Câmara Municipal de Viana do Castelo

EDITAL
JOSÉ MARIA DA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO CASTELO:
Faz público que a Câmara Municipal na sua reunião realizada em 13 de Fevereiro de
2020, deliberou ao abrigo do disposto na alínea K) do nº 1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de
12 de Setembro, aprovar o segu inte:-

NORMAS DE FUNCIONAMENTO
DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JUVENIL
Preâmbulo
A Câmara Municipa l de Viana do Caste lo pretende reforçar a participação dos jove ns naquilo que
são atividades que diretamente lhes dizem respeito, fomentando uma sociedade civil forte e ativa .
Com efeito, este projeto vem introduzir um meio de atuação, para além dos já exist entes, junto
da população juvenil do concelho de Viana do Caste lo, potenciando a part icipação dos jovens na vida das
comunidades locais.
Neste processo, que se quer de aprendizagem conjunta, visa contribuir pa ra uma intervenção
informada e responsáve l da população nos processos locais, assim como garantir uma efetiva
correspondência entre as necessidades sentidas pelos jovens e as políticas de juventude implementadas
no território.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais
Artigo 1.º
Missão
A adoção do Orçamento Participativo Juvenil pelo Município de Viana do Castelo visa potenciar os valores
da Democracia, incutindo nos j ovens o sentido de comunidade, participação cívica e bem coletivo e
incentivando-se à participação na gestão pública local.

Artigo 2.º
Objetivos
A implementação do Orçamento Participativo Juvenil no Município de Viana do Ca stelo tem como
objetivos :
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a)

Contribuir para uma maior aproximação das políticas públicas às necessidades dos jovens, permitindo
aos cidadãos aliar as suas preocupações pessoais ao bem comum, compreender a complexidade dos
problemas e desenvolver atitudes, competências e práticas de participação;

b)

Incentivar o diálogo entre eleitos, técn icos municipa is, cidadãos e a sociedade civil, na procura das
melhores soluções para os problemas, tendo em conta os recursos disponíveis;

c)

Adequar as políticas públicas de juventude municipais às necessidades e expetativas das pessoas, para
melhorar a qualidade de vida no município;

d) Aumentar a transparência da atividade da autarquia, o nível de responsabilização dos eleitos e da
estrutura municipal, contribuindo para reforçar a qualidade da democracia.

Artigo 3.2
Dotação Orçamental
Ao Orçamento Participativo Juvenil é atribuído anualmente uma dotação orçamental a definir pelo
executivo camarário, oportunamente, publicitado por via Edital.

Artigo 4.2
Participantes
1 - Jovens dos 14 aos 18 anos, individualmente ou em grupo, residentes e estudantes no concelho de
Viana do Castelo.
2 - No caso de menores, é necessária a apresentação de autorização do representante legal.
3 - Não é admitida a participação de empresas, associações, fundações e outros grupos de cidadãos
formalmente constituídos.
4 - Os participantes autorizam o tratamento pela Câmara Municipal de Viana do Castelo dos dados
fornecidos no âmbito da presente participação.

Artigo s.2
Modelo de Participação
O Orçamento Participativo Juvenil, assenta num modelo de participação de carater consultivo e
deliberativo, segundo o qual os participantes podem apresentar propostas e votar projetos que
consideram prioritários até ao limite orçamental anualmente estabelecido e desde que se enquadrem
nas normas definidas nas presentes normas de funcionamento.

CAPÍTULO li
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Artigo 6.2
Calendário
1 - O Orçamento participativo Juvenil da Câmara Municipal de Viana do Castelo, compreende, as
seguintes etapas:
a)

Apresentação de Proposta s;

b) Análise técnica pelos serviços municipais;
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c)

Apresentação pública dos projetos a submeter a votação;

d)

Fase de votação dos projetos;

e)

Apresentação pública dos projetos vencedores;

2 -As datas das etapas, de cada ano civil, serão previamente disponibilizadas e publicitadas por via Edital.

Artigo 7.2
Apresentação e elegibilidade das propostas
1 - O Orçamento Participativo Juvenil será divulgado pelo Município de Viana do Castelo através de
iniciativas públicas e outras formas de comunicação.
2 - As propostas devem ser remetida para o endereço de email - juventude@cm-viana-castelo.pt.
3 - Não serão consideradas as propostas entregues de forma diferente da prevista no número anterior.
4 - As propostas devem ser específicas e bem delimitadas na sua execução para uma melhor análise e,
deve ser acompanhada de orçamentação, o mais correta e detalhada possível.
5 - As propostas candidatas não devem ultrapassar uma ágina A4, mais a ágina do orçamento, no tipo
de letra arial, em tamanho 12.

Artigo 8.2
Análise técnica das propostas
1 - A análise técnica das propostas é efetuada pelos serviços da Câmara Municipal de Viana do castelo,
através da constituição de uma Comissão de Análise Técn ica, a qual verifica a conformidade das
mesmas com as presentes normas e sua viabilidade técnica.
2 -A Comissão, ainda analisa a pertinência e a viabilidade das propostas apresentadas e decide de acordo
com as necessidades municipais e as linhas gerais de orientação para a promoção do superior
interesse público.
3 - Terminado o período de aná lise técnica, é divulgada a lista final de projetos que passam à fase de
votação, no site institucional do Município.

Artigo 9.2
Votação
1 - A votação na lista de projetos final, analisada pela Comissão de Análise Técnica, decorre por via
eletrónica, acessível no site institucional da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
2 - Pode votar qualquer cidadão nacional, com idade igual ou superior a 14 anos.
3 - Cada participante poderá votar apenas uma vez em cada projeto.

Artigo 10.2
Projetos Vencedores
1 - São vencedores os projetos mais votados pelos cidadãos até ao limite da verba definida, para o
Orçamento Participativo Juvenil, no antigo 3.2.
2 - Da votação resultará no máximo cinco projetos vencedores, dos quais quatro da votação pública e
um votado em Conselho Municipal da Juventude.
3 - A listagem de projetos vencedores será divulgada numa sessão pública, bem como nos sítios de
internet da Camara Municipal de Viana do Caste lo.
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4 - Em caso de empate será realizada uma nova fase de votação, com a duração de 3 dias, onde apenas
serão colocados à votação os projetos em causa.

Artigo 11.º
Execução dos Projetos Vencedores
A execução dos projetos vencedores, não obstante do acompanhamento e participação dos seus
proponentes ao longo de todo o processo de execução, é da inteira responsabilidade da Câmara
Municipal de Viana do Castelo.

CAPÍTULO Ili
DISPOSIÇÕES FINAIS

ETRANSITÓRIAS

Artigo 12.º
Revisão das Normas de Participação
1 - As Normas de Funcionamento poderão ser sujeitas a uma avaliação e introduzidas as alterações
entendidas pertinentes e que visem o progressivo alargamento e aperfeiçoamento do processo.
2 - Qualquer alteração das presentes Normas de Participação será publicada no site institucional da
Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Artigo 13.º
Coordenação
A coordenação e gestão de todo o processo do Orçamento Participativo Juvenil é competente o
Presidente da Câmara Municipal, podendo delegar no Vereador com competências delegadas nesta
matéria.

Artigo 14.
Casos Omissos
As omissões e dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas serão decididas, pelo Presidente
da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Artigo 15.º
Entrada em vigor
As presentes normas de funcionamento entram em vigor logo após a aprovação em reunião de Câmara
Municipal.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares públicos do estilo.
E eu, ~_sut. ~ Director de Departamento de Administração
Geral desta Câmara Municipal, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 14 de Fevereiro de 2020

O~Et~De;
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