ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

CIDADÃO +
Regulamento do Orçamento Participativo para o exercício de 2009
Considerações Gerais
Considerando que:
• O fortalecimento da democracia será proporcional à participação dos cidadãos
na gestão da vida pública;
• A Constituição da República Portuguesa, no seu capítulo III Art.º 48, estabelece
que “todos os cidadãos tem o direito de tomar parte na vida política e na
direcção dos assuntos públicos do país, directamente ou por intermédio de
representantes livremente eleitos”;
• As camadas mais jovens, não tendo direito à eleição dos seus representantes,
devem participar mais activamente na tomada de decisões e na gestão dos
recursos públicos;
• A transparência no exercício da gestão autárquica é indispensável para permitir
aos cidadãos o controlo dos recursos financeiros e administrativos, assim como
o conhecimento do enquadramento financeiro, técnico, legal e estratégico,
segundo o qual a Autarquia rege toda a sua actividade;
• É desejável que os recursos sejam distribuídos criteriosamente de forma a
garantir um equilíbrio e uma sustentabilidade abrangente;
• É salutar, nomeadamente nesta fase de renovação, identificar lideranças:
Foi entendido como desejável um maior envolvimento da população na tomada de
decisões e na gestão de recursos, pelo que o executivo aprovou, na sua reunião de 16 de
Outubro, a introdução de modernas técnicas de envolvimento, motivação e
compromisso, que se regerão pelo seguinte Regulamento:

Artigo 1º
Princípios Gerais
O Orçamento Participativo, adiante também designado OP, é um instrumento
experimental que pretende envolver a Comunidade na identificação dos problemas de
cada Lugar, na sua compatibilização com os interesses de toda a Comunidade e na
formulação de propostas para a sua solução ou minimização, contribuindo para a
elaboração do Orçamento da Freguesia.

Artigo 2º
Finalidade
A finalidade do OP é activar energias e recursos disponíveis, estabelecer compromissos
e fomentar o equilíbrio de responsabilidades, objectivando a procura de soluções para os
problemas prioritários da Freguesia, “sem delegação de responsabilidades do Executivo
Autárquico”.
Artigo 3º
Carácter abrangente
Através do OP pretende-se dar a todos os cidadãos, incluindo aqueles que ainda não são
eleitores (as camadas mais jovens), a possibilidade de, em igualdade de condições,
poderem participar na tomada de decisões e na gestão de recursos. Esta abrangência
deverá igualmente reflectir-se na distribuição equilibrada desses recursos pelos
diferentes Lugares da Freguesia.
Artigo 4º
Dos Órgãos que o compõe
O OP envolve os seguintes Órgãos:
1. Junta de Freguesia;
2. Assembleia de Freguesia (na qualidade de Integrante do Conselho do OP);
3. Lugares (enquanto divisão territorial), representados por Delegados do OP (1
titular e 1 suplente por cada Lugar);
4. Conselho do Orçamento Participativo;
e ainda a
5. Câmara Municipal (na qualidade de convidada/observadora).
Artigo 5º
Coordenação do OP
A coordenação do OP está a cargo do Presidente da Junta de Freguesia, ou de alguém
em quem ele delegar, tendo como funções principais:
1. Divulgar as condições anuais do OP;
a. Deliberadas em Reunião do Executivo;
b. Valores e áreas de actuação;
c. Calendário das Fases.
2. Organizar a Caravana de Prioridades;
3. Convocar o Conselho do Orçamento Participativo;
4. Convidar a Câmara Municipal para as Sessões do Conselho;
5. Presidir às Sessões do Conselho;
6. Coordenar a revisão do presente Regulamento, contando com os contributos dos
participantes no processo.

