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Preâmbulo
A Freguesia de Santa Marta de Portuzelo promove o aprofundamento da democracia participativa,
nomeadamente no que concerne na afetação de recursos às políticas públicas de âmbito local.
O Orçamento Participativo é um importante instrumento de aproximação da comunidade aos
processos de decisão sobre os assuntos da Freguesia.
Acolhendo estes princípios, a Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo elabora um Orçamento
Participativo que assume uma matriz simultaneamente consultiva e deliberativa ao envolver os
cidadãos na definição das prioridades de investimento dos recursos da Freguesia e ao hierarquizar as
mesmas através de um processo de votação que obriga à execução, por parte da Junta de Freguesia,
dos projetos vencedores.
A criação do presente Regulamento deve-se à necessidade de convidar à participação dos cidadãos
no Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, criando, para tal, um
conjunto de procedimentos e regras que visem a participação ativa da população na execução da
verba que foi destinada pela Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, em sede de
orçamento, para execução de projetos votados no âmbito do Orçamento Participativo.

Assim, no uso do poder regulamentar conferido às Autarquias Locais pelo artigo 241º da Constituição
da República Portuguesa, ao abrigo e nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º do
regime jurídico das autarquias locais anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro se elabora o
presente projeto de Regulamento que se submete à aprovação da Assembleia de Freguesia.

Artigo 1º
(Definição)
1. O Orçamento Participativo (OP), é um importante instrumento de democracia participativa que
permite aos cidadãos decidirem sobre uma parte do orçamento da Junta de Freguesia de Santa
Marta de Portuzelo. O OP é um convite a todos os cidadãos recenseados na freguesia a
identificar, debater e propor projetos estruturais para a Freguesia de Santa Marta de Portuzelo.
2. Através do OP pretende-se dar a todos os cidadãos maiores de 18 anos, a possibilidade de, em
igualdade de condições, poderem participar na tomada de decisões e na gestão de recursos.
3. Cada cidadão pode apresentar uma proposta.
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Artigo 2.º
(Montantes do Orçamento Participativo)
1. A Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo irá destinar no Orçamento Anual a
apresentar na Assembleia de Freguesia, verbas consignadas para investimento nas propostas
aprovadas no âmbito do OP.
2. A responsabilidade na orçamentação das propostas apresentadas, com vista a aferir a sua
exequibilidade financeira, competirá à Junta de Freguesia.

Artigo 3.º
(Calendarização do Orçamento Participativo)
1. O OP decorre num ciclo bianual.
2. O primeiro ano do ciclo obedece às seguintes fases:
a. Fase de conceção;
b. Fase de operacionalização;
c. Fase de análise técnica das propostas;
d. Fase de divulgação de propostas admitidas e reclamação;
e. Fase de votação;
f.

Fase de publicitação dos resultados.

3. A fase de execução e monitorização corresponde ao segundo ano do ciclo e inicia-se com a
implementação dos projetos aprovados.
4. O prazo que comece ou termine ao fim de semana ou em dia feriado transfere-se para o
primeiro dia útil seguinte.
5. O período temporal das fases previstas nos números 2 e 3 é anualmente definido pela Junta de
Freguesia de Santa Marta de Portuzelo e publicado nos meios próprios de informação aos
fregueses.
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Artigo 4.º
(Âmbito territorial e temático)
O OPAN incide sobre a totalidade do território da Freguesia de Santa Marta de Portuzelo e respeita
às seguintes áreas de atuação da Junta de Freguesia, no âmbito das suas competências:

