
  .  REGIMENTO INTERNO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO CIDADÃO – GESTÃO 2019 - 2020 discutido e aprovado em

28/01/19

CAPÍTULO I

Artigo 1º -  O Conselho do Orçamento Cidadão (COC) é um órgão de participação direta da população, tendo por finalidade

propor e acompanhar a execução das demandas propostas ao Orçamento Cidadão do Município de Campinas. 

Artigo 2º - Ao Conselho do Orçamento Cidadão (COC) compete: 

I  –  Decidir,  a  partir das prioridades indicadas pelas Assembleias Populares do OC, encaminhar as demandas às respectivas

Secretarias. 

II – Entregar o Projeto de LOA, junto com o Governo, à Câmara até o dia 30 de setembro. 

III – Acompanhar os debates sobre o Orçamento na Câmara Municipal, que deverá aprová-lo até o dia 31 de dezembro. 

IV - Apreciar, emitir opinião e propor mudanças na proposta do Plano de Investimentos. 

V – Acompanhar a execução orçamentária anual e fiscalizar o cumprimento do Plano de Investimentos.

 VI – Requerer às Secretarias e Órgãos do Governo, documentos necessários à formação de opinião dos Conselheiros (as). 

VII – Eleger 06 conselheiros para as respectivas regiões administrativas e 2 para as temáticas que irão compor a Coordenação do

COC. 

VIII – Analisar e aprovar, ou reprovar, balanço das demandas executadas ou não, ao final do exercício;

IX – Convocar-se, com pauta prévia, reunião extraordinária através de requerimento assinado por 30% (trinta por cento) dos

Conselheiros (as) Titulares; 

X – Garantir as reuniões periódicas dos Conselheiros por Regional, Subprefeituras e temáticas; 

XI – Discutir, juntamente com o Departamento do Orçamento Cidadão, a composição e a metodologia que orientou o processo

do OC, propondo mudanças ou emendas no todo ou em partes. 

XII - Reapresentar na LOA – Lei Orçamentária Anual do ano seguinte as demandas não executadas no exercício corrente, salvo as

inviabilizadas por questões técnicas e jurídicas, cujos pareceres deverão ser aprovados pelo COC. 

Artigo 3º - Os (as) Conselheiros (as) deverão exercer atividade voluntária, não remunerada, com mandato de 2 (dois) anos de

duração a partir da posse, com direito a uma recondução. 

Artigo 4º - As decisões anteriores da comunidade no processo de escolha das prioridades, não serão passíveis de alterações

posteriores pelos conselheiros (as), a não ser por justificativa técnica, financeira ou legal a ser apresentada para apreciação do

Conselho, pelos órgãos competentes da administração pública. 

CAPÍTULO II

Da composição:

Artigo 5º - O Conselho Municipal do Orçamento Cidadão será composto por 112 membros, assim distribuído: 
I) 38 (trinta e oito) Conselheiros titulares eleitos na proporção de 2 (dois) para cada uma das 13 (treze) Regionais e 06 (seis) 
Subprefeituras e igual número de Conselheiros(as) suplentes; 
II - 18 (dezoito) Conselheiros (as) Temáticos titulares e igual número de suplentes para os temas relativos a Assistência Social, 
Saúde, Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Habitação, Meio Ambiente, Comunidade Negra, Mulheres, Jovens, Idosos, LGBT, 
Pessoa com Deficiência, Indústria e Comércio, Micro/Pequenas Empresas, Produtores Rurais, Cooperativas e Micro 
empreendedor individual (MEI). E Um Conselheiro Suplente para cada um desses segmentos.



CAPÍTULO III

Da organização interna: 

Artigo  6º  -  O  COC  terá  a  seguinte  organização  interna:  I  –  Coordenação;  II  –  Conselho  Regional;  III  Comissões  de

encaminhamento;

SEÇÂO 1ª 

I – Da Coordenação: 

Artigo 7º - O Conselho do Orçamento Cidadão será coordenado pela Coordenação do COC.

