AC. EM CÂMARA
(04) ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO:- Pela
Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- “PROPOSTA - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO - No
seguimento da deliberação do passado dia de 2 de outubro, propõe-se a alteração do n.º 1 do
ponto VII das Normas de Participação 2014, o qual passará a ter a seguinte redação:

“NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 2014
I Edição
Orçamento Participativo de Viana do Castelo
(…)

“VII – Fases de Participação
1. O Orçamento Participativo de Viana do Castelo é composto pelas seguintes fases:
Fase 1| Apresentação de propostas: 15 de dezembro de 2014 a 31 de janeiro de
2015
Fase 2 | Análise técnica e publicação dos projetos provisórios: até 22 de março
Fase 3 | Período de reclamações: até 30 de março
Fase 4 | Resposta a reclamações e publicação dos projetos definitivos: até 9 de abril
Fase 5 | Votação: de 12 de abril até 14 de maio
Fase 6 | Seleção e apresentação dos projetos vencedores: até 31 de maio”

( a) Ana Margarida Silva.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita
proposta e em consequência alterar o nº 1 do ponto VII das Normas de Participação
2014, que faz parte integrante do Regulamento do Orçamento Participativo
aprovado na reunião camarária de 2 de Outubro findo e ao abrigo do disposto na
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.°, e alíneas k) e ccc) do nº 1 do artigo 33°, todos da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro remeter a mesma para aprovação da Assembleia
Municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do
Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques
e o voto contra da Vereadora Cláudia Marinho.
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