NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 2014

I Edição - Orçamento Participativo
de Viana do Castelo

A Câmara Municipal de Viana do Castelo (CMVC) reconhece o Orçamento
Participativo (OP) como um instrumento e um importante símbolo para uma
cultura de participação e envolvimento dos cidadãos na sociedade democrática,
promovendo uma cidadania ativa e práticas de construção coletiva.
Atendendo ao trabalho desenvolvido pela autarquia ao longo dos últimos anos,
com um maior envolvimento da sociedade civil na governação local, consolidase a convicção de que a cidadania ativa na participação dos processos de
governação é essencial para a implementação de políticas municipais que
melhor se adequem às necessidades e aspirações dos cidadãos.
Estas Normas de Participação visam normalizar o modo de atuação dos
serviços municipais, bem como os procedimentos a adotar pelos cidadãos no
momento da sua participação, tendo sempre como normativo superior o
Regulamento do Orçamento Participativo aprovado pela Câmara Municipal de
Viana do Castelo.

I – Princípios
1. A adoção do OP em Viana do Castelo inspira-se nos valores da democracia
participativa, de acordo com o artigo 2.º da Constituição da República
Portuguesa, que se entende como a criação e valorização de formas e meios
de interação entre os cidadãos e os representantes políticos, tendendo a
construir um processo deliberativo de larga base social.
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II – Objetivos
1. Incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos municipais, cidadãos e a
sociedade civil, de forma organizada, na procura das melhores soluções para
problemas e desafios comuns tendo em conta os recursos disponíveis,
promovendo uma democracia de proximidade;
2. Contribuir para a educação cívica, responsável e inclusiva permitindo aos
cidadãos integrar as suas preocupações pessoais com o bem comum,
compreender a complexidade dos problemas e desenvolver atitudes,
competências e práticas de participação;
3. Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e expectativas das
pessoas, para melhorar a qualidade de vida na comunidade, favorecendo a
modernização participativa da Administração;
4. Aumentar a transparência da atividade da autarquia, o nível de
responsabilização dos eleitos e da estrutura municipal, contribuindo para
reforçar a qualidade da democracia e apoiar o desenvolvimento comunitário.

III – Âmbito Territorial
O primeiro OP de Viana do Castelo será dedicado a projetos de intervenção na
área urbana que abrange a freguesia de Viana do Castelo (Santa Maria Maior,
Monserrate) e Meadela.

IV - Âmbito Material
1. As propostas apresentadas devem inserir-se nas áreas de competência do
Município, no que diz respeito à Ação Social e Cultura, correspondendo a
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intervenções físicas/infraestruturais,
programas e ações.

pequenos

equipamentos,

serviços,

2. Excluem-se os eventos que correspondam a espetáculos, festivais,
concertos ou outros eventos de natureza semelhante.

V – Componente orçamental
1. Atendendo ao seu carácter experimental, a Câmara Municipal de Viana do
Castelo atribui ao Orçamento Participativo de 2014 um montante global de
250.000€ (duzentos e cinquenta mil euros) para financiamento dos projetos
mais votados pelos cidadãos.
2. A dotação máxima por projeto é de 50.000€ (cinquenta mil euros).

VI - Participantes
O Orçamento Participativo de Viana do Castelo privilegia a participação dos
seus munícipes, destinando-se a todos os residentes do concelho de Viana do
Castelo com idade igual ou superior a 18 anos.

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

2. As datas apresentadas são passíveis de alteração, a comunicar
publicamente através do portal do Orçamento Participativo de Viana do Castelo
e do sítio da internet da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

VIII - Apresentação de propostas
1. A apresentação das propostas pode ser feita mediante preenchimento de
um formulário próprio:
a) Presencialmente na CMVC, ou em sessões públicas designadas por
Assembleias de Participação que venham a ser dinamizadas;
b) Submetidas no portal do OP de Viana do Castelo;
c) Por carta, dirigida à equipa técnica do OP de Viana do Castelo, entregue no
Serviço de Atendimento ao Munícipe - SAM.
2. Cada participante só pode apresentar uma proposta, individualmente ou em
conjunto com um grupo de cidadãos, desde que não estejam organizados sob
nenhuma forma jurídica.