Parágrafo primeiro – A Coordenação do COC será composta por 11 membros, sendo eles: a) 06 (cinco) Conselheiros (as) Titulares

eleitos (as) pelos seus pares por Áreas Administrativas, assim compreendidas: Norte, Sul, Leste, Sudoeste, Noroeste e Centro e 2

por Segmentos Temáticos; b) 01 (um) Secretário (a). Executivo  indicado (a) pelo Departamento do Orçamento Cidadão da P.M.C.

c) 01 (um) representante do Departamento do Orçamento Cidadão da P.M.C. d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal

de Finanças. 

Parágrafo Segundo – É obrigatório ser titular para concorrer à função de Coordenador.

Artigo 8º - À Coordenação do COC compete: I) Convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho. II) A

coordenação das reuniões do Conselho deverá ser efetuada por um representante dos Conselheiros (as) e por um representante

do Governo; III) Agendar o comparecimento dos órgãos do Poder Público Municipal, quando a matéria em questão exigir; IV)

Apresentar para apreciação do Conselho proposta metodológica para discussão e definição do projeto de Lei Orçamentária Anual

e das Obras e Atividades que deverão constar no Plano de Investimentos, bem como, cronograma de trabalho; V) Encaminhar

junto ao Executivo Municipal as do Conselho; VI) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; VII) Discutir e

propor as pautas e o calendário mensal das reuniões ordinárias, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias; VIII) Reunir-se em

sessão ordinária, mensalmente, aplicando-se a mesma regra de faltas utilizada para o COC. Em caso de substituição, o COC

elegerá novo membro;  IX)  Prestar contas ao Conselho de suas atividades mensalmente;  X) Apreciar  e mediar conflitos nas

regiões e temáticas referentes às divergências quanto à priorização de obras, serviços e outros assuntos, apresentando ao COC

propostas  de solução;  XI)  Organizar  atividades de capacitação com o objetivo de qualificar  e ampliar  o  conhecimento dos

Conselheiros (as), dos líderes regionais e temáticos sobre os vários aspectos da dinâmica da administração pública. 

Artigo 9º - Os custos operacionais, materiais e de suportes serão de responsabilidades do Departamento do Orçamento Cidadão;

Artigo 10º - São atribuições da Secretaria: I) Elaborar a ata das reuniões do Conselho e apresentá-la na reunião posterior aos

Conselheiros,  para aprovação;  (as);  II)  Controlar a frequência nas reuniões do Conselho, informando a Coordenação do COC

mensalmente  para  análise  e  providências;  III)  Organizar  o  cadastro  dos  conselheiros(as);  IV)  Organizar  e  manter  toda  a

documentação e  informação do Conselho,  proporcionando acesso aos Conselheiros(as);  V)  Fornecer  apoio  material  para  o

trabalho dos Conselheiros(as); VI) Entregar cópias de documentos solicitados por Conselheiros(as); VII Encaminhar as demandas

regionais e temáticas para os respectivos Conselheiros.

SEÇÃO 2ª      

II – Das Coordenações Regionais e Temáticas:

 Artigo 11º – a) Compete à Coordenação Regional organizar reuniões com lideranças da área geográfica correspondente para

debater, propor, acompanhar e encaminhar as propostas ao Departamento do Orçamento Cidadão; b) Compete à Coordenação

Temática  organizar  reuniões  com  lideranças  da  área  do  seguimento  correspondente,  para  debater,  propor,  acompanhar  e

encaminhar as propostas ao Departamento do Orçamento Cidadão;

SEÇÃO 3ª 

III – Das Comissões de Trabalho: 

Artigo 12º – Serão constituídas Comissões de interesse comum conforme a afinidade fim, composta de até 7 membros;

Parágrafo Único: Cada Conselheiro poderá participar em até duas Comissões, independente de ser Membro Efetivo ou Suplente. 

a) Todas as questões abordadas, debatidas e aprovadas nos fóruns das comissões serão encaminhadas ao Departamento

do Orçamento Cidadão, para seus direcionamentos.



