
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 

GABINETE DO PREFEITO 

 
LEI MUNICIPAL N° 290/2013, DE 27 DE AGOSTO DE 2013. 

Cria o regimento do Orçamento 

participativo e dá outras providências. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, 

ESTADO DA PARAÍBA; 

Faço saber que a Câmara de Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei.  

 

O Orçamento Participativo é um processo de empoderamento de seus 

participantes, permitindo-lhes ter voz e voto na definição dos investimentos e dos 

serviços prioritários para sua região. Trata-se de uma marca do novo governo é um 

exercício continuo de ampliação da democracia participativa. O Orçamento 

Participativo é compromisso do Governo Municipal de Caraúbas. 

Participação Popular 

A principal riqueza do Orçamento Participativo é a democratização da 

relação do Estado com sociedade. Esta experiência rompe a visão tradicional da 

politica, onde o cidadão encerra sua participação no ato de votar. No Orçamento 

Participativo, o cidadão deixa de ser um simples coadjuvante para ser protagonista 

ativo da gestão pública. 

A elaboração da metodologia do ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

implantada no Município de Caraúbas baseia-se numa concepção de PARTICIPAÇÃO 

POPULAR que se contrapõe às relações autoritárias e paternalista -clientelistas que 

se dão tradicionalmente entre a sociedade e o Estado. Com a implantação desta 

metodologia busca-se o fortalecimento da DEMOCRACIA PARTICIPATIVA entendida 

como processo de presença refletida e organizada da população na definição de 

prioridades de politicas públicas. Este fortalecimento contribui para aumentar o 

poder popular na definição das politicas que têm reflexo direto nas suas vidas. 

Trabalhou-se com a idéia de que a participação popular não se limita a 

momentos especiais nem a meras consultas à opinião do povo, mas se constitui num 



processo de definição de políticas públicas através do diálogo critico e construção de 

consenso entre o governante e a população que se organiza para tal. 

O Portal da Transparência define “o orçamento participativo é um 

importante instrumento de complementação o da democracia representativa, pois 

permite que o cidadão debata e defina os destinos de uma cidade. Nele, a população 

decide as prioridades de investimentos em obras e serviços a serem realizados a 

cada ano, com os recursos do orçamento da Prefeitura. Além disso, ele  estimula o 

exercício da cidadania, o compromisso da população com o bem público e a 

corresponsabilidade entre governo e sociedade sobre a gestão da cidade”. 

DO REGIMENTO INTERNO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

CAÍTULO I 
DADEVINIÇÃO, DOS PRINCIPIOS, DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º - O orçamento Participativo de Caraúbas constitui-se em um 

processo de participação, direta da comunidade, que atua através de análise, 

proposição, debate e deliberação sobre matérias referentes às despesas públicas 

municipais, contribuindo no planejamento, na implantação das políticas públicas e 

na elaboração do orçamento municipal. 

Art. 2º - São princípios do Orçamento Participativo: 

I – a promoção do exercício de cidadania; 

II – a gestão participativa democrática, compartilhada e solidária dos 

recursos públicos. 

III – a participação efetiva da comunidade na elaboração e elaboração e 

controle das matérias do Orçamento Participativo; 

IV – a programação, o planejamento, a transparência e o controle social 

das ações governamentais referente ao Orçamento Participação. 

 

Art. 3º - O Orçamento Participativo opera com a finalidade de: 

I – discutir com a comunidade, em gestão compartilhada, a destinação 

dos recursos públicos para concretização das metas e prioridades estabelecidas; 

II – promover a melhoria das condições de vida da população por meio 

da implantação de políticas voltadas à inclusão social; 

III – compartilhar o norteamento de diretrizes, objetivos e metas da 

Administração Municipal no que concerne à execução de programas sócio-

econômico adequados à realidade local; 

IV – propiciar o desenvolvimento sustentável em termos sociais, 

ambientais e econômicos em todo território municipal; 



V – promover transparência e oportunizar o controle social dos gastos 

públicos. 