a. Ambiente;
b. Intervenção Social.
Artigo 5º
(Comissão de Coordenação do OP)
Com o objetivo de assegurar o funcionamento do processo é criada uma Comissão de Coordenação
do OP (CCOP), a quem cabe analisar e selecionar as propostas apresentadas.
Artigo 6º
(Composição da CCOP)
A CCOP é composta pelos seguintes elementos: Presidente, Tesoureiro e Secretário da Junta de
Freguesia e um representante de cada força política da Assembleia de Freguesia.
Artigo 7º
(Coordenação Geral da CCOP)
A coordenação geral da CCOP está a cargo do Presidente da Junta de Freguesia, ou de alguém em
quem ele delegar, tendo como funções principais:
a. Divulgar as condições anuais do OP conforme deliberado em reunião do Executivo (valores,
áreas de atuação, calendário das fases);
b. Convocar reuniões com os elementos que compõem a CCOP;
c. Presidir às reuniões;
d. Coordenar a revisão do presente Regulamento, quando necessário, contando com os
contributos dos participantes no processo.
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Artigo 8º
(Funcionamento das reuniões da CCOP)
1. A convocatória será feita pelo Coordenador Geral da CCOP, com a antecedência mínima de dois
dias úteis, e enviada por correio eletrónico, ou entregue em mão, a todos os elementos;
2. O local de realização das reuniões será a sede da Junta de Freguesia.
Artigo 9º
(Divulgação)
A divulgação das condições de participação no OP, bem como dos seus critérios orientadores,
calendarização e prazo para apresentação de propostas, será efetuada mediante publicação em
todos os meios de divulgação e de comunicação ao dispor, incluindo o sítio da internet da Junta de
Freguesia.
Artigo 10º
(Apresentação das propostas)
1. As propostas podem ser apresentadas por correio, por correio eletrónico, ou, presencialmente,
na sede da Junta de Freguesia, dentro do horário de funcionamento, em formulário próprio
disponível no site da Junta (anexo I), ou em documento semelhante, com os seguintes dados:
a. Nome da proposta;
b. Identificação do proponente: nome, morada, data de nascimento, contacto telefónico, email, nº Cartão de Cidadão, nº de eleitor;
c. Área de intervenção da proposta;
d. Descrição pormenorizada da proposta, identificando a sua pertinência para a freguesia e
respetiva população.
2. Os membros do Executivo da Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, da Comissão de
Acompanhamento bem como os funcionários da Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo
diretamente envolvidos no processo de avaliação técnica das propostas estão impedidos de
apresentar propostas no âmbito do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Santa
Marta de Portuzelo.
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Artigo 11º
(Propostas)
1. As propostas devem ser enquadradas nas áreas definidas pela Junta de Freguesia.
2. As propostas devem ser claras e precisas quanto ao seu âmbito e objetivo, a fim de permitir uma
correta análise e orçamentação pelos serviços da Junta.
3. Se o mesmo texto incluir várias propostas, apenas a primeira será considerada.
4. Os participantes podem adicionar anexos à proposta, cujo conteúdo sirva de apoio à sua análise,
designadamente fotografias, mapas ou plantas de localização.
Artigo 12º
(Exclusões)
Não serão consideradas propostas que:
1. Estejam previstas, ou a ser executadas, no âmbito do Plano de Atividades da Junta de
Freguesia;
2. Após análise dos serviços, se verifique excederem o montante orçamentado ou o prazo
estimado para a sua execução;
3. Configurem pedidos de apoio ou venda de serviços a entidades concretas;
4. Contrariem ou sejam incompatíveis com planos, projetos da freguesia e legislação em vigor;
5. Sejam relativas à cobrança de receita ou funcionamento interno da Junta de Freguesia;
6. Sejam demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a
projeto;
7. Não sejam exequíveis;
8. Cuja execução implique a utilização de terrenos do domínio público ou privado, sem a
respetiva autorização prévia dos legítimos proprietários.
Artigo 13º
(Análise das propostas)
1. Na fase de análise das propostas apresentadas pelos cidadãos, a CCOP verifica a sua
conformidade com as presentes normas, assim como a sua viabilidade. As propostas que
reúnam as condições de elegibilidade são adaptadas, caso seja necessário, a projeto.
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2. Os projetos que resultarem da análise da CCOP não têm, obrigatoriamente, de ser uma
transcrição das propostas que lhes deram origem, dado que poderão existir propostas que,