SEÇÃO 4ª

IV – Dos Conselhos Regionais:

Artigo 13º – Os Conselhos Regionais e Temáticos serão organizados pelos Conselheiros eleitos nas Assembleias Regionais e

Temáticas, com as seguintes atribuições: trabalhar em conjunto com o COC na definição de prioridades regionais e temáticas  no

Plano de Investimento; - mobilizar a participação dos moradores da região e usuários dos serviços para o acompanhamento dos

trabalhos do COC; participar como instância consultiva do planejamento local – na região – ou do tema, proporcionando debates

e articulando agendas de encontros, oficinas, seminários e assembleias, envolvendo o poder público; participar das Comissões

de  acompanhamento  da  execução  das  demandas  nas  regiões  e  nos  temas;  assegurar  a  participação  popular,  fomentar  e

organizar os cidadãos e cidadãs para que as discussões das necessidades sejam feitas de forma democrática,  de modo que

assegure a maior participação possível; acompanhar a discussão do projeto de orçamento na Câmara de Vereadores.

SEÇÃO 5ª 

V - Dos Conselheiros (as) Direitos, Deveres e perda do mandato:

Artigo  14°   –  Direitos  dos  Conselheiros  (as)  Titulares  e  Suplentes  com Titularidade:  I)  Votar  e  ser  votado  em eleições  de

representação do Conselho; II) Exigir o cumprimento das resoluções e decisões tomadas pelo Conselho.

 Artigo 15º – Deveres dos Conselheiros (as): I) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno e as normas de

funcionamento do Orçamento Cidadão.

 Artigo 16° – Perda do mandato: I) perde o mandato o Conselheiro ou a Conselheira que renunciar por escrito, acumular três

faltas  consecutivas  ou  cinco  alternadas  sem  justificativas;  II)  a  justificativa  de  falta  terá  que  ser  por  escrito  e  dirigida  à

Coordenação do Conselho, que a apreciará; III) o prazo para apresentação é de sete dias corridos, a contar da falta.  IV) Garantido

o direito de defesa, o Conselheiro(a) poderá ter revogado a perda do  mandato a qualquer momento, mediante requerimento de

recurso apresentado à Coordenação e submetido ao COC, chamado especialmente para este fim, com prazo de 15 dias de

antecedência. V A revogação da perda do mandato do Conselheiro (a) dar-se-á por deliberação de (2/3) dois terços dos presentes

na reunião, garantido o quorum mínimo de instalação das reuniões. 

Artigo 17º - O Conselheiro (a) que perder o mandato será substituído (a) pelo suplente imediato. Em não havendo suplentes para

assumir a substituição, o Departamento do Orçamento Cidadão instaurará o processo de eleição para repor o cargo vago. 

Parágrafo Único - O conselheiro candidato a qualquer cargo eletivo deverá afastar-se do exercício no Conselho pelo prazo de 3

(três) meses que antecedem o pleito eleitoral, devendo seu suplente ser conduzido à função de titular durante o período.

SEÇÃO 6ª

Das Reuniões do Conselho Regional:

Artigo  18º  –  O  Conselho  Regional  realizará  reunião  quando  necessário, com  os  Líderes  Regionais,  para  informar  sobre  o

andamento das demandas em curso; II) Propiciar reuniões entre as regiões e temáticas com o objetivo de integrar os Líderes

Representantes de bairros ou seguimentos;  III)  Participar de atividades de capacitação do COC com Líderes Regionais e de

Seguimentos, visando sua qualificação no conhecimento do Ciclo do Orçamento Cidadão e do Orçamento Público; IV) Aprovar as

atas das reuniões anteriores. 

SEÇÃO 7ª

Das Reuniões do Conselho Municipal: 

Artigo  19º  -  O  Conselho do  Orçamento Cidadão reunir-se-á  ordinariamente mensalmente  e  a  qualquer  tempo em caráter

extraordinário.   Parágrafo único – As reuniões ordinárias deverão ser convocadas com, pelo menos, três dias de antecedência.

Artigo  20º  -  Para  instalação  da  reunião  do  COC  é  necessário  o  quórum  de  50%  (cinquenta  por  cento)  mais  1  (um)  dos

Conselheiros (as). Titulares ou Suplentes, com titularidade em primeira chamada e com qualquer número em segunda chamada,

trinta minutos após a primeira chamada.    

