos da população.

É tentando minimizar os efeitos danosos de tal compor-
tamento, que o governo federal, através de vários de seus 
programas de financiamento, tem exigido a apresentação 
de projetos integrados, contemplando ações em todos 
os segmentos envolvidos direta ou indiretamente com a 
qualidade de vida da população objeto da intervenção. 

No nosso entender, a adoção desse critério para a 
aprovação das propostas de financiamento, além de 
suprir a habitual falta de uma orientação programática 
consistente, representada por políticas e diretrizes com-
patibilizadas e exeqüíveis, cria, por certo, uma cultura de 
refinamento do processo orçamentário praticado pela 
maioria dos municípios. 

O nosso desempenho

A transição do nosso processo orçamentário, em função 
da ausência de mecanismos adequados, deu-se através 
de avanços modestos, enfrentando certo grau de desar-
ticulação, gerando peças orçamentárias mais fortemente 
voltadas para o cumprimento das disposições legais da 
contabilidade pública, por isso mesmo caracterizada por 
ações, em sua maioria, estabelecidas a partir da visão se-
torial de cada uma das unidades orçamentárias.

Foi a partir de 2005, que a atividade de planejamento go-

vernamental do município deu início a uma nova metodologia 
gerencial das ações públicas, procurando incutir na adminis-
tração das finanças públicas a preocupação em atender, de 
forma mais seletiva, as propostas apresentadas, de forma a 
obter-se um programa global de trabalho caracterizado pela 
interação e complementaridade de suas ações. 

Assim, paulatinamente, o ciclo orçamentário tem toma-
do o caráter da intersetorialidade, desenvolvendo esforços 
no sentido de evitar, sem justificativa adequada, ações iso-
ladas e setorializadas, em que, aos serviços e equipamen-
tos ofertados, não raro, faltam a necessária complementa-
ridade, reduzindo-lhes ou anulando, consequentemente, a 
eficácia desejada. 

Um segundo princípio adotado no processo de orça-
mentação, ainda que embrionário, é aquele que enfatiza 
o fato de que os atingidos por ações sociais, políticas e 
econômicas devem participar do processo decisório, o que 
não deve ser entendido como massificação, manipulação 
ou cooptação de grupos populares, mas como um com-
partilhamento das responsabilidades pelas decisões toma-
das. Nesse contexto, insere-se o Orçamento Participativo, 
um instrumento em contínuo processo de aprimoramento. 
Um procedimento estatístico que objetiva quantificar o grau 
de bem-estar ou a qualidade de vida da população, através 
do estabelecimento de indicadores de acompanhamento 
da ação governamental, começa a ser esboçado como ins-
trumento do sistema de planejamento e orçamento. Cons-
titui-se, assim, um mecanismo imprescindível para que se 
possa, efetivamente e de forma inédita, concluir o ciclo or-
çamentário com a avaliação, em tempo hábil, da eficácia 
dos programas, projetos e atividades.

Cabe destacar a transparência dada às contas públicas, 
permitindo, através da Internet, o acesso às informações 
por parte não só dos órgãos do poder executivo e legisla-
tivo, mas de toda a sociedade.

Tem-se procurado, para melhor cumprir os princípios bási-
cos da publicidade e transparência, evitar o puro tratamento 
técnico-contábil e legal permitindo, na medida do possível, a 
compreensão por parte de parcela cada vez maior da socie-
dade, de forma a propiciar um controle social mais efetivo.

Finalmente, podemos concluir, afirmando que, ao con-
trole social e aos controles legal e contábil, os dois últimos 
os únicos exercidos até então, soma-se, ainda que em 
fase inicial, o controle programático, em que se busca o 
cumprimento do programa de trabalho, expresso em ter-
mos de objetivos e metas, focalizando a eficiência, eficácia 
e efetividade das ações do poder público municipal. 
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Glenda Dantas e Juliano Varela

As populações nas metrópoles brasileiras, fortemente marcadas pela concentração da 
pobreza e da riqueza, enfrentam graves problemas sociais e econômicos, cuja solução pode 
estar relacionada a uma adequada gestão metropolitana. Nesse sentido, o ato de planejar 
de maneira integrada uma Região Metropolitana (RM) aparece como um alento à solução 
desses problemas. 

Assim, a Prefeitura do Natal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento 
e Finanças – SEMPLA, realizou, em 2005, reuniões com prefeitos e secretários municipais 
de planejamento, buscando uma maior integração dos municípios da Região Metropolitana 
de Natal. A tônica desses encontros de gestores municipais foi a discussão de formas de 
intervenção integrada, para solucionar problemas comuns aos municípios, principalmente 
nas áreas de transporte, segurança, meio ambiente e saúde. 