 

Art. 4º - São objetivos só Orçamento Participativo: 

I – incentivar as pessoas a tornarem-se cidadãos ativos pensantes e a se 

envolverem nas políticas públicas municipais; 

II – aumentar o interesse da sociedade em relação à gestão pública, para 

que haja o efetivo exercício da cidadania; 

III – instituir mecanismos de controle e acompanhamento dos gastos 

púbicos. 

IV – promover centros de discussão, palestras e similares, envolvendo 

todos os participantes de forma a levantar demandas pontuais e a prever suas 

soluções; 

V – gerir, de forma compartilhada entre governo e população, os recursos 

públicos; 

VI – estimular a participação popular de forma inclusiva, propiciando que 

a Administração Pública trabalhe de forma integrada para a satisfação dos 

interesses da população. 

 

CAPÍTULO II 
NÚCLEO GEOPOLÍTICOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Art. 5º - Levando em consideração a concentração populacional, o 

Município fica dividido em 2 (dois) núcleos: 

I – O Núcleo Sede, composto das comunidades: Sitio Riacho do Boi, Poço 

do Pau, Resende, Santa Luzia, Salgadinho, Curralinho, Azeite, Cachoeirinha, Olho 

D’água, Cacimbas, Ponta de Serra, Passagem de Cima, Passagem dos Amaros, Campo 

Velho, Boa Vista de Caraúbas, Campos, Campos de Baixo, Peravilho, Peravilho de 

Cima, Lagoa dos Severos, Riacho Velho, Carvalho, Passagem, Coró, Lagoa do Saco, 

Senharó e da própria Sede; 

II – O Núcleo Barreiras, composto das comunidades: Salinas, Roça, Barro 

Branco, Posse, Pedra Furada, Pedra D’Àgua, Salgado, Jaques, Poço do Anjico, Luis 

Gomes, Lagamar, Poço do Cal, Boqueirão, Cabeça do Cavalo, Lagoa, Macaco, Riacho 

Esquerdo, Sítio Nivo, Angiqinho, Curimatães, Boi Ponbo, Riacho do Falcão, Pedra 

Cascuda, Barriguda dos Frades, Monte Alegre, Muquém, Barriguda dos Queiroz, 

Moreira, Virginio, Marinheiro e Distrito de Barreiras. 

 



CAPÍTULO III 

DAS INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO 

Art. 6º - São instâncias do Orçamento Participativo: 

I – as Plenárias dos Núcleos Geopolíticos: 

II – os Fóruns de Delegados; 

III – o Conselho Municipal do Orçamento Participativo. 

 

Seção I 

Das Plenárias dos Núcleos Geopolíticos 

 

Art. 7º - A instância inicial do processo de levantamento e discussão das 

demandas comunitárias, para efeitos de se consubstanciarem em matérias 

orçamentárias, é constituída pelas plenárias dos núcleos, reuniões abertas à 

comunidade em geral, sendo realizas em dois momentos distintos: 

I – Plenárias Informativas; 

II – Plenárias Deliberativas. 

Art. 8º - As Plenárias Informativas incumbem-se de: 

I – prestar contas do exercício anterior; 

II – levantar as demandas comunitárias; 

III – discutir as propostas iniciais sob o ponto de vista do Orçamento 

Participativo; 

IV – apresentação do regimento interno; 

V – explicação sobre o processo do Orçamento Participativo (OP). 

 

Art. 9º - As Plenárias Deliberativas têm como atribuições: 

I – selecionar e hierarquizar as demandas priorizadas nas Plenárias 

Informativas para compor o Plano de Investimento do ano seguinte, as quais serão 

apresentadas para apreciação no Fórum de Delegados; 

II – eleger 3(três) delegados por núcleo geopolítico para constituição de 

Fóruns, para mandato de dois anos, permitida a recondução; 

III – eleger o Conselho do Municipal Orçamento Participativo (COP); 

IV – aprovar alterações no regimento interno. 

 

Art. 10 - Poderão participar das Plenárias de Núcleos Geopolíticos,  com 

direito à voz e a voto, comprovadamente, os moradores da comunidades 

relacionadas no art. 5º, alíneas I  e II, com idade mínima de 16 (dezesseis) anos. 



