
Formulário de candidatura

PARTE 1: DADOS BÁSICOS
Detalhes da experiência (completar as informações abaixo de forma
clara e concisa)

Título da experiência: Tá Selado! (It’s a deal! / ¡De acuerdo! / C’est scellé!)

Nome da cidade ou região: Belém do Pará

Habitantes da cidade ou território: População estimada (2021): 1.506.420 pessoas

País: Brasil

Instituição candidata: Prefeitura Municipal de Belém

Website da experiência ou instituição: https://decide.belem.pa.gov.br/?locale=pt

Perfis da experiência ou instituição nos meios de comunicação social:
Instagram: https://instagram.com/taseladooficial?igshid=YmMyMTA2M2Y

Twitter: https://twitter.com/taseladooficial?t=oP0XUbgaPdDp8l4zh_3GRg&s=08

Facebook: https://m.facebook.com/oficialtaselado

YouTube: https://m.youtube.com/channel/UCm8gOfF8I0KyzqFHQ_0kH6w

Data de início da experiência: 24/05/2021

Data de conclusão da experiência: EM VIGOR

Orçamento da experiência: R$2.850.000,00 (U$594.170,85)

Tipo de
experiência Marcar
com um X na
coluna da direita

Nova experiência

Inovação sobre uma experiência
existente

X

Continuidade de uma experiência

Tipo de
experiência
Marcar com um X
na coluna da direita
(pode ser escolhida

Orçamentação participativa X

Planejamento participativo X
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mais do que uma
opção)

Conselho Permanente X

Espaço/oficina para diagnóstico,
monitorização, etc.

Audiência Pública/Fórum X

Votação/referendo

Assembleias / Júris cidadãos / Espaços
deliberativos

X

Governo eletrónico/ plataformas
governamentais/digitais abertas

X

Iniciativas legislativas/cidadãos

Outros (por favor especifique):

Objetivo da
experiência
Marcar com um X
na coluna da direita
(pode ser escolhida
mais do que uma
opção)

Atingir maiores níveis de igualdade na
participação

X

Incorporar a diversidade como critério de
inclusão

X

Empoderamento da comunidade X

Reforçar a cidadania não organizada

Expansão dos direitos dos cidadãos
relacionados com a participação política

X

Conectando diferentes instrumentos de
participação dentro de um 'ecossistema'
de democracia participativa.

X

Melhorar a qualidade da tomada de
decisões públicas através de
mecanismos de democracia participativa

X

Melhorar a eficácia e eficiência dos
mecanismos de democracia participativa

X
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Melhorar a avaliação e o
acompanhamento dos mecanismos de
democracia participativa

Melhorar qualquer política pública através
da participação activa dos cidadãos

X

Âmbito territorial

Marcar com um X
na coluna da direita
(pode escolher mais
do que uma opção)

Território no seu
conjunto

Local X

Regional

Distrito X

Bairro X

Área temática
Marcar com um X
na coluna da direita
(pode ser escolhida
mais do que uma
opção)

Governação X

Educação X

Transporte / Mobilidade X

Gestão urbana X

Saúde X

Segurança pública X

Ambiente / Alterações climáticas e/ou
agricultura urbana

X

Novos movimentos e associações sociais X

Cultura X

Habitação

Criação de emprego

Descentralização
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Desenvolvimento local

Educação/formação

Economia e/ou finanças

Normas legais

Inclusão social

Todos X

Outros (Escrever o tópico)

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
associados à
prática

Marcar com um X
na coluna da direita
(pode escolher mais
do que uma opção)

Podem também
acrescentar o
objetivo específico

ODS 1 - Erradicação da pobreza

ODS 2 - Fome zero e agricultura
sustentável

ODS 3 - Saúde e bem-estar

ODS 4 - Educação de qualidade

ODS 5 - Igualdade de gênero

ODS 6 - Água limpa e saneamento

ODS 7 - Energia limpa e acessível

ODS 8 - Trabalho decente e crescimento
econômico

ODS 9 - Inovação infraestrutura X

ODS 10 - Redução das desigualdades X

ODS 11 - Cidades e comunidades
sustentáveis

X

ODS 12 - Consumo e produção
responsáveis
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ODS 13 - Ação contra a mudança global
do clima