As discussões convergiram para a necessidade de elaboração de um Plano Estratégico de 

o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento 
Sustentável da RMN 

Região Metropolitana de natal (RMN)

Cidade busca maior integração com os municípios que compõem sua região metropolitana
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Desenvolvimento da metrópole natalense, que identificaria as principais problemáti-
cas e apontaria as formas de gestão.  Os trabalhos avançaram em 2006 e o Governo 
Estadual passou a apoiar essa iniciativa das prefeituras, por considerá-la relevante ao 
desenvolvimento sócio-econômico e político-institucional metropolitano. 

A Professora Tânia Bacelar, pesquisadora reconhecida nacionalmente no estu-
do da temática, foi contratada e deu início aos trabalhos de elaboração do Plano 
no mês de agosto. Já no dia 03 foi nomeado pela Resolução Nº. 001 o Comitê 
de Acompanhamento da Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Sustentável da Região Metropolitana de Natal: Natal Metrópole 2020. 

O Comitê é órgão colegiado, de caráter consultivo e deliberativo, vinculado 
ao Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de Natal - CDMN, e tem como 
finalidades: a) acompanhar o processo técnico e político relacionado à elabora-
ção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropoli-
tana de Natal, considerando tendências do contexto mundial, nacional, estadual 
e seus reflexos na dinâmica metropolitana; b) considerar estudos e planos já 
elaborados e atuar no enfrentamento dos problemas e aproveitamento das po-
tencialidades, de modo a construir, progressivamente, a situação desejada; c) 
indicar a necessidade e acompanhar a realização de estudos, debatendo as 
prioridades, objetivos, metas, benefícios, custos e riscos sociais, ambientais e 
financeiros das ações e projetos estratégicos, em suas distintas dimensões. 

O Comitê é integrado por 34 membros, representantes da sociedade civil or-
ganizada, de órgãos da administração federal e estadual, universidades, casas 
legislativas e prefeituras da RMN. Além disso, possui duas instâncias: o pleno e 
a comissão executiva, eleita com o objetivo de coordenar e organizar o funciona-
mento do Comitê de Acompanhamento e integrada por representantes da Caixa 
Econômica Federal, da Prefeitura do Natal e do Grupo Técnico da Região Metro-
politana – SEPLAN / FUNDEP.

A elaboração desse Plano pode ser vista sob vários primas: da retomada das 
discussões sobre as possibilidades, alcances e limites do desenvolvimento me-
tropolitano; da (re) definição de estratégias, diretrizes e projetos que preconizam 
um determinado modelo de desenvolvimento; e da tentativa de garantir a sus-
tentabilidade no planejamento e na execução de projetos e ações supra-locais, 
através da participação da sociedade civil organizada e da pactuação intergo-
vernamental. 

O COMITÊ DE 

ACOMPANHAMENTO 

DA ELABORAÇÃO 

DO PLANO 

ESTRATÉGICO DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

DA REGIÃO 

METROPOLITANA 

DE NATAL (RMN): 

NATAL METRÓPOLE 

2020, É UM ÓRGÃO 

COLEGIADO, 

DE CARÁTER 

CONSULTIVO E 

DELIBERATIVO, 

VINCULADO AO 

CONSELHO DE 

DESENVOLVIMENTO 

METROPOLITANO DE 

NATAL – CDMN.
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O processo de trabalho envolve dois eixos: um técnico e outro político, consistente 
com o conceito de planejamento adotado, eminentemente participativo. As atividades 
programadas, levando-se em conta os objetivos do Plano, estão agrupadas em quatro 
etapas: Preparatória; Diagnóstico; Formulação Estratégica; e Definição de Projetos, 
Instrumentos e Modelo de Gestão.

Até o momento, a Equipe Técnica responsável pela elaboração do Plano já concluiu 
os seguintes produtos: 1) Proposta de Elaboração do Plano; 2) Diagnóstico para o 
Plano Estratégico Natal – uma metrópole em formação; 3) Cenário e Trajetória mais pro-
vável: análise do ambiente externo e cenários; 4) Visão de Futuro (Fatos Portadores de 
Futuro); 5) Diretrizes para o Ordenamento Territorial e Diretrizes para a escolha de Proje-
tos Estratégicos; 6) Projetos de Desenvolvimento Urbano em suas diversas dimensões 
e Projetos Sócio-econômicos; 7) Ações Imediatas; e 8) Modelo de Gestão.

Para a análise dos produtos e para o encaminhamento de sugestões à Equipe Téc-
nica, foram criadas três Câmaras Técnicas: a físico-territorial, a sócio-econômica e a 
político-institucional, assim constituídas:

1) CÂMARA TÉCNICA DA DIMENSÃO FÍSICO-TERRITORIAL - Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos, Conselho Nacional das Cidades, Conselho Regional de Engenharia e Arqui-
tetura, Federação das Empresas de Transportes, Gerência Regional do Patrimônio da 
União, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do 

O Plano 
Estratégico de 
Desenvolvimento 
Sustentável 
da Região 
Metropolitana 
possibilitará um 
novo panorama no 
relacionamento 
entre os municípios 
da Grande Natal 
e destes com o 
governo do estado.