 

Art. 11 - As Plenárias de Núcleos Geopolíticas serão coordenadas e terão 

apoio logístico de uma equipe intersetorial, composta por representante do Poder 

executivo e do Poder Legislativo, passando a contar, a partir do seguindo exercício, 

quando já estarão constituídos, com a participação dos representantes do Conselho 

de Orçamento Participativo – COP e dos delegados de seus respectivos Núcleos. 

 

Seção II 

Dos Fóruns de Delegados 

 

Art. 12 - Os delegados são representantes dos Núcleos Geopolíticos onde 

moram e suas funções, consideradas de relevante interesse coletivo, serão exercidas 

sem remuneração. 

 

Art. 13 - O Fórum de Delegados é a instância de deliberação máxima dos 

delegados, como legítimos representantes das comunidades, eleitos nas Plenárias de 

Núcleos Geopolíticos. 

Parágrafo Único – O Fórum dos Delegados será coordenado por uma 

equipe formada por um representante do Poder Executivo, um do Poder Legislativo 

e um membro do COP. 

Art. 14 - São competências do Fórum de Delegados: 

I – estabelecer e aplicar os critérios a serem utilizados para a escolha das 

prioridades orçamentárias: 

II – sistematizar as discussões iniciadas nas Plenárias de Núcleos 

Geopolíticos, elegendo as metas e prioridades referente ao Orçamento Participativo; 

III – deliberar sobre a destinação de recursos para a concretização das 

metas e prioridades orçamentárias aprovadas nas Plenárias de Núcleos; 

IV – eleger delegados, um titular e um suplente, por comunidade que 

integre o Núcleo Geopolítico, para a constituição odo Conselho do Orçamento 

Participativo – COP; 

V – destituir as Delegados que não atendam às expectativas de sua 

comunidade, omitindo-se e não procurando defender suas atribuições. 

 

Art. 15 - São atribuições dos Delegados: 

I – conhecer, aprovar e cumprir o presente Regimento; 

II – representar a comunidade que o elegeu, em cada Fórum de 

Delegados do Orçamento Participativo; 

III – representar a sua comunidade junto ao Conselho Municipal do 

Orçamento Participativo, ao Governo Municipal e em todas as instâncias de 

organização da sociedade; 

IV – multiplicar as discussões relativas ao Orçamento Participativo na 

sua comunidade, estimulando a participação popular e o surgimento de formas de 

organização e consulta popular e o surgimento de formas de organização e consulta 

popular; 

V – participar de reuniões periódicas no seu Núcleo Geopolítico, quando 

convocados; 



 

VI – mobilizar a comunidade para a realização de eventos temáticos que 

objetivem a qualificação do processo do Orçamento Participativo, contando para 

isto com o apoio logístico do COP; 

VII – analisar e sistematizar as demandas hierarquizadas dos Núcleos 

Geopolíticos; 

VIII – discutir e negociar as prioridades levantadas nas Plenárias com a 

equipe de Governo; 

IX – apoiar os conselheiros na informação e divulgação para a população 

dos assuntos tratados no COP; 

X – acompanhar as votações referente às matérias orçamentárias na 

Câmara de Vereadores; 

XI – aprovar o Plano de Investimentos do Orçamento Participativo; 

XII – apoiar o COP na fiscalização das obras em execução, indicadas no 

Orçamento Participativo. 

 

Art. 16 - Não poderá ser delegado do Orçamento Participativo: 

I – aquele que tiver idade inferior a 16 (dezesseis) anos; 

II – aquele que não for residente na comunidade; 

III - aquele que esteja exercendo cargo em comissão ou de representação 

política em qualquer esfera de Poder Executivo Municipal ou Legislativo. 

 

Art. 17 - Será eleito um delegado titular e um suplente por comunidade, 

com mandato de 2 (dois) anos, permitida e reeleição. 

 

 

Seção III 

Do Conselho de Orçamento Participativo 

 

Art. 18 - O Conselho Municipal Do Orçamento Participativo – COP é a 

instância de aconselhamento, proposição, análise e fiscalização do Orçamento 

Participativo do Município e de deliberação de suas próprias matérias. 