ODS 14 - Vida na água

ODS 15 - Vida terrestre

ODS 16 - Paz, justiça e instituições
eficazes

X
16.6. Desenvolver
instituições eficazes,
responsáveis e
transparentes em todos os
níveis.
16.7. Garantir a tomada de
decisão responsiva,
inclusiva, participativa e
representativa em todos os
níveis.

ODS 17 - Parcerias e meios de
implementação

PARTE 2: DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
Por favor, preencha os seguintes campos de forma clara e concisa. Pode acrescentar ligações
se o considerar apropriado.

Contexto
Num máximo de 300 palavras, apresentar o contexto cultural, geográfico, histórico,
institucional e socioeconômico da cidade, território em que a experiência tem lugar.

Belém, município amazônico fundado às margens da Baía do Guajará em 1616, é a
segunda maior metrópole do norte do Brasil em termos populacionais. Palco da
Revolução Cabana (1835), nossos cidadãos ainda mantêm vivo o espírito de luta,
engajando-se na persecução da justiça e redução das desigualdades socioeconômicas.
Visando corresponder a nível institucional a esses anseios, a Prefeitura Municipal de
Belém lançou o programa “Tá Selado!” em 2021, fornecendo canal adequado para a
tomada de decisão participativa e fiscalização das ações do Executivo Municipal,
aprofundando o conhecimento da população acerca dos mecanismos que regulam o
funcionamento da cidade e direitos da cidadania.

Assim como em outras cidades vitimadas pela colonização europeia, marcadas pela
persistência da colonialidade interna enquanto cidades amazônidas e periféricas no
marco do circuito produtivo nacional, a administração pública de Belém enfrenta sérios
desafios em se tratando de distribuição de renda e inclusão política. Segundo o
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Observatório das Metrópoles (2021), Belém figura como a terceira metrópole mais
desigual do Brasil. Somado a isso, vivenciamos contexto de sérios ataques à democracia
brasileira numa clara ascensão de projetos ultradireitistas, que distanciam nossas
comunidades do processo decisório mais amplo. A Prefeitura Municipal prioriza as ações
voltadas para o enfrentamento desta realidade, tendo o “Tá Selado!” como uma das
iniciativas mais relevantes para o planejamento orçamentário e de intervenções
urbanísticas.

O Fórum Permanente de Participação Cidadã está instalado em todos os bairros de
Belém, sendo seus conselheiros eleitos, seguindo critérios de paridade de gênero e
proporcionalidade à densidade populacional de cada área. O cuidado com a diversidade
dos membros se deve à extensão geográfica do município - 8 distritos, abrangendo 71
bairros, 39 ilhas - e ao compromisso em alcançar os cidadãos que tradicionalmente não
são incluídos no processo decisório municipal.

Precedentes
Explique os precedentes e as origens da experiência: se é a inovação de uma experiência
existente, quais são as suas origens, se é uma nova experiência, quais são os antecedentes
na participação na sua cidade/município/região. Pode também indicar se foi inspirado por
experiências noutras cidades/países. (Máximo de 300 palavras)

Belém do Pará, ao longo das duas primeiras gestões de Edmilson Rodrigues
(1997-2004), desenvolveu duas importantes experiências no campo da participação
popular: o Orçamento Participativo (1997-2000) e o Congresso da Cidade (2001-2004),
ambos importantes mecanismos para a construção e incentivo à democracia participativa.

