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Questões do Orçamento Participativo
2020

1. O que é o Orçamento
Participativo?

O Orçamento Participativo (OP) é um processo de consulta direta aos
Cidadãos para definir prioridades em parte do investimento, sendo-
lhes dada a oportunidade de propor, debater e atribuir as prioridades
de alguns projetos de interesse para a Freguesia, sendo
implementado em estreita articulação entre os Cidadãos
proponentes.

2. Porquê o Orçamento
Participativo?

A implementação do OP em Fiães é fundamentada na aproximação
ao Cidadão, praticando os valores da Democracia participativa da
Constituição da República Portuguesa e da Lei das Autarquias Locais.

3. Quem pode participar? Poderão apresentar propostas todos os cidadãos maiores de 18 anos
recenseados em Fiães, sendo que o Orçamento Participativo tem uma
participação individual e que podem ser apresentadas propostas em
nome pessoal ou coletivo, designadamente as associações de Fiães
ou em nome de um grupo de moradores, de vizinhos, de forma
organizada, e sempre no quadro do interesse público. Ficam
excluídos os grupos políticos.

4. Como se pode
participar?

Os proponentes poderão apresentar a sua candidatura através de
correio eletrónico criado para o efeito.

5. O que são as
assembleias
participativas?

As Assembleias Participativas realizam-se em locais definidos e
divulgados pela Junta de Freguesia, diretamente pelo site da Junta de
Freguesia, redes sociais ou outros meios de divulgação, sendo
constituídas por um conjunto de Cidadãos, reunidos em plenário,
para apresentarem propostas e as debaterem num processo de
reflexão coletiva, envolvendo interessados nos problemas da
freguesia, num debate inclusivo e dinâmico, com intercâmbio de
experiências e conhecimentos.

6. Como funcionam as
Assembleias
Participativas?

Nas Assembleias Participativas haverá a seguinte Ordem de trabalhos:
» Abertura da sessão por um membro da Comissão Organizadora;
» Apresentação aos cidadãos da metodologia a adotar;
» Apresentação das propostas.

7. Como se faz a avaliação
da viabilidade técnica
das propostas?

A análise da viabilidade das propostas é efetuada pela Comissão
Organizadora.

8. Propostas que serão
excluídas:

» As que têm uma execução ou promoção que não seja da
competência da freguesia;
» As que forem incompatíveis com projetos aprovados e/ou em
curso;

http://www.cm-caldas-rainha.pt/portal/page/portal/OP/FAQS/
http://www.cm-caldas-rainha.pt/portal/page/portal/OP/FAQS/
http://www.cm-caldas-rainha.pt/portal/page/portal/OP/FAQS/
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» As que beneficiem apenas interesses privados em concreto;
» As que sejam consideradas não exequíveis tecnicamente;
» As que têm custos de execução ou manutenção superiores aos
admissíveis em projetos semelhantes.

9. Como se faz a votação
das propostas?

As propostas consideradas viáveis e pré-selecionadas são submetidas
a votação presencial na Junta de Freguesia de Fiães, de modo a
definir a sua ordenação.
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Normas de participação
Orçamento participativo 2020

REGULAMENTO
Orçamento Participativo da Freguesia de Fiães

PREÂMBULO
O Orçamento Participativo visa, por essência, o envolvimento dos cidadãos nas dinâmicas de

governação da Freguesia e das políticas locais adequando às reais necessidades dos Fianenses.
2020 pretende incentivar os cidadãos de Fiães a apresentar as suas ideias e projetos, de forma a

contribuírem para o desenvolvimento da freguesia, tornando as suas ideias e projetos em opções de plano e
investimento na Freguesia para cada ano nas diversas áreas de atribuições e competências do poder local.

Para a implementação do Orçamento Participativo de 2020, haverá uma dotação financeira, inscrita
no Orçamento com o valor de €3.000,00 (três mil euros), classificado contabilisticamente em rubrica própria.

