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↑ Retornar para Delibera – Democracia Digital

Criação de pautas
No Delibera é possível criar pautas de duas maneiras. Se a opção correspondente estiver habilitada, usuários do WordPress podem criar pautas
através da interface pública clicando no link “Criar uma nova pauta” que aparece no canto superior esquerdo na página que lista as pautas. Além
disso, os usuários com permissão podem criar ou editar pautas pela interface de administração na opção “Pautas” no menu.

Uma pauta funciona de maneira semelhante a um post. Tendo a mais somente os intervalos de duração de cada um dos estágios e a quantidade de
validações necessárias para que seja aprovada e entre em discussão. Quando uma pauta é criada por um usuário pelo interface pública ele não pode
modificar os intervalos de duração de cada etapa e os valores padrão são utilizados.

Para facilitar testes com o Delibera, existe na página que lista as pautas na interface de administração um botão “Forçar fim de prazo” para cada
pauta. Este botão permite mudar a etapa de uma pauta sem precisar esperar o fim do prazo determinado.
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