Inspirado na iniciativa de Orçamento Participativo concebida pela administração de Olívio
Dutra (Porto Alegre, 1989-1992), o OP de Belém se pautava em dois enfoques, sendo
eles a articulação e definição de demandas populares via congressos locais e atividades
das Comissões de Fiscalização e Controle Social (COFIS). Em se tratando do Congresso
da Cidade, tem-se a ampliação do poder decisório dos cidadãos, uma vez que não só se
restringia a simples demandas infraestruturais, mas passou a inserir os cidadãos no
processo de definição das políticas públicas municipais. A partir dessa evolução, as
estruturas de participação cidadã da cidade incluíam uma série de medidas que visavam
a estimular a participação da população, especialmente daqueles considerados
desorganizados política e socialmente.

Em 2004, a administração municipal seguinte interrompeu o processo construído até
então e os mecanismos de participação cidadã não tiveram continuidade, enfraquecendo
e distanciando consideravelmente os moradores de Belém do processo decisório direto.
Será somente em 2021, a partir da reeleição de Edmilson Rodrigues e o início de seu
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terceiro mandato que foram retomadas essas iniciativas, adaptando e incrementando o
processo para atender uma comunidade cada vez mais conectada à internet e, claro,
inserida nas circunstâncias impostas pela pandemia. Assim, a inovação se apresentou no
formato híbrido - isto é, virtual e presencial - desse incentivo à democracia participativa.

Objetivos da experiência
Qual dos objetivos enumerados na Parte 1 considera ser o mais importante, e apontar outros
objetivos notáveis da experiência (Em 100 palavras no máximo)

Dentre os objetivos pré-definidos, o programa “Tá Selado!” se dedica principalmente a
“melhorar a qualidade da tomada de decisões públicas através de mecanismos da
democracia participativa”. Busca-se estimular os cidadãos a participarem ativamente dos
processos decisórios, planejamentos orçamentários e de fiscalização das ações da
Prefeitura Municipal.

A máxima do Fórum é viabilizar que as necessidades populares sejam supridas,
envolvendo a todos, desde o cidadão desmobilizado aos movimentos sociais. Para além
de horizontalizar as relações entre poder público e cidadãos, espera-se a construção de
um modelo de governança, profundamente assentado e sustentado pelas comunidades
que constroem a cidade de Belém.

Metodologia Descrever a metodologia da experiência: fases do processo, canais de
participação (máximo de 300 palavras).

O Fórum permanente de participação popular “Tá Selado!” é formado mediante votação
de representantes por Bairros, Distritos e Setores Temáticos. De acordo com a divisão
administrativa vigente, Belém possui oito distritos, nos quais são acolhidos diversos
bairros, ilhas e setoriais.

Para o ano de 2021, o “Tá Selado!” estabeleceu como objetivos iniciais a elaboração do
Plano Plurianual (PPA), Lei Orçamentária Anual (LOA) e do Plano de Longo Prazo
("Belém 2035, 200 anos da Revolução Cabana”). Definido este primeiro objetivo, a ação
do “Tá Selado!” foi coordenada em três etapas, a serem retomadas de dois em dois anos.

Em primeiro momento, realizam-se reuniões nos distritos e bairros, discutindo com a
população a própria ideia da participação popular. Posteriormente realizam-se debates
que culminam na eleição dos representantes dos bairros, em número condizente com a
densidade populacional e a quantidade de pessoas mobilizadas. O conjunto desses
representantes eleitos, chamados Conselheiros, compõem o Fórum.
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Em seguida, a função do Fórum é levantar e sintetizar as demandas particulares de cada
localidade. No momento seguinte, os conselheiros eleitos nos bairros, elegem os
Conselhos Distritais, os quais formam o Conselho de Belém. Nesta instância, serão
apreciadas todas as discussões, fomentadas anteriormente. Cada distrito, ao fim de todas
as reuniões realizadas, deve apresentar seus planos particulares. A meta final, para 2021,
foi condensar as propostas a serem celebradas no Plano Plurianual 2022/2025 (PPA).