Este Regulamento visa definir o modo de atuação da Comissão Coordenadora do Orçamento
Participativo e dos serviços da Junta de Freguesia, bem como os procedimentos a adotar por cada cidadão no
momento da sua participação.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º
Princípios

1. O Orçamento Participativo da Freguesia de Fiães visa contribuir para que os Fianenses participem de
forma informada, ativa e responsável dando-lhes a possibilidade de participar na decisão sobre a
afetação dos recursos existentes às políticas públicas da freguesia.

2. Incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos e dirigentes políticos e autarcas, na procura das melhores
soluções para as necessidades da freguesia.

3. Contribuir para a educação cívica, ajudando os Fianenses a compreenderem a complexidade dos
problemas e desenvolver atitudes, competências e práticas de participação.

4. Adequar as políticas de desenvolvimento locais às necessidades e expectativas das pessoas,
melhorando a qualidade de vida na freguesia.

Artigo 2.º
Território

O Orçamento Participativo abrange todo o território da Freguesia de Fiães.
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Artigo 3.º
Comissão de Coordenação

1. Com o objetivo de assegurar o funcionamento de todo o processo é criada uma Comissão de
Coordenação do Orçamento Participativo.

2. Cabe à Comissão de Coordenação verificar a aplicação do Orçamento Participativo, do seu
regulamento, do processo de candidatura, bem como, de convocar e organizar as sessões públicas
para apresentação e votação de propostas dos cidadãos.

Artigo 4.º
Composição da Comissão de Coordenação

1. A Comissão de Coordenação do Orçamento Participativo - doravante CCOP - é composta por um grupo
de três cidadãos efetivos e um cidadão suplente:
Presidente: Paula Cristina Correia Martins Couceiro e Castro
Secretário: Orlando Nunes Amorim e Sá
Vogal: Ana Rita Fernandes Queirós
Suplente: Rafaela da Silva Maia Oliveira

2. O cidadão suplente pode participar em todas as reuniões, sem direito de voto, substituindo, em caso
de ausência, o membro efetivo, participando nas decisões com poder de membro efetivo.

3. Na ausência do Presidente, a CCOP será presidida pelo elemento imediatamente a seguir na lista;
4. Sempre que se justificar, pela complexidade da ideia ou do projeto apresentado ao Orçamento

Participativo, a Comissão de Coordenação do Orçamento Participativo, pode solicitar ao Executivo da
Junta de Freguesia que convide técnicos para integrarem a Comissão como consultores técnicos, sem
direito a voto;

Artigo 5.ª
Competências da Comissão de Coordenação

1. Compete à CCOP, as seguintes funções:
a. Divulgar as condições do Orçamento Participativo conforme deliberadas e aprovadas pelo Executivo

da Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia;
b. Coordenar os processos e procedimentos inerentes à implementação do Orçamento Participativo;
c. Convocar e dirigir as sessões públicas das Assembleias Participativas no âmbito de apresentação e

votação de propostas para o Orçamento Participativo;
d. Proceder à análise e seleção das propostas a serem consideradas no âmbito do Orçamento

Participativo;
e. Solicitar ao Executivo da Junta de Freguesia para que proceda ao convite de técnicos nos termos do

n.º 4 do artigo anterior;
f. Solicitar, dentro do prazo que definir, o refinamento das propostas a concurso sempre que daí possa

resultar esclarecimento para dúvidas ou omissões detetadas na sua análise;
g. Diligenciar com vista à conveniente publicitação das suas decisões;
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h. Solicitar ao Executivo da Junta de Freguesia para que proceda ao convite da Câmara Municipal ou
outras entidades competentes para as sessões da CCOP;

i. Responder às reclamações dos participantes no OP;
j. Registar e compilar a documentação relativa a todas as candidaturas, atas, emails, faturas e todo o

processo inerente ao OP;
k. Elaborar um relatório final de avaliação.