para terem condições de execução, necessitem de ajustes técnicos. Tais adaptações
implicarão sempre o diálogo prévio com o proponente respetivo.
3. A semelhança do conteúdo ou a proximidade geográfica entre propostas poderá originar a
integração de várias propostas num só projeto.
4. A eventual fusão de propostas, em sede de análise, só poderá ocorrer desde que haja
consentimento por parte dos respetivos proponentes.
5. A não adaptação de propostas a projetos, após análise, será devidamente justificada com
base nas presentes normas e comunicada aos cidadãos proponentes.
Artigo 14º
(Reclamações)
1. Os cidadãos que não concordarem com a forma de adaptação das propostas a projeto ou
com a não adaptação da sua proposta a projeto, poderão reclamar para o Presidente da
Junta de Freguesia, através do correio eletrónico executivo@santamartadeportuzelo.pt, no
período definido para o efeito.
2. Findo o prazo indicado, não serão consideradas as reclamações recebidas para efeitos de
análise no âmbito do OP.
Artigo 15º
(Votação)
1. A votação nos projetos validados pela CCOP decorre por via eletrónica, se possível, ou
presencialmente, nos serviços da Junta de Freguesia, durante o período de votação.
2. Nas Assembleias de Voto estarão presentes colaboradores da autarquia para informar e
ajudar na votação.
3. Só poderão votar cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, recenseados em Santa
Marta de Portuzelo, e na posse do Cartão do Cidadão ou do Bilhete de Identidade e do
número de eleitor.
4. Cada participante apenas pode votar uma vez.
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Artigo 16º
(Apoio à participação)
Os cidadãos poderão obter apoio durante todo o ciclo de participação na Junta de Freguesia,
presencialmente, ou por correio eletrónico (executivo@santamartadeportuzelo.pt) ou consultando o
site (www.santamartadeportuzelo) ou facebook.
Artigo 17º
(Projetos vencedores)
1. São vencedores os projetos mais votados pelos cidadãos até ao limite da verba definida para
cada edição do OP.
2. Em caso de empate na votação, o critério de desempate será a data de entrada das
propostas, apurando-se o projeto que primeiramente tiver entrado nos serviços da Junta de
Freguesia.
Artigo 18º
(Divulgação dos resultados)
Os resultados serão divulgados pelo Presidente da Junta nos meios de divulgação e de comunicação
ao dispor, incluindo a página de internet da Junta de Freguesia.
Artigo 19º
(Execução dos projetos aprovados)
Competirá à Junta de Freguesia a contratação dos meios para a execução dos projetos vencedores.
Artigo 20º
(Prestação de contas)
Será disponibilizada de forma permanente, para consulta dos cidadãos, no sítio da internet da Junta
de Freguesia, toda a informação relevante respeitante ao OP.
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Artigo 21º
(Casos omissos)
As omissões e dúvidas surgidas na interpretação do presente Regulamento serão resolvidas por
decisão da CCOP.
Artigo 22º
(Prazos)
Todos os prazos indicados no presente Regulamento são contínuos.
Artigo 23º
(Entrada em Vigor)
O presente Regulamento entra em vigor em 01/01/2018.
O Executivo da Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, 12 de dezembro de 2017

O Presidente
_________________________________________
(Paulo José Calçada Maciel)
O Secretário
_________________________________________
(Ricardo Alberto de Castro Afonso)
A Tesoureira
_________________________________________
(Cristina Marta Barreiros Siano)
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ANEXO I
Formulário de Participação
Orçamento Participativo da Freguesia de Santa Marta de Portuzelo
Proposta nº________________ (a preencher pelos serviços)
1. Proponente
Nome: ____________________________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________________________________
Localidade: ___________________________________________ Código Postal: _________________
Telefone: __________________________________ Telemóvel: ______________________________
Email: ___________________________________________________
Cartão de Cidadão: ______________________ Nº de eleitor: _______________
Data de nascimento: __________________________
2. Proposta
Título da proposta: __________________________________________________________________
Descrição:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Data______/______/______
O Proponente _____________________________________________________
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