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I. Nome do país onde a experiência está/esteve localizada
Reino Unido.

II. Nome da cidade
Milton Keynes.

III. Nome da região
Condado de Buckinghamshire.

IV. Nome da organização que promoveu a experiência
Câmara Municipal de Milton Keynes.

V. Tipologia da organização que promoveu a experiência
Governo Municipal.

VI. Nome do processo
Referendo sobre diferentes opiniões por um aumento dos impostos locais.

VII. Data/s ou ano/s em que ocorreu o envolvimento dos cidadãos
Entre setembro de 1998 e fevereiro de 1999.

VIII. A experiência fez formalmente parte do OP?
Não, porque o local não tem um OP.
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IX. Pequena descrição da metodologia da experiência
Entre setembro de 1998 e fevereiro de 1999, o Presidente da Câmara propôs uma série
de discussões sobre os riscos de ter de cortar vários serviços pela situação difícil das
contas públicas. A solução imaginada foi aumentar os impostos locais, mas para a
maioria da governação municipal isto podia resultar em perder as próximas eleições.
Os participantes dos encontros organizados pela Câmara Municipal sugeriram que
devia ser feito um referendo de escolha múltipla, comprometendo a autarquia a
ponderar um fundo/apoio especial onde depositar os bens futuros para a
eventualidade de ser aprovado o aumento da colheita de impostos, a fim de ser
controlado de maneira transparente. No fim do processo, a proposta municipal para o
referendo foi mantida. A votação anónima foi organizada pela Electoral Reform
Society.

X. Pequena descrição dos resultados da pesquisa
Foi dada aos votantes a opção de escolher entre: um aumento de 5%, um aumento de
9.8% e um aumento de 15% dos impostos do concelho local. Mais de 46% apoiou o
aumento de 9.8% enquanto cerca de 24% votaram para um aumento de 15% nos seus
impostos.

XI. Alguns dados dos participantes
A cidade tem 184 000 habitantes, e cerca de 149 200 eleitores. Mais de 45% dos
votantes fez parte da votação anónima – um valor 20% superior ao das últimas
eleições locais.

XII. Link online e outros recursos
a) http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/284733.stm;
b) Pratchett L. (2000) Renewing Local Democracy? The Modernisation Agenda in
British Local Government. London: Routledge

XIII. Nome e endereço da pessoa que respondeu às questões
Giovanni Allegretti (Universidade de Coimbra, Portugal)
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