Artigo 6.º
Competências do Presidente da Comissão de Coordenação

1. Ao Presidente da CCOP competem as seguintes funções:
a. Organizar todo o processo e procedimentos administrativos inerentes à implementação do Orçamento

Participativo de acordo com o presente Regulamento e com as decisões tomadas em sede da CCOP;
b. Convocar e conduzir as reuniões da CCOP;
c. Entregar toda a documentação na Junta de Freguesia afim de ser efetuada a respetiva divulgação em

locais de estilo para efeito.

Artigo 7.º
Funcionamentos das reuniões da Comissão de Coordenação

1. As convocatórias para as reuniões da Comissão de Coordenação do Orçamento Participativo serão
efetuadas pelo seu Presidente, mediante consulta aos restantes elementos da Comissão para
agendamento da data e hora e pela maioria da disponibilidade dos elementos;

2. A convocatória deverá ser efetuada por correio eletrónico para todos os elementos;
3. As reuniões da CCOP poderão ser realizadas desde que esteja presente pelo menos metade dos seus

membros, incluindo o presidente da Comissão ou quem o substitua;
4. O local de realização das reuniões da CCOP será, sempre que possível, nas instalações da Junta de

Freguesia;
5. Das reuniões da Comissão devem ser elaboradas atas, com o que de essencial nelas se passar, que

ficarão à disposição dos cidadãos na página oficial da Junta de Freguesia de Fiães e em dossier
próprio.

Artigo 8.º
Dotação Financeira

1. O ano de 2020 terá uma dotação financeira para o OP de €3.000,00 (Três mil euros) que a Junta de
Freguesia de Fiães deverá inscrever nos seus documentos previsionais, Plano de Atividades e
Orçamento, a dotação financeira destinada à execução do Orçamento Participativo.

2. A execução financeira do projeto mais votado terá o seu período entre a data da eleição do projeto e o
dia 31 de Dezembro do corrente ano.

3. Quando a proposta mais votada não esgote a verba dotada em orçamento, poderá ter lugar, caso o
remanescente da dotação o permita, a execução do projeto classificado em segundo lugar.
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CAPÍTULO II
PARTICIPAÇÃO

Artigo 9.º
Legitimidade

1. Podem apresentar propostas à execução no Orçamento Participativo os residentes, com mais de 18
anos, recenseados na freguesia de Fiães, individualmente ou organizados em grupo de cidadãos.

2. Em caso de um grupo organizado de cidadãos, a candidatura terá que ter o nome do responsável do
grupo como proponente ao concurso.

3. Podem apresentar propostas à execução no Orçamento Participativo as Associações com sede na
Freguesia de Fiães.

4. Não podem submeter projetos a apreciação os membros do Executivo da Junta de Freguesia, os
membros da Assembleia de Freguesia no atual mandato e grupos políticos.

Artigo 10.º
Propostas para o Orçamento Participativo

1. As propostas podem respeitar a investimentos, programas, atividades ou eventos.
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 freguesia.
3. Se o mesmo texto incluir várias propostas, apenas a primeira será considerada.
4. Os participantes devem adicionar anexos à proposta, cujo conteúdo sirva de apoio à sua análise,

designadamente fotografias, mapas ou plantas de localização.
5. Não se consideram as propostas que:
a. Tenham como fim último a obtenção de vantagens patrimoniais para entidades privadas.
b. Após análise se verifique excederem o montante orçamentado, ou o prazo estimado do ano

económico para a sua execução ou encargos para orçamentos futuros.
c. Contrariem ou sejam incompatíveis com planos, projetos da freguesia e legislação em vigor.
d. Estejam a ser executados no âmbito do Plano Anual de Atividades da Freguesia.
e. Sejam relativas à cobrança de receita ou funcionamento interno da Junta de Freguesia.
f. Sejam demasiadamente genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a um

projeto ou atividade.
g. Não sejam tecnicamente exequíveis, mediante parecer dos competentes serviços técnicos;
h. Cuja execução implique a utilização de terrenos, ou recursos do domínio público ou privado, sem a

respetiva autorização prévia dos legítimos proprietários.
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Artigo 11.º
Divulgação das Condições de Participação no Orçamento Participativo

1. As Condições de participação no Orçamento Participativo, bem como os seus critérios orientadores,
serão divulgadas em Sessão Pública, convocada expressamente para o efeito.

