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Orçamento Participativo é um processo pelo qual a

comunidade universitária e externa participam, de

forma direta através do Conselho de Orçamento

Participativo, da aplicação de recursos que serão

executados pela Administração Superior da UEFS.

Os diversos segmentos da Universidade, Administração

Superior e Comunidade Externa decidirão em fórum

próprio, a alocação de recursos nas grandes áreas:

Graduação; Pós-Graduação; Pesquisa; Extensão e

Infraestrutura;

A partir dessa priorização será decidida a hierarquia

dos projetos de cada área, sendo que cada segmento

eleborará uma Matriz de Prioridades, que norteará a

alocação dos recursos nos projetos.

As matrizes de prioridades serão encaminhadas à ASPLAN

e CAP para compatibilização, sendo reconhecidas mediante

apresentação de documentação encaminhada pelo

representante de cada segmento, a partir de deliberações

tiradas nos fóruns.

Após a compatibilização, a ASPLAN preparará a Matriz da

Proposta Orçamento, supervisionada pelo Comitê de

Acompanhamento Permenente, para ser levada ao COP.

debater, avaliar e aprovar a Matriz da Proposta de

Orçamento elaborada pela Asplan e supervisionada

pelo Comitê de Acompanhamento Permanente, tendo

como base as decisões dos diversos segmentos

representados no COP, sobre hierarquização de

prioridades de investimentos;

alocar recursos de investimentos por diretrizes

de ação em conformidade com o Plano Plurianual da UEFS;

definir os critérios que orientam a elaboração da proposta

final do Orçamento, pela ASPLAN, após estabelecimento

da cota orçamentária do Governo do Estado;

acompanhar a execução do Orçamento.

O Orçamento Participativo é composto por um

conselho e um comitê com atribuições específicas

e que têm o objetivo de dinamizar a execução do

orçamento através das escolhas das prioridades.

A saber:

Conselho do Orçamento Partivcipativo - COP; e

Comitê de Acompanhamento Permanente - CAP.
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