Artigo 6º
Carácter da Participação
1. A participação será em nome individual, pelo que não é autorizada a
representação por procuração ou em nome de quaisquer entidades.
2. A participação será centralizada sobre as áreas de actuação e enquadrada nas
verbas anualmente definidas pela Junta de Freguesia para este efeito.
3. Os valores das propostas poderão ultrapassar as verbas definidas, desde que
complementadas por recursos materiais, trabalho voluntário ou recursos
financeiros disponibilizados pelos Lugares.
4. As deliberações do Conselho do OP serão mandatárias para o Executivo.
Artigo 7º
Fases do OP
1. O OP será composto por dois ciclos: um de debate e definição de prioridades de
investimento, e outro de execução das prioridades incluídas no orçamento da
Autarquia.
2. O Ciclo de debate e definição de prioridades de investimento será composto
pelas seguintes fases:
Fase 1
a. Definição do Regulamento;
b. Criação dos instrumentos de participação;
c. Divulgação pública do processo.
Fase 2
d. Reuniões dos Lugares. (podem ser fora do Lugar)
e. Eleições dos Delegados (Titulares e Suplentes).
Fase 3
f. Recepção das Propostas para análise técnica;
g. Análise técnica das Propostas;
h. Devolução das Propostas com os resultados da análise técnica.
Fase 4
i. Caravana de Prioridades.
Fase 5
j. Conselho do OP (votação das prioridades a incluir na proposta
orçamental da Junta de Freguesia);
k. Divulgação pública dos resultados.
Fase 6
l. Aprovação do Orçamento na Junta e na Assembleia de Freguesia.
Fase 7
m. Avaliação de todo o processo, com respectiva Prestação de
Contas e definição do Ciclo de debate e definição de prioridades
do próximo ano.
3. O Ciclo de execução corresponde a todo a ano civil previsto para a normal execução
do Orçamento e Plano de Actividades da Autarquia.

Artigo 8º
Instrumentos de Participação
1. São considerados instrumentos de participação:
a. Lista de Presenças de cada reunião do OP; (Anexo A)
b. Boletins de voto - escolha dos/as Delegados/as – Titulares e Suplentes;
(Anexo B)
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Ficha de apuramento dos votos; (Anexo C)
Ficha de propostas; (Anexo D)
Ficha de sinalização de problemas; (Anexo E);
Ficha de análise técnica das propostas; (Anexo F)
Boletim para votação das prioridades no Conselho do OP; (Anexo G)
Ficha para apuramento da classificação dos Projectos; (Anexo H)
Ficha para apuramento dos projectos a serem executados;(Anexo I)
Modelo de divulgação pública dos resultados; (Anexo J)
Modelo de prestação de contas. (Anexo K)

Artigo 9º
Reuniões dos Lugares
I - Eleição dos/as Delegados/as
1. As eleições são feitas anualmente, por voto secreto, com o preenchimento do
respectivo Boletim, sendo eleito por Lugar um/a Delegado/a Titular e um/a
Delegado/a Suplente, respectivamente o primeiro e o segundo mais votados; O
resultado deverá ser comunicado à Junta de Freguesia num prazo de 5 dias úteis.
2. Os/as Delegados/as Titulares não poderão ser eleitos para mais de dois mandatos
consecutivos.
3. A Junta de Freguesia divulgará a data limite para a eleição e envio dos
resultados, finda a qual, os Lugares que o não cumprirem, não terão
representatividade no Conselho do OP.
II – Convocatória e Funcionamento das Reuniões
4. As Convocatórias são feitas pelo/a Delegado/a ou, no seu impedimento, pelo/a
Suplente, da forma que o Lugar julgar mais apropriado.
5. Cada cidadão do Lugar terá direito a 5 minutos para apresentar as suas
sugestões.
6. As reuniões são abertas a toda a Freguesia mas somente terão direito a voto os
residentes permanentes ou temporários do Lugar.
7. O/A Delegado/a deverá convidar a Junta da Freguesia que poderá fazer-se
representar, ou não, por qualquer um dos seus membros, ou, a pedido desta, por
um elemento da Assembleia de Freguesia.
8. Cada Lugar poderá apresentar um máximo de duas propostas para serem
analisadas no Conselho do OP, podendo ainda apresentar um número ilimitado
de Sinalização de Problemas (manutenção de vias, logradouros e outros
equipamentos públicos, iluminação pública, recolha de resíduos, etc.)