2. As condições de Participação no Orçamento Participativo serão de igual modo divulgadas por meio de
publicação nos órgãos de comunicação social regionais bem como por recurso aos demais meios de
divulgação idóneos ao dispor da Junta de Freguesia, incluindo a página de internet, redes sociais, bem
como por meio de edital a afixar nos habituais locais de estilo.

Artigo 12.º
Apoio à Participação no Orçamento Participativo

Os cidadãos poderão obter apoio durante todo o processo do Orçamento Participativo na sede da Junta de
Freguesia, junto da CCOP, desde que previamente o solicitem por escrito.

Artigo 13.º
Apresentação de propostas ao Orçamento Participativo

1. As propostas do Orçamento Participativo devem ser apresentadas dentro dos prazos estabelecidos
neste Regulamento.

2. As propostas podem ser enviadas por correio eletrónico para o email criado para o efeito
(op2020.fiaes@gmail.com), por correio registado para a morada da Junta de Freguesia, podendo ser
entregues, presencialmente, na sede da Junta de Freguesia, dentro do seu horário normal de
funcionamento.

3. Independentemente do meio de entrega das propostas, cada concorrente deve indicar um email e um
número de telefone de contacto.

4. O valor das propostas deverá conter já o IVA e cálculo de todos os encargos a ela afetos.
5. Cada cidadão poderá apresentar apenas uma proposta ao Orçamento Participativo.

Artigo 14.º
Cronograma de ações do Orçamento Participativo

O orçamento Participativo terá definidas as seguintes fases:
a. Convocatória de Sessão Pública de Divulgação do Orçamento: 18 janeiro 2020;
b. Apresentação de propostas/projetos ao OP (candidaturas e receção de propostas): de 20 de janeiro

2020 a 28 de fevereiro 2020;
c. Análise e seleção das Propostas/Projetos ao OP assim como solicitação de esclarecimentos aos

proponentes caso a CCOP considere necessário: 1 a 16 de março de 2020;
d. Divulgação da análise das Propostas selecionadas para o Orçamento Participativo, em edital, nos locais

de estilo: 16 de março de 2020;
e. Período de apresentação de reclamações à Lista Provisória (reclamações por via de correio

eletrónico): de 17 a 22 de março de 2020.
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f. Período de resposta da Comissão Organizadora às reclamações à Lista Provisória: 23 de março a 3 de
abril de 2020;

g. Publicação da Lista Definitiva das Propostas aceites no Orçamento Participativo, em edital, nos locais
de estilo: 6 de abril de 2020;

h. Assembleia Participativa para apresentação das propostas/projetos selecionados: 11 de abril às 21:30
na Junta de Freguesia de Fiães;

i. Assembleia de voto das Propostas/Projetos do Orçamento Participativo: 18 de abril de 2020, das
21:00h às 23:00h na Junta de Freguesia de Fiães;

j. Divulgação da votação das Propostas/Projetos submetidas a apreciação popular, em edital, nos locais
de estilo: após o encerramento da Assembleia de Voto;

k. O Presidente da CCOP apresentará o processo e o projeto vencedor do OP no dia 19 de abril 2020;
l. Execução da Proposta mais votada, conforme dotação financeira inscrita no Plano e Orçamento: 19 de

abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020;
m. A Comissão Organizadora deverá elaborar e divulgar um relatório final até 31 de janeiro de 2021.

Artigo 15.º
Análise Técnica das Propostas

1. Na fase de análise das propostas apresentadas pelos cidadãos, a Comissão de Coordenação deverá
verificar a sua conformidade com o presente Regulamento, assim como a sua viabilidade.

2. Na fase de análise das propostas está prevista a possibilidade de serem solicitadas informações
adicionais aos proponentes.