§ 1º - O Conselho Municipal de Orçamento Participativo – COP ficará 

vinculado administrativamente à Câmara Permanente de Gestão, que providenciará 

o apoio logístico para seu funcionamento. 

§ 2º - O COP terá uma direção colegiada composta de 3 (três) 

conselheiros titulares, sendo um deles indicado pelo Chefe do Executivo e os outros 

dois escolhidos entre os Conselheiros por voto ou aclamação, oriundos de cada 

Núcleo Geopolítico e  com igual poder de deliberação. 

§ 3º - A coordenação da Direção Colegiada será exercida por um de seus 

membros escolhidos entre os mesmos. 

§ 4º - O Conselho do Orçamento Participativo se reunirá ordinariamente 

uma vez a cada bimestre e extraordinariamente quantas vezes forem necessários. 

 

Art. 19 - São atribuições do Conselho que integram o COP: 



I – socializar o conhecimento sobre o processo orçamentários em seus 

aspectos técnicos e políticos; 

II – discutir a compatibilidade entre o plano de governo e a participação 

popular; 

III – discutir textos sobre o Orçamento Participativo, a fim de conhecer o 

que é, para que serve e como se faz; 

IV – explicitar os motivos da adoção da metodologia a partir de 

discussões em que participe a equipe de governo, delineando as linhas de sua 

aplicação; 

V – avaliar a conjuntura nacional, estadual e local sob a qual o processo 

transcorrerá; 

VI – discutir a metodologia adequada à participação popular na 

elaboração do orçamento participativo e no acompanhamento da execução 

orçamentária; 

VII – socializar e explicitar a metodologia utilizada pelo Orçamento 

Participativo aos integrantes dos núcleos geopolíticos; 

VIII – socializar e explicitar a metodologia utilizada pelo Orçamento 

Participativo aos integrantes dos núcleos geopolíticos; 

VIII – preparar a equipe para as inovações necessárias; 

IX – exclusão; 

X – assegurar qualidade na coordenação e articulação do processo, 

constituindo equipe com disponibilidade e capacidade para a ação necessária; 

XI – estabelecer critérios para composição do grupo e sugestão das 

prioridades de investimentos necessários para a cidade; 

XII – definir dinâmica de trabalho; 

XIII – assegurar reuniões e atividade regulares; 

XIV – definir local apropriado como central de trabalho do grupo; 

XV – verificar e zelar pelo cumprimento das decisões populares: 

XVI – monitorar o comportamento das receitas; 

XVII – acompanhar as despesas decididas em assembleia; 

XVIII – observar o processo de alteração do orçamento participativo 

através de suplementação e remanejamento; 

XIX – garantir a continuidade do processo; 

XX – manter intercâmbio com os demais Conselhos Municipais de política 

setorial; 

XXI -  destituir os Conselhos que não cumpram suas obrigações; 

XXII – definir uma forma de acompanhamento e prazo de avaliação da 

execução do Orçamento Participativo. 

 

Art. 20 - São atribuição da Direção Colegiada do Conselho do Orçamento 

Participativo – COP. 

I – representar o Conselho ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; 

II – cumprir e fazer cumprir o disposto neste regimento e em outras 

disposições aprovadas pelo Conselho; 

III – convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do 

Conselho; 



IV – agendar o comparecimento dos órgãos do Poder Público, quando a 

matéria o exigir; 

V – convocar os delegados para informar do processo de discussão do 

Conselho; 

VI – coordenar e planejar todas as atividades administrativas do 

Conselho, providenciando as atas de reuniões, controle de frequência, arquivamento 

de documentos; 

VII – Informar aos Conselheiros, antecipadamente, as datas em que as 

matérias orçamentárias serão discutidas na Câmara de Vereadores. 