Artigo 10º
Análise Técnica das Propostas
1. A Análise Técnica das Propostas é feita pela Junta de Freguesia e levará em
consideração os seguintes aspectos:
a. Orçamento previsível;
b. Enquadramento legal;
c. Enquadramento na Política de Desenvolvimento para a Freguesia (Plano
Estratégico).
d. Enquadramento no PDM;
e. Outros constrangimentos técnicos.
2. Os resultados da análise serão encaminhados ao/à Delegado/a do Lugar nos
prazos previamente estabelecidos, através da Ficha de Análise Técnica de cada
uma das Propostas.
3. Depois de realizada, a Ficha de Análise Técnica das Propostas, e em função das
indicações que esta produzir, cada Lugar poderá efectuar alterações às propostas
apresentadas inicialmente, como forma de viabilizar o seu encaminhamento
atempado para o Conselho do Orçamento Participativo.

Artigo 11º
Caravana de Prioridades
1. A Caravana de Prioridades tem como objectivo a visita de todos/as os/as
Delegados/as e demais Órgãos que compõem o OP aos diferentes Lugares, para
localmente avaliarem o conteúdo e a validade das propostas apresentadas.
2. A Caravana é organizada pelo Presidente da Junta de Freguesia que garantirá os
meios necessários para a sua realização.
3. Cada Delegado do Lugar fará a defesa das suas Propostas no local da sua
eventual execução, justificando as necessidades.
Artigo 12º
Conselho do OP
1. O Conselho do OP é convocado e mediado pelo Presidente da Junta;
2. No OP participarão os/as Delegados/as ou Suplentes, bem como os Órgãos
envolvidos, que deverão assinar uma Lista de Presenças.
3. O Presidente da Junta constituirá uma mesa composta por um elemento da Junta
de Freguesia e convidará para a integrar dois elementos da Assembleia de
Freguesia.
4. Todas as Propostas aceites serão expostas de forma bem visível.
5. Cada Delegado/a ou Suplente terá direito a 2 minutos para refrescamento de
cada Proposta, que, no entanto, já foi analisada na Caravana de Prioridades.
6. As votações serão feitas na Ficha para Votação, tendo cada Lugar direito a 3
votos.
7. Dos 3 votos que cada Lugar dispõe, apenas 1 poderá ser utilizado para
seleccionar uma das prioridades desse mesmo Lugar. Isto significa que os

restantes dois votos terão que ser utilizados para priorizar investimentos de
outros Lugares;
a. A votação poderá ser secreta para o auditório, se o Conselho, por
maioria, assim optar.
8. O apuramento dos resultados será feito pela mesa e na presença de todos os
participantes.
9. As propostas serão ordenadas de acordo com o número de votos recebidos e
aprovada a sua execução até ao limite do valor total orçamentado para o OP.
10. Se o valor de determinada Proposta, de acordo com a sua classificação na
votação, ultrapassar o valor orçamentado para o OP, será considerada a proposta
imediatamente a seguir, e assim sucessivamente;
11. No final da selecção das Propostas, de acordo com a sua classificação e valores
orçamentados, os Lugares que não tiverem a sua Proposta aprovada, por falta de
cobertura orçamental, poderão ainda submeter à aprovação da Junta de
Freguesia a disponibilização de recursos necessários para a sua exequibilidade,
complementando o valor residual disponível no orçamento do OP, ou garantindo
outros meios que permitam reduzir o encargo financeiro da sua concretização.

Artigo 13º
Divulgação Pública dos Resultados
1. Os resultados serão divulgados pelo Presidente da Junta conforme modelo
aprovado;
a. Nas 24 horas seguintes ao Conselho do OP, nos “locais de estilo” da
Freguesia;
b. Na edição do Boletim Informativo imediatamente após o Conselho do
OP.