3. As propostas selecionadas pela Comissão de Coordenação serão passíveis, se necessário, de ajustes
técnicos por parte dos serviços técnicos, carecendo sempre de intermediação do proponente e da
CCOP.

4. A não adaptação de propostas a projetos, após análise técnica, será devidamente justificada com base
nas presentes normas e comunicada aos cidadãos proponentes.

5. A CCOP, responsável pela análise das propostas do Orçamento Participativo, procederá a todos os
esclarecimentos referentes às questões colocadas pelos cidadãos.

6. Caso nenhuma das propostas apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo constitua uma
mais-valia para a Freguesia, a CCOP, poderá deliberar pela não validação de qualquer proposta e
proceder à suspensão de todo o processo referente ao Orçamento Participativo para o ano em curso.

Artigo 16.º
Publicação de Lista Provisória das Propostas

Do resultado da análise das propostas apresentadas no Orçamento Participativo, a CCOP elaborará uma
listagem provisória que será publicada no sítio da Junta de Freguesia e afixada, como edital, nos locais de
estilo.
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Artigo 17.º
Reclamação dos Resultados das Propostas

1. Os proponentes que não concordarem com os resultados consignados na listagem provisória referida
no número anterior, podem, de acordo com a alínea e), artigo 14.º, procederem à sua reclamação.

2. A reclamação deverá ser efetuada pelo mesmo correio eletrónico criado para a candidatura ao OP, em
sintonia com o ponto 2, artigo 13.º.

3. Findo o prazo indicado, não serão consideradas quaisquer reclamações recebidas para efeito de
análise no âmbito do Orçamento Participativo.

4. A Comissão de CCOP analisará todas as reclamações recebidas, dando-lhes a devida resposta, de
acordo com a alínea f) do artigo 14.º.

Artigo 18.º
Divulgação da Lista Definitiva das Propostas

1. Terminado o período de resposta à reclamação dos resultados, a CCOP elaborará a lista definitiva de
propostas apresentados ao Orçamento Participativo.

2. A lista definitiva será publicada no sítio da Junta de Freguesia e afixada, como edital, nos locais de
estilo.

3. Apenas as propostas constantes da lista definitiva poderão ser apresentadas e submetidas a votação.

Artigo 19.º
Assembleias Participativas

1. As assembleias Participativas visam permitir a participação de todos os Fianenses pelo que deverão
ocorrer na sede da Junta de Freguesia de Fiães, ou noutro edifício público da freguesia que garanta a
devida acessibilidade e inclusão de todos os Fianenses interessados em participar.

2. As Assembleias Participativas realizar-se-ão com um número mínimo de seis participantes e máximo
determinado pela capacidade da sala.

Artigo 20.º
Funcionamento das Assembleias Participativas

1. As Assembleias Participativas serão convocadas, realizadas e secretariadas pela CCOP, cabendo ao seu
Presidente, ou a quem o substitua, diligenciar pelo bom funcionamento das sessões.

2. No início de cada Assembleia Participativa para apresentação pública das propostas, a CCOP dará a
palavra aos proponentes para procederem à sua apresentação pública.

3. Cada proponente dispõe de cinco minutos para efetuar a apresentação da sua proposta, valorizando-
se per si e abstendo-se de comparações com outras propostas.

4. Os proponentes deverão assegurar previamente as melhores condições, exequíveis, para a
apresentação das suas propostas.
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5. No final de todas as presentações será dado um período de trinta minutos para que os membros da
comissão e os cidadãos presentes possam colocar questões, não sendo permitidos juízos de valor,
comentários depreciativos ou comparações sobre as propostas apresentadas.

6. A votação será efetuada por escrutínio secreto, tendo cada cidadão direito a um voto. Por questões de
identificação e sempre que mais de metade dos membros da Mesa de voto não consigam identificar a
pessoa, será pedido o Cartão de Cidadão para identificação.

7. A Mesa da Assembleia de voto será composta por três a cinco membros, sendo convidados os
proponentes a integrar a Mesa juntamente com elementos da CCOP.