O Projeto Tá Selado é um processo aberto, sujeito a retificações e transformações por
seus próprios Conselheiros. Mais do que um mecanismo é um movimento voltado para o
aperfeiçoamento e aprofundamento da democracia.

Inovação
Explique o que considera ser o aspecto mais inovador da prática. (Máximo 150 palavras)

A plataforma online do Fórum é a inovação desse processo. Por meio dela, recolhem-se e
se processam as iniciativas, sugestões e projetos que serão apreciados pelos
Conselheiros; é também usada para a divulgação e acompanhamento das discussões
conduzidas presencialmente. Além disso, ações pontuais sugeridas por apenas um
indivíduo ou pequenos grupos ainda podem ser encaminhadas fora do processo mais
amplo, porque a plataforma online segue aberta continuamente.

O site do “Tá Selado!”, suportado pela open-source Decidim, viabiliza a comunicação
direta entre a gestão municipal e os cidadãos. A facilidade no manuseio da ferramenta
virtual, aliada ao bom funcionamento das instâncias deliberativas presenciais, é o
verdadeiro diferencial do Fórum.

Antes, Belém não possuía ferramenta dessa ordem, deixando muitos à margem do
processo decisório. Minorias e movimentos sociais, além dos cidadãos não-organizados,
dificilmente sentiam-se ouvidos para além da representação formal nas instituições do
Município.

Inclusão
Aponte como tem sido importante incluir o maior número possível de grupos e populações
diversas e como o conseguiu. (Máximo 150 palavras)

Com a finalidade de contemplar a diversidade vivida em Belém do Pará, organizam-se as
plenárias e assembleias do “Tá Selado!” tanto mediante parâmetro territorial (por bairros,
ilhas e distritos), quanto por segmentos temáticos (atividade profissional ou afinidade).
Desta forma, cidadãos e cidadãs residentes de distintas localidades, mas que se
identificam com temas como “Juventude”, “Mulheres” e “LGBTQI+”, possuem espaço
para discutir e formular suas reivindicações.

Por esse mecanismo, não somente se viabiliza a participação dos grupos interessados
nesses âmbitos em particular, mas se destinam recursos específicos para atender suas
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reivindicações. Ademais, o critério de paridade de gênero é amplamente utilizado, desde
as eleições dos Delegados de bairro aos Conselheiros Distritais da Câmara de Belém.

Para garantir ampla participação popular e impedir a evasão, a Prefeitura realiza
divulgações presenciais da iniciativa, bem como utiliza amplamente a plataforma online
na convocação de reuniões e indicação de pautas para futuros debates.

Comunicação
Qual tem sido a estratégia e os canais de comunicação da experiência para que a população
saiba e se envolva (Máximo 150 palavras)

A divulgação do “Tá Selado!” é dividida entre as ações presenciais e virtuais.
Presencialmente, a mobilização dos bairros se dá por meio da panfletagem e da
utilização de carros de som, para relembrar os moradores acerca das plenárias
agendadas e anunciar a inauguração de obras resultantes da articulação popular. Nos
ambientes virtuais, são utilizadas as mídias sociais (Instagram, Twitter, Facebook e
YouTube) para reforçar a imagem e a divulgação do Fórum em si, além das suas
atividades desenvolvidas. Grupos de WhatsApp são também usados para aproximar os
cidadãos dos gestores responsáveis pela efetivação de projetos e pelo próprio
funcionamento do “Tá Selado”

Para o encaminhamento de demandas, utiliza-se a plataforma online do Fórum,
desenvolvida a partir do open source Decidim. Nela, são coletadas e discutidas as
propostas a serem levadas às reuniões e plenárias dos bairros, ilhas e distritos.

Articulação com outros atores
Explicar como a experiência foi articulada com diferentes atores e processos simultâneos ou
pré-existentes. Que papéis assumiram estes participantes? Explicar o grau de sucesso desta
articulação. (Máximo de 150 palavras)

No momento inicial de sensibilização a respeito da participação popular, o apoio de
organizações de base - associações, clubes de mães, grupos de igreja - é fundamental,
sendo os principais stakeholders desse processo.