Artigo 14º
Aprovação do Orçamento na Junta e Assembleia de Freguesia
1. A Junta de Freguesia fará constar do Orçamento e Plano Plurianual as Propostas
aprovadas no Conselho do OP.
2. O Orçamento da Freguesia será levado à aprovação da Assembleia de Freguesia,
dentro dos limites fixados pela Lei.
3. As Propostas Aprovadas passarão a ser designadas como Projectos.

Artigo 15º
Execução dos Projectos Aprovados
1. Competirá à Junta de Freguesia a contratação dos meios para a execução dos
Projectos aprovados.
2. É da responsabilidade dos Lugares a garantia das condições previstas no Artigo
12º, alínea n.º 11.
3. Os Lugares poderão e deverão ajudar na pesquisa dos melhores fornecedores de
serviços e materiais.

4. A fiscalização da execução dos Projectos (Ciclo de Execução do OP – alínea 3ª
do Artigo 7º) será feita conjuntamente pela Junta de Freguesia e pelos Lugares,
devendo estes fazer-se representar pelos/as Delegados/as.

Artigo 16º
Avaliação de todo o processo com respectiva
Prestação de Contas e definição do Ciclo do próximo ano.
1. O OP terá uma avaliação anual, juntamente com o Relatório e Contas da
Autarquia, a apresentar nos prazos fixados na Lei;
2. Será apresentada segundo o modelo constante do Anexo G.
3. A Definição do Ciclo para o próximo ano será feita até ao dia 30 de Abril de
cada exercício.
Artigo 17º
Revisão do Regulamento
O presente Regulamento, dependendo da evolução de cada um dos ciclos do Orçamento
Participativo, está sujeito a uma avaliação e revisão anual, devendo considerar-se os
contributos de todas as pessoas interessadas.

Junta de Freguesia de
Santa Leocádia de Geraz do Lima
RÇAMENTO PARTICIPATIVO 2008/2009

Lugar: _________________________________________________________
Data da reunião: _____ / _____ / _____

Lista de presenças
Nome

Idade

Assinatura

Moderador da reunião: __________________________________________________________

Junta de Freguesia de
Santa Leocádia de Geraz do Lima

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2008/2009
Boletim de voto
Escolha de Delegados

Nome

Lugar _____________________________________

Junta de Freguesia de
Santa Leocádia de Geraz do Lima

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2008/2009
Ficha de apuramento de votos
Escolha de Delegados

Lugar _____________________________________

Nome dos votados

Votos

Junta de Freguesia de
Santa Leocádia de Geraz do Lima

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2008/2009

Formulário de apresentação de propostas
No âmbito do processo de Orçamento Participativo de Santa Leocádia, cada Lugar da Freguesia
é convidado a debater colectivamente os seus problemas, necessidades e potencialidades. Em
função desse debate devem ser definidas as duas propostas de investimento consideradas
mais prioritárias ao nível de cada um dos Lugares.

1. IDENTIFICAÇÃO
Lugar da Freguesia:
Data:

Número de participantes:

Delegado/a do Lugar:

2. PRIORIDADES
Indique e justifique as duas prioridades definidas
Prioridades
1.

2.

Justificação

3. CONTRIBUTOS
Indique quais os contributos que as pessoas residentes no Lugar estão dispostas a assegurar como
forma de apoiar a implementação das prioridades identificadas.
Contributos do Lugar
1.

2.

Junta de Freguesia de
Santa Leocádia de Geraz do Lima

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2008/2009

Formulário de sinalização de problemas
Neste formulário deve o Lugar sinalizar problemas que, não sendo competência da Junta de
Freguesia, necessitam de solução
1. IDENTIFICAÇÃO
Lugar da Freguesia:
Data:

Número de participantes:

Delegado/a do Lugar:

2. Problemas
Indique e justifique os problemas que pretende sejam resolvidos
Prioridades
1.

2.