 

Art. 21 - O Conselho do Orçamento Participativo será composto de 17 

(dezessete) membros, a saber: 

I – 08 (oito) conselheiros titulares e respectivos suplentes, 

representantes dos Núcleos Geopolíticos, que comprovadamente não tenham 

assento em outros conselhos públicos municipais; 

II – 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente, do Poder 

Legislativo Municipal; 

III – 08 – (oito) representante titulares dos órgãos do Poder Executivo e 

respectivos suplentes, a saber: 

a) Secretaria Municipal de Administração; 

b) Secretaria Municipal de Finanças 

c) Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; 

d) Secretaria Municipal de Educação; 

e) Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas; 

f) Secretaria Municipal de Assistência Social; 

g) Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo; 

h) Fundo Municipal de Saúde. 

 

§ 1º - O Poder Legislativo indicará um representante dentre os 

vereadores titulares, tendo direito à voz e voto. 

§ 2º - Os representantes do Poder Executivo serão indicados pelo 

Prefeito Municipal, tendo direito à voz e voto. 

§ 3º - Os suplentes integram as plenárias do COP na ausência de seus 

titulares. 

 

Seção IV 

Da Perda de Mandato 

 

Art. 22 - Os Delegados do Fórum e os conselheiros titulares perderão  

seus mandatos sendo substituídos pelos suplentes, que passarão a ter titularidade, 

nos seguintes casos: 

I – por renúncia que deverá ser comunicada por escrito ao fórum de 

delegados e ao COP, com data e assinatura; 

II – por ausência em 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) 

reuniões alternadas, sem justificativa por escrito e sem envio de suplente; 

II – por falecimento; 



IV – por informações erradas quanto ao endereço por parte do delegado; 

V – por comportamento incompatível às expectativas de sua comunidade, 

omitindo-se e não procurando defender suas atribuições. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO 

 

Art. 23 - O processo do Orçamento Participativo dar-se-á em todas as 

fases do ciclo orçamentário, compreendendo a participação da comunidade na 

discussão de demandas, escolhas dos seus representantes e no conhecimento da 

construção do orçamento público como o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei do Orçamento Anual (LOA). 

 

Art. 24 - O Orçamento Participativo terá os seguintes eixos temáticos: 

I – saúde e assistência social: 

II – desenvolvimento econômico, tributação e turismo; 

III – educação, cultura e lazer; 

IV – esporte; 

V – mobilidade urbana e transporte; 

VI – organização da cidade e desenvolvimento urbano; 

VII – habitação; 

VIII – saneamento e iluminação pública; e 

IX – outros de interesse da  comunidade. 

 

§ 1º - Serão estabelecidas prioridades temáticas por Núcleos por Núcleos 

Geopolítico. 

§ 2º - Entre os critérios para seleção das prioridades deverão estar 

incluídos; 

I – o atendimento ao  maior número de moradores do Núcleo Geopolítico; 

II – a escolha das demandas que estejam dentro dos limites destinados ao 

Núcleo Geopolítico; 

III – a viabilidade técnica do empreendimento, respeitando-se 

respeitando à legislação ambiental e às orientações do Plano Diretor quando houver. 

 

Art. 25 - Até o mês de novembro de cada ano, o COP deverá elaborar e 

divulgar seu cronograma de atividades para o ano seguinte. 

Parágrafo Único – O calendário processual deverá observar os prazos 

estabelecidos para encaminhamento dos projetos de lei em matéria orçamentária ao 

Poder Legislativo. 

 

Art. 26 - Todos os anos, sempre no primeiro semestre, a comunidade, 

através das Plenárias de Núcleos Geopolíticos, além de refletir, discutir a sua 

realidade e participar ativamente da elaboração do Plano de Investimentos do 

Orçamento Participativo, ouvirá do Poder Executivo a prestação de contas referente 

à execução orçamentária do exercício financeiro anterior, momento em que será 

justificada a realização ou não das obras priorizadas nas Plenárias. 



 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 27 - Este regimento poderá ser modificado no todo ou em parte, 

quando for necessário, em assembleia específica, convocada especialmente para 

este fim, com a aprovação de 2/3(dois) dos votantes em fórum de delegados. 

 

Art. 28 - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela plenária 

em regime de votação por 2/3 (dois terço) dos conselheiros presentes. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Caraúbas, 27 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

                                                                             Severino Virgínio da Silva 
Prefeito 

 