Ao deliberar sobre projetos amplos como a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual,
o Fórum precisa da aprovação posterior da Câmara dos Vereadores, para validar sua
decisão, segundo a Constituição em vigor. Inicia-se, então, um período de pressão e
diálogo, em que se conquista legitimidade institucional e popular.

No período de implementação das propostas, cabe ao Fórum acompanhar a realização
destas por meio das Comissões de Fiscalização (COFIS), eleitas pelos moradores da
área contemplada. Elas fiscalizam a atuação das Secretarias Municipais responsáveis
pela execução, bem como solicitam providências às autoridades competentes, caso se
faça necessário.
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Há também a possibilidade de realização de parcerias com entidades
não-governamentais. Um exemplo disso foi a cooperação estabelecida com a Unicef.

Avaliação:
Que mecanismos de avaliação foram implementados? Desenvolver se os cidadãos foram
envolvidos na avaliação da prática (300 palavras no máximo).

Ao final do ciclo desenvolvido em 2021, o Fórum Permanente de Participação Cidadã
passou por análises e reflexões que buscaram aperfeiçoar o mecanismo, bem como
iniciar o planejamento do ano subsequente. Em 2022, determinou-se que, em todas as
reuniões, plenárias e assembleias que compõem o Tá Selado, deve-se reservar alguns
momentos para a troca de feedbacks entre os envolvidos.

Durante a apreciação, não só o Fórum é avaliado - isto é, a eficiência das suas instâncias
deliberativas e das Comissões Fiscalizadoras - mas também a atitude dos órgãos da
Prefeitura responsáveis por executar as propostas aprovadas. Além disso,
periodicamente, são abertas abas na plataforma virtual para consulta pública, permitindo
que se direcionem demandas específicas sobre a manutenção do Fórum.

É válido ressaltar que a própria estrutura do “Tá Selado!” permite e incentiva a
manifestação dos indivíduos envolvidos na sua construção. Como dito anteriormente,
objetiva-se que a participação popular não seja uma ferramenta empregada pelo Governo
Municipal, mas sua própria razão de ser.

Impactos e resultados
Descrever os impactos e resultados do processo. Quantas pessoas participaram e quais são
os seus perfis. Quais têm sido os impactos nas políticas públicas, no funcionamento da
administração e nos cidadãos. (Máximo 300 palavras)

Ao longo das três fases do “Tá Selado!” para o ano de 2021, mais de 42 mil pessoas
participaram ativamente das Assembleias e Plenárias, em modelo híbrido, a fim de que
fossem respeitadas as determinações das agências sanitárias e de segurança no
contexto do Sars-Cov-2. No que tange à paridade de gênero, as mulheres ocuparam mais
espaço que os homens em todos os níveis do processo decisório. A juventude belenense,
assim como as comunidades LGBTQIA+, negras, indígenas e quilombolas tiveram papel
de destaque na definição de políticas públicas e propostas orçamentárias.

De todas as propostas submetidas, 120 foram aprovadas pelos Vereadores da Câmara
Municipal de Belém, correspondendo a cerca de 44 milhões de reais (US$9 mi). O
orçamento contemplou desde proposições de reformas, revitalizações e pavimentações
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até a implementação de campanhas permanentes para a inclusão de minorias
étnico-raciais, de gênero e sexualidade. Verbas também foram destinadas para atender
os setores de segurança, assistência veterinária, mobilidade urbana, inclusão de jovens e
idosos, bem como geração de emprego e renda para indígenas residentes de Belém.