Justificação

Junta de Freguesia de
Santa Leocádia de Geraz do Lima

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2008/2009
Ficha da análise técnica das propostas apresentadas

A. LUGAR DA FREGUESIA

B. PROPOSTAS APRESENTADAS E RESPECTIVA ANÁLISE TÉCNICA
1. Escrever a primeira proposta efectuada
Espaço para escrever o parecer técnico referente à proposta indicada em 1.

PREVISÃO ORÇAMENTAL:

2. Escrever a segunda proposta efectuada
Espaço para escrever o parecer técnico referente à proposta indicada em 2.

PREVISÃO ORÇAMENTAL:

Coordenador do Orçamento Participativo: __________________________________________

Junta de Freguesia de
Santa Leocádia de Geraz do Lima

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2008/2009
Boletim para votação das prioridades
Neste formulário, o Delegado de cada Lugar vota, por ordem de prioridade, as Propostas que
são apresentadas no Conselho do OP.
Tem direito a 3 votos, podendo um deles ser um dos Projectos do seu Lugar
1. IDENTIFICAÇÃO DO VOTANTE
Nome do Delegado

2. NOME DO PROJECTO

Lugar

LUGAR QUE APRESENTOU O PROJECTO

Junta de Freguesia de
Santa Leocádia de Geraz do Lima

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2008/2009
Ficha de Classificação dos Projectos
Neste formulário, o Conselho do OP, depois do apuramento dos resultados, publica a classificação dos Projectos, por ordem
decrescente dos votos obtidos

NOME DO PROJECTO

Local ______________________________________

LUGAR

VOTOS

Data ____ / ____ / ____ Página __ de __

Junta de Freguesia de
Santa Leocádia de Geraz do Lima

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2008/2009
Projectos a serem executados
Neste formulário, o Conselho do OP, depois do apuramento dos resultados, publica os projectos que, de acordo com o orçamento
disponível para o exercício e compromissos assumidos pelos Lugares, serão executados.

Valor orçamentado para o exercício
N.º

Projecto

50.000,00
Lugar

______________________________________

Valor

Saldo

Data ____ / ____ / ____ Página __ de __

Junta de Freguesia de
Santa Leocádia de Geraz do Lima

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2008/2009
Divulgação Pública de Resultados

O Conselho do OP, reunido na ________________________________________ no dia
____ / ____ / ____apresenta os resultados obtidos na votação dos projectos
apresentados pelos diferentes Lugares da Freguesia
NOME DO PROJECTO

LUGAR

VOTOS

VALOR em €

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

De acordo com os valores orçamentados para 2009, serão executados os projectos
com os números:

Santa Leocádia de Geraz do Lima, ____ / ____ / ____

Página __ de __

Junta de Freguesia de
Santa Leocádia de Geraz do Lima

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2008/2009
Prestação de Contas
A Junta de Freguesia apresenta as contas relativas ao OP do exercício de __________

Valores totais em euros
Orçamentado _______________ Realizado _____________ Dif. _______________ % ___

Nome do Projecto

ANÁLISE INDIVIDUALIZADA
Valores em €
Valor
Lugar
Valor realizado
orçamentado

Diferença

Considerações

Nome do Projecto

Lugar

Valor
orçamentado

Valor realizado

Diferença

Valor
orçamentado

Valor realizado

Diferença

Considerações

Nome do Projecto

Considerações

Lugar

Nome do Projecto

Lugar

Valor
orçamentado

Valor realizado

Diferença

Lugar

Valor
orçamentado

Valor realizado

Diferença

Lugar

Valor
orçamentado

Valor realizado

Diferença

Considerações

Nome do Projecto

Considerações

Nome do Projecto

Considerações

Santa Leocádia de Geraz do Lima, ____ / ____ / ____

Página __ de __