Na zona sul, Natal já se confunde com a vizinha Parnamirim

Região Metropolitana de natal (RMN)
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Norte, Secretaria de Estado da Infra-Estrutura, Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos 
e Universidade Potiguar.

2) CÂMARA TÉCNICA DA DIMENSÃO SÓCIO-ECONÔMICA - Arquidiocese de Natal, Asso-
ciação. Brasileira da Indústria Hoteleira, Caixa Econômica Federal, Central Única dos 
Trabalhadores, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Federação do Comércio, 
Federação das Indústrias do RN, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, 
Secretaria de Estado do Turismo e Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

3) CÂMARA TÉCNICA DA DIMENSÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL - Assembléia Legislativa do RN, 
G.T. da Região Metropolitana de Natal, Ordem dos Advogados do Brasil, Parlamento Comum 
da RMN, Prefeituras Municipais de Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Natal, Nísia 
Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibú e UFRN.

Com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana será 
possível traçar um novo panorama para a Grande Natal, bem como iniciar a construção 
de mecanismos institucionais, financeiros, técnicos, políticos e administrativos que pri-
mem pela cooperação horizontal (entre os municípios) e vertical (governo do estado e 
municípios).  Ao mesmo tempo, espera-se que seja possível, tendo o Plano como refe-
rência, estabelecer uma identidade, prática e cultura metropolitana orientada a partir dos 
interesses da coletividade, legitimados e pactuados entre o poder público e a sociedade 
civil organizada.
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Tecnologia da Informação 

Affonso Leirias Jr.

Tecnologia da Informação (TI) é um termo comumente utilizado para designar o conjunto 
de recursos não humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação 
da informação, e o modo como esses recursos estão organizados num sistema capaz de 
executar um conjunto de tarefas. A TI abrange todas as atividades desenvolvidas na socie-
dade pelos recursos da informática. É, portanto, a difusão social da informação em larga 
escala de transmissão, a partir de sistemas tecnológicos inteligentes, como por exemplo, 
um sistema de gerenciamento de conteúdo. Seu acesso na prestação de serviços das 
mais variadas formas pode ser de domínio público ou privado.

No caso da TI, ter acesso à mesma informação que a maior parte da sociedade é um gran-
de passo para a inclusão do cidadão de uma forma geral, e digital, em particular, na medida 
em que podem ser oferecidos serviços acessíveis a toda a população, os quais tendem a 
promover melhorias na qualidade de vida. Além disso, a tecnologia vem sendo largamente 
utilizada para possibilitar a inclusão de cidadãos com necessidades especiais. 

O desenvolvimento cada vez mais rápido de novas tecnologias de informação vem modi-
ficando as bibliotecas e os centros de documentação (principais locais de armazenamento 
de informação), pois introduz novas formas de organização e acesso aos dados de obras 
armazenadas; reduz custos e acelera a produção, bem como possibilita a formação instan-
tânea de redes interativas de âmbito mundial. E facilita e intensifica a comunicação pessoal 
e institucional através de programas de processamento de texto, de formação de bancos 
de dados, de editoração eletrônica, e também de tecnologias que permitem a transmissão 
de documentos, o envio de mensagens e arquivos, assim como consultas a computadores 
remotos, caso, por exemplo, do acesso à internet. 

Diante disso, a informação tecnológica tende a ser a maior ferramenta dos tempos, pois 
o ambiente que dá origem a esse acontecimento está em permanente mutação, tornando-
se mais complexo e menos previsível, e cada vez mais dependente da informação e de 

Prefeitura do Natal na era 
da informação tecnológica
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sua infra-estrutura tecnológica, as quais permitem o geren-
ciamento de enormes quantidades de dados. A tecnologia 
gera grandes transformações que estão ocorrendo a nos-
sa volta de forma transparente e, por vezes, imperceptível. 
Essa questão se torna extremamente significativa no mundo 
contemporâneo, dada a velocidade desse desenvolvimen-
to, sendo, por isso mesmo, objeto de treinamentos, estudos 
e pesquisas. 

Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Finanças – SEMPLA, através do Departamen-
to de Informática - unidade responsável pela formulação, 
articulação, implementação e controle da política municipal 
de informática e informações - vem desenvolvendo ações 
que podem ser sintetizadas em quatro palavras-chaves: 
Identificação, desenvolvimento, estímulo e assessoria.  