 Parágrafo primeiro - As votações das matérias deverão ser aprovadas ou não por maioria simples dos conselheiros presentes

titulares ou com titularidade. 

Parágrafo segundo - As resoluções aprovadas serão encaminhadas ao Executivo que as acolherá ou vetará no todo ou em parte,

dando conhecimento ao COC num prazo máximo de trinta dias úteis.

Parágrafo terceiro - Vetada a resolução devidamente justificada, a matéria retorna ao Conselho para nova apreciação ou votação,

considerando-se os dispositivos do Artigo 4.



Parágrafo quarto - A rejeição do veto somente ocorrerá por decisão de no mínimo 50 % (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos

votos do Conselho.

Artigo 21º – A administração municipal deverá responder ao COC as questões levantadas nas reuniões do Conselho, num prazo

máximo de trinta dias úteis, de acordo com o Artigo 6º Parágrafo Único da Lei 15.238 de 15/06/16; 

Artigo 22º - As reuniões do Conselho são públicas, sendo permitida a livre manifestação dos Conselheiros (as) titulares, suplentes

e convidados  presentes  à  reunião,  sobre assuntos  da pauta,  respeitada a  ordem da inscrição,  que deverá ser  requerida à

coordenação dos trabalhos. 

Parágrafo Primeiro – O tempo de uso da palavra será preestabelecido e quando isso ocorrer deverá ser respeitado por todos na

reunião.

Artigo 23º – O COC poderá convidar, para comparecer às suas reuniões e prestar esclarecimentos sobre matérias que estão

sendo objeto de apreciação do Conselho, qualquer pessoa ou representante de órgão federal, estadual ou municipal, empresa

privada, sindicato ou entidade civil. 

Artigo 24º - Nos momentos das deliberações terão direito a voto os Conselheiros (as) titulares ou com titularidade. Parágrafo

único – Os (as) Conselheiros (as) Suplentes do Orçamento Cidadão assumirão a titularidade após a segunda chamada, persistindo

a ausência do titular. O (a) suplente assumirá a titularidade de acordo com a ordem de eleição, apenas para essa convocação.

Parágrafo Primeiro – Quando o Titular tiver que faltar da reunião, o mesmo deverá convocar seu Suplente por escrito, via e-mail,

whatsapp e outros, para garantir sua representatividade naquela reunião. 

Parágrafo Segundo – As reuniões ordinárias do Conselho terão a primeira chamada às 19H00, em não havendo quórum, após 30

minutos, os trabalhos serão iniciados mediante a segunda chamada com qualquer número de presentes.

I) A reunião Ordinária obedecerá ao calendário aprovado em assembleia geral;

Parágrafo Segundo – As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas para qualquer horário, em não havendo quórum no

horário  acordado,  após  30  minutos,  os  trabalhos  serão  iniciados  mediante  a  segunda  chamada com qualquer  número  de

presentes.

I) As  reuniões  extraordinárias  poderão  ser  convocadas  pelas  as  seguintes  instâncias:  Departamento,  Coordenação,

Conselho e por requerimento assinado por um mínimo de 30% dos conselheiros titulares;

Artigo 25º – Os artigos do presente Regimento Interno poderão ser modificados a partir de solicitação de 50% mais um dos

conselheiros, sendo a modificação colocada em votação e aprovada ou não por igual número de conselheiros titulares ou no

exercício da titularidade na respectiva reunião.

 Artigo 26º  -  Os  casos  omissos  a  este  Regimento Interno  deverão ser  encaminhados  a  Coordenação  do COC,  por  escrito.

Coordenadoria do Orçamento Cidadão Secretaria Municipal de Relações Institucionais Gabinete do Prefeito Av. Anchieta, 200 –

16º  andar  –  sala  4  Telefones:  2116-0710  /  2116-0813  /  2116-0711  /  2116-0843  e-mail:

orcamento.participativo@campinas.sp.gov.br