8. A proposta/projeto mais votada integrará o Plano de Atividades da Freguesia no âmbito do Orçamento
Participativo.

9. Da Assembleia Participativa de votação será lavrada uma ata dos trabalhos e elaborado um edital
contendo o resultado da votação. O edital será publicado nos locais de estilo.

Artigo 21.º
Execução dos Projetos Aprovados

1. A(s) proposta(s) aprovada(s) passarão a ser parte integrante no Plano de Atividades e Orçamento da
Freguesia.

2. A execução do(s) projeto(s) do Orçamento Participativo é da responsabilidade conjunta da Junta de
Freguesia e da CCOP.

3. O proponente do projeto poderá acompanhar o mesmo caso seja demonstrado interesse pelo próprio.
4. Sempre que necessário, competirá à Junta de Freguesia a contratação dos meios e recursos para a

execução do(s) projeto(s) aprovado(s), sendo que, para esse efeito, apenas estará disponível a
dotação financeira afeta ao Orçamento Participativo (até perfazer os €3 000,00 (três mil euros).

Artigo 22.º
Avaliação

Em cada ano civil/económico o Regulamento do Orçamento Participativo ficará sujeito a uma avaliação em
reunião de Assembleia de Freguesia, com o envolvimento da Comissão de Coordenação, a fim de se
procederem a ajustes e verificações que melhorem a sua implementação e/ou execução.

Artigo 23.º
Criação da CCOP

1. De 1 a 6 de novembro a CCOP elabora e publica, em Edital nos locais de estilo, a abertura da bolsa de
recrutamento dos novos membros para comporem a CCOP, podendo candidatar-se todos os eleitores
de Fiães, com exceção dos membros do Executivo e dos eleitos que integram ou integraram a
Assembleia de Freguesia no mandato em curso.

2. De 7 a 20 de novembro os interessados devem preencher o registo, elaborado pela CCOP, de
manifestação de interesse para integrar a nova CCOP.

3. De 22 a 26 de novembro, a CCOP reúne e elabora uma ata e edital com a lista dos interessados a
integrarem a CCOP para o ano seguinte, juntamente com a data da sessão pública onde decorrerá o
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sorteio da nova comissão: 3 (três) cidadãos efetivos e 1 (um) cidadão suplente, que constituirão a
CCOP 2021. Ao primeiro extraído será atribuído o cargo de Presidente, ao segundo extraído será
atribuído o cargo de secretário/a, ao terceiro extraído será atribuído o cargo de vogal e ao quarto
extraído será atribuído o cargo de suplente. Esta sessão pública deverá ocorrer até ao dia 4 de
dezembro.

4. Caso não aparecem candidatos a integrar a CCOP 2021, compete ao Executivo, juntamente com a
CCOP cessante, encontrar membros para comporem o CCOP 2021.

Artigo 24.º
Prestação de Contas

O relatório de avaliação global que será elaborado no final do processo pela CCOP será anexo no processo na
Junta de Freguesia para consulta.

Artigo 25.º
Dúvidas e Omissões

Qualquer dúvida ou omissão não prevista no presente Regulamento será sanada em sede de Comissão de
Coordenação do Orçamento Participativo.

Artigo 26.º
Entrada em Vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia imediatamente a seguir à sua aprovação em Assembleia de
Freguesia.

Aprovado em Reunião de Executivo da
Junta de Freguesia em
13 de dezembro de 2019

Aprovado em Assembleia de Freguesia de
Fiães em

27 de dezembro de2019

António Valdemar Ribeiro,
Presidente da Junta de Freguesia

O presente regulamento foi _____________

Luís Filipe Cálix,
Presidente da Assembleia Freguesia

Joaquim José Ferreira dos Santos,
Tesoureiro

Maria Isabel Fontes,
Secretária

Manuel Joaquim Pinho,
Vogal

Joaquim Ferreira dos Santos,
Vogal

Maria João Coimbra,
1.ª Secretária da Ass. Freguesia

Manuel Jasmim Pinto
2.º Secretário da Ass. Freguesia
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