Faz, portanto, a identificação das necessidades de mu-
danças de paradigma na esfera municipal no que diz res-
peito à melhoria da rede interna, velocidade de conectivi-
dade, acessibilidade de usuários, melhorias nos produtos 
e serviços envolvidos; desenvolve atividades informativas 
e educacionais, que estimulam a utilização dos recursos 
disponíveis em TI, e, dessa forma, potencializa a constru-
ção de uma cultura de utilização e co-responsabilidade dos 
usuários na utilização das soluções propostas e adotadas; 
estimula a formação de multiplicadores das propostas polí-
ticas e ideológicas relacionadas, não somente à gestão da 
tecnologia da informação, mas também na aplicação de 
soluções com (SL) Software Livre no armazenamento de 
dados, no tráfego dos dados com ferramentas de gestão e 
análises. Torna-se, assim, formadora de opinião e estimu-
la o mercado local a buscar profissionais com esse perfil, 
para no futuro próximo atender as nossas perspectivas. Por 

fim, assessora as demais secretarias na concepção, elabo-
ração, planejamento e execução de projetos desenvolvidos 
em conjunto com outros órgãos municipais, levando em 
consideração normas previamente estabelecidas. 

É evidente que toda mudança assusta, e com a tecno-
logia da informação não poderia ser diferente, já que ela 
traz a necessidade de uma mudança cultural, passando, 
entre outras coisas, a exigir das pessoas a capacidade de 
reciclarem seus conceitos e paradigmas. “As pessoas não 
precisam mais gerar a informação, esse processo hoje é 
automático. Precisam, de fato, saber usar a informação.” 

Com isso, o Departamento de Informática da SEMPLA 
vem trabalhando para garantir acessibilidade, inclusão so-
cial e digital, integração interinstitucional e modernização 
da infra-estrutura de informática na Prefeitura do Natal. 
Nesse sentido, a TI vem sendo usada para ajudar a resol-
ver problemas identificados, mas possui limites estrutu-
rais, como todo e qualquer instrumento de intervenção. 
Por fim, temos como principal objetivo melhorar a qualida-
de e a disponibilidade de informações e conhecimentos, 
- importante para o município - oferecendo às secretarias 
oportunidades sem precedente para a melhoria dos pro-
cedimentos internos e dos serviços prestados ao usuário 
final e garantindo a inclusão dos cidadãos natalenses no 
processo de informação.

É EVIDENTE QUE 

TODA MUDANÇA 

ASSUSTA, E COM 

A TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

NÃO PODERIA SER 

DIFERENTE, JÁ 

QUE ELA TRAZ A 

NECESSIDADE DE 

UMA MUDANÇA 

CULTURAL. 
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Fátima Abrantes

A SEMPLA é, assim, parceira na luta de transformar o sonho coletivo de 
participação, em realidade. E, feito passarinho, voa sobre a cidade, plane-
jando, nas ruas, uma história diferente, vivenciada e contada até hoje, com 
muita sensibilidade e coragem:

Fevereiro de 2005... Manhã cedo. O sol aparecera tímido depois de uma 
chuvarada sem raios e sem trovões, sem rezas e sem rosários.

Podia chover grosso por essas bandas que não carecia de velas com-
pradas nem de querosene pras lamparinas. Os bem-te-vis e quero-queros 
cantavam por entre os edifícios, como se estivessem a procurar os ninhos 
nos troncos das juremas. Olho de passarinho não vê diferença entre pedras 
e garranchos. Tem tino só de voar...

Se pousa num só lugar fica tudo muito pesado, as asas parecendo cargas 
pra carregar. Mas se não gritam pra ir depressa demais, pode-se caminhar 
devagarzinho, sentir os braços da brisa, sentir o empurrãozinho do mar. E aí, 
volta de novo a voar.

Com olho de passarinho a SEMPLA misturou poder e gente, acreditando 
toda a sua gente com um tiquinho de poder. Com asa de passarinho voou 
em pequenos bandos pras bandas do sul, do norte, do leste e do oeste 
cantando baixinho, participação. Feito bem-te-vis e quero-queros construiu 
ninhos de vontade de ter vontade, ninhos de bem querer.

A cada ano suas asas são batizadas: Reuniões de Sensibilização e Mobi-
lização, Plenárias Regionais, Intermediárias e Temáticas, Delegados, Orça-
mento Participativo, Participação... Participação Popular.

Pode chover grosso pelas bandas de cá que nem o sol é arrependi-
mento. Basta-lhe um tímido alumiar da sua gente para que aponte um 
cantar em coro, um alçar vôo, um longo caminhar pela cidade. Assim, 
bem de mansinho, tal qual caminha os rumos da história. Bem de mansi-
nho como o bater de asas de um passarinho... Tardinhas de 2008.

Sobre
passarinhos
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