PARTE 3: RESUMO DA EXPERIÊNCIA

Resumo da experiência
Um resumo da experiência: origem, objetivos, funcionamento, resultados, seguimento e
avaliação (Não hesite em repetir aspetos que já foram escritos anteriormente, este resumo é
o que será partilhado na plataforma digital para a avaliação aberta e na publicação do
prémio).
(Em um máximo de 500 palavras)

Belém, município amazônico fundado às margens da Baía do Guajará em 1616, é a
segunda maior metrópole do norte do Brasil em termos populacionais. Palco da
Revolução Cabana (1835), nossos cidadãos ainda mantêm vivo o espírito de luta,
engajando-se na persecução da justiça e redução das desigualdades socioeconômicas.
Visando corresponder a nível institucional a esses anseios, a Prefeitura Municipal de
Belém lançou o programa “Tá Selado!” em 2021, o Fórum Permanente de Participação
Popular.

Entre 1997 e 2004, a Prefeitura de Belém conduziu empreendimentos exemplares em se
tratando do fortalecimento à democracia participativa, os quais, infelizmente, não foram
continuados em gestões subsequentes. A capital paraense da época contava com o
Congresso da Cidade, no qual se discutiam políticas públicas, orçamentos, demandas e
se efetuava fiscalização sobre as atividades do Executivo Municipal. Como atualização e
retomada dessas iniciativas, construiu-se o “Tá Selado!”. De modo a inovar esse
mecanismo, tem-se a hibridização das atividades do Fórum, o qual se realiza tanto em
reuniões presenciais quanto em consultas públicas conduzidas via plataforma online.

Em fundamento, o projeto “Tá Selado!” busca horizontalizar as relações entre poder
público e cidadãos, desenvolver uma consciência crescente sobre o funcionamento da
cidade e seus conflitos, estimular a busca de soluções por parte de indivíduos e coletivos,
promover a participação popular no uso  e controle da máquina pública municipal.

Metodologicamente, o “Tá Selado!” é construído pela representação dos cidadãos por
cada setor administrativo da capital - 8 distritos, compostos por 71 bairros e 39 ilhas -,
bem como por diversos setoriais temáticos. Num primeiro momento, são eleitos
Delegados de bairro mediante critérios de proporcionalidade (densidade populacional), e
paridade de gênero, formando o nível basilar do Fórum. A partir deles, elegem-se os
representantes distritais que formarão o Conselho de Belém, órgão máximo de
deliberação. Feitas as ponderações dos Conselheiros, conduzem-se as propostas, obras
e demandas populares para aprovação da Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo
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Municipal. Sancionado o orçamento para encaminhamento das atividades planejadas, os
recursos serão conduzidos para as Secretarias Municipais responsáveis pela execução.

Ressalta-se também o caráter inclusivo do “Tá Selado!”. Eixos como “Juventude”,
“Mulheres” e “LGBTQI+” possuem pasta própria, por meio da definição de segmentos
temáticos. Assim, não somente se viabiliza a participação desses grupos, mas se
destinam recursos específicos para atendê-los. É por esse mecanismo, atento à
diversidade do nosso povo, que se dá voz e vez ao cidadão comum.

Ao longo das três fases do “Tá Selado!” para o ano de 2021, mais de 42 mil pessoas
participaram ativamente das Assembleias e Plenárias. De todas as propostas submetidas,
120 foram aprovadas pelos Vereadores da Câmara Municipal de Belém, correspondendo
a cerca de 44 milhões de reais (US$9 mi). O orçamento contemplou desde proposições
de reformas, revitalizações e pavimentações até a implementação de campanhas
permanentes para a inclusão de minorias étnico-raciais, de gênero e sexualidade. Verbas
também foram destinadas para atender os setores de segurança, assistência veterinária,
mobilidade urbana, inclusão de jovens e idosos, bem como geração de emprego e renda
para indígenas residentes em Belém.

Convidamo-lo a partilhar anexos para melhor ilustrar a sua experiência: vídeos,
fotos, documentos.... Pode enviá-los através de um grande sistema de entrega de
documentos como WeTransfer, Dropbox ou Google Drive.

PASTA: BELÉM DO PARÁ, BRASIL - "Tá Selado!"
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