IX - Propostas
1. As propostas devem ser referidas a uma intervenção de base territorial, da
responsabilidade e competência da autarquia e não poderão coincidir ou colidir
com atividades, planos, projetos e programas nacionais ou municipais já
existentes.
2. Na apresentação de propostas, se um texto integrar várias propostas, apenas a
primeira será considerada.
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3. As propostas apresentadas devem ser específicas, bem delimitadas na sua
execução, devidamente fundamentadas, realçando os objetivos, os
destinatários e os benefícios do investimento público para a população.
4. As propostas são transformadas em projetos pelos serviços municipais,
sendo levados a votação. Estes projetos poderão não ser obrigatoriamente
uma transcrição das propostas que lhe deram origem.
5. Como parte da valorização das propostas, podem ser anexas fotos, mapas
ou plantas de localização, assim como a possibilidade das equipas técnicas
poderem reunir e escutar o proponente, para perceber os motivos e as linhas
básicas da proposta. Contudo, a descrição da proposta deverá constar no
campo destinado a esse efeito, caso contrário será excluída.
6. Não se consideram as propostas que:
a) Configurem pedidos de apoio, vendas de serviços ou de interesse pessoal e
único;
b) Após análise dos serviços técnicos, excedam a verba atribuída para o OP de
Viana do Castelo ou o prazo estimado de dois anos para a sua execução;
c) Sejam relativos a cobrança de receita ou funcionamento interno da CMVC;
d) Contrariem ou sejam incompatíveis com planos, projetos municipais e
legislação em vigor;
e) Estejam a ser executadas no âmbito do Plano Anual de Atividades Municipal;
f) Sejam demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua
adaptação a projeto.
g) Não sejam tecnicamente exequíveis, mediante parecer dos competentes
serviços técnicos municipais;
h) Cuja execução implique a utilização de terrenos do domínio público ou
privado, sem a respetiva autorização prévia dos legítimos proprietários.
i) Sejam comissionadas por marcas registadas, abrangidas por direitos de autor
ou tenham sobre si patentes registadas.
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X – Assembleias Participativas
1. As Assembleias Participativas (AP) são sessões públicas presenciais,
organizadas durante o período de apresentação de propostas, que visam a
promoção da participação de pessoas com menor acesso a meios de
comunicação digitais, a dinamização do debate público, a prestação de
esclarecimentos sobre o Orçamento Participativo, bem como a apresentação
de propostas e a sua discussão coletiva.
2. Podem participar nas Assembleias Participativas todos os cidadãos com
idade igual ou superior a 18 anos, de acordo com as Normas e Regulamento
do Orçamento Participativo.
3. A inscrição deve ser efetuada previamente através do email criado para o
efeito ou nas Juntas de Freguesia, ou nos locais das Assembleias
Participativas até ao início dos trabalhos.
4. As propostas apresentadas que reúnam a informação indispensável serão
submetidas no portal pela equipa do Orçamento Participativo.

XI – Análise das Propostas
1. A Câmara Municipal de Viana do Castelo compromete-se a fazer uma
análise técnica de todas as propostas submetidas pelos cidadãos e a adaptar
em projeto as que reúnam as condições apresentadas nestas Normas de
Participação, tendo em vista a sua votação;
2. As propostas não aceites para adaptação a projeto serão alvo de
fundamentação e comunicadas aos cidadãos proponentes, através do e-mail
registado.
3. Os projetos elaborados pelos serviços municipais poderão incluir
ajustamentos técnicos que permitam a elegibilidade e exequibilidade das
propostas;
4. A equipa técnica do Orçamento Participativo poderá interagir com os
cidadãos proponentes, através do email registado, garantindo todavia a reserva
da sua identidade junto dos serviços que procedem à análise técnica.
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5. Todas as propostas adaptadas a projeto passam a ser propriedade da
Câmara Municipal de Viana do Castelo, não havendo lugar ao pagamento de
direitos de autor ou de fees de participação.
6. A equipa técnica do Orçamento Participativo compromete-se a esclarecer as
questões colocadas pelos cidadãos e a considerar as reclamações recebidas
em sede do processo.
7. A semelhança das propostas ou a sua proximidade a nível de localização
poderá originar a integração de várias propostas num só projeto.
8. Os projetos a elaborar pela equipa técnica municipal poderão não ser uma
transcrição das propostas que lhe deram origem, sendo que pode haver
projetos que, para terem condições de execução, poderão necessitar de
ajustes técnicos.

XII - Reclamações
1. Um cidadão que discorde da forma de adaptação da sua proposta em projeto
ou com a não adaptação da sua proposta poderá apresentar reclamação
através do correio eletrónico criado para o efeito, até 5 dias úteis consecutivos
após a apresentação pública dos mesmos, nos termos do Regulamento do
Orçamento Participativo.
2. Cada reclamação recebida será analisada pelos serviços municipais e obterá
uma resposta fundamentada. Essa resposta não dará direito a segunda
interação.
3. Findo o prazo indicado, não poderão ser consideradas as reclamações
recebidas e será publicada a lista definitiva de projetos a submeter a votação.

XIII - Votação
1. A votação será feita no portal do Orçamento Participativo e presencialmente
no Serviço de Atendimento ao Munícipe (SAM) da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, mediante apresentação de documento de identificação,
nomeadamente o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade ou Cartão de
Contribuinte.
2. Cada cidadão poderá votar em mais do que um projeto, mas apenas poderá
atribuir um voto por projeto.
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3. Depois de apurados os resultados é publicada a lista final da votação dos
projetos.

XIV – Revisão das Normas
As presentes Normas de Participação estão sujeitas a uma avaliação e revisão
anual.

XV - Esclarecimentos
Pedidos de esclarecimento poderão ser submetidos para o endereço de email
criado para o efeito (opviana@cm-viana-castelo.pt) e/ou através de mensagem
deixada no portal do OP Viana do Castelo.
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