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INTRODUÇÃO 
 
Na sessão da Assembleia de Freguesia do mês de dezembro do ano de 2015 fez-se a análise do 

regulamento do Orçamento Participativo da Freguesia da Guarda. 

Ficou igualmente exarado em ata que numa das próximas sessões far-se-ia a seleção do tema e 

do modelo de votação constando também uma dotação orçamental. 

O ano de 2016 traz várias datas marcantes para a história recente da democracia em Portugal. 

Uma daquelas datas importantes é claramente associada ao Poder Local. Trata-se de 

comemorar os 40 anos sobe as primeiras eleições autárquicas a 12-12-1976. 

O poder local carateriza-se precisamente pelo estimulo às pessoas, à população para que 

participe e auxilie a melhor governação das localidades. 

A junta de Freguesia aliando um tema com o outro vem propor à Assembleia de Freguesia que 

a 1ª edição efetiva do Orçamento Participativo possa integrar como tema principal os 40 anos 

sob as primeiras eleições autárquicas. 

Por outro lado as associações de base sendo uma genuína expressão da cidadania são também 

muito o resultado da evolução de democracia em Portugal. 

É pois para estas entidades e com o tema base enunciado que propomos que possa também 

merecer a confiança dos senhores membros da Assembleia Freguesia genericamente propomo-

nos desafiar a comunidade guardense para selecionar uma atividade/ação/projeto proposta 

pelas associações existentes na Freguesia da Guarda cujo tema principal seja precisamente a 

evocação do quadragésimo aniversário sobe a eleições locais. 

Observando o regulamento apreciado em dezembro pretérito o primeiro orçamento 

participativo da nossa Freguesia terá duas fases distintas consubstanciando a primeira 

candidatura das próprias associações ao desenvolvimento de uma ideia de atividade/ação ou 

projeto para marcar o evento dos 40 anos das primeiras eleições autárquicas. 

De seguida e após a formulação e a apresentação das candidaturas sob a responsabilidade das 

associações a participação dos cidadãos escolhendo qual a proposta que na opinião da maioria 

deve merecer o apoio financeiro para ser concretizado no decurso do ano de 2017. 

Propõe-se como dotação orçamental três mil euros para um ou dois projetos que mereçam uma 

votação expressiva. 

Assim e dando sequência ao que ficou descrito no regulamento que se anexa a Freguesia 

responsabiliza-se por até ao mês de dezembro divulgar e incentivar todas as associações da 

Freguesia – culturais, sociais, desportivas, de estudantes e outras devidamente legalizadas – a 

apresentar projetos de iniciativas de cariz físico e/ou imaterial. 

Depois durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017 desencadear-se –á o procedimento de 

participação dos cidadãos que votarão, via eletrónica e em urna colocada nos dois balcões de 

atendimento da Freguesia, e o resultado destes dois mecanismos de votação bem como a 

análise técnica, como adianta o regulamento.    
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

Nota Preambular 

O Orçamento Participativo integra a estratégia da Junta de Freguesia da Guarda em potenciar e 

aprofundar o conceito de democracia participativa. 

O Orçamento Participativo pretende favorecer o modelo de governança dinâmico assente na 

intervenção mais direta dos cidadãos na tomada de decisões. 

O Orçamento Participativo é um instrumento de apoio à comunidade em que os cidadãos, por 

via dos recursos técnicos e financeiros que a Junta de Freguesia pode dispor, favorecem a sua 

intervenção no quotidiano. 

O Orçamento Participativo evidencia a preocupação da construção de uma cidadania ativa 

consciente e atenta à utilização dos recursos públicos. 

O Orçamento Participativo facilita e materializa a proximidade entre eleitos e eleitores e visa 

reforçar a transparência dos processos de decisão da freguesia. 

Por último, é também a primeira iniciativa que se enquadra na evocação dos 40 anos sobre a 

realização em 12-12-1976 das primeira eleições livres. 

 

Artigo 1º 

Enquadramento legal 

A Freguesia da Guarda dinamiza o Orçamento Participativo como meio promotor do 

aprofundamento da democracia participativa em sintonia com os artigos nºs. 2 e 241 da 

Constituição da República Portuguesa. 
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Artigo 2º 

Âmbito 

O Orçamento Participativo assenta na consulta direta aos cidadãos com o intuito de fomentar a 

apresentação de projetos de interesse para a comunidade e auxilia a freguesia a definir a 

prioridade de investimento com a consequente concretização do(s) projeto(s) selecionado(s). 

 

Artigo 3º 

Objetivos 

O Orçamento Participativo concita uma participação ativa e responsável dos cidadãos na 

governação da Freguesia da Guarda tendo como objetivos: 

1- Promover a participação dos cidadãos na vida da freguesia; 

2- Potenciar uma governação dinâmica e de proximidade entre eleitos e eleitores; 

3- Contribuir para uma maior aproximação das intervenções públicas aos anseios dos cidadãos. 

 

Artigo 4º 

Participantes 

1- Os projetos de intervenção podem ser apresentados por um ou mais cidadãos e igualmente 

por uma entidade associativa. 

2- A participação com projetos é reservada aos cidadãos residentes na freguesia com mais de 

15 anos de idade. 

 

Artigo 5º 

Orçamento 

1- A Junta de Freguesia inscreve anualmente uma dotação financeira no Plano e Orçamento da 

freguesia 

2- O valor consagrado pode ser distribuído por um projeto ou por mais do que um desde que 

seja apresentado e votado maioritariamente e cuja concretização seja viável do ponto de vista 

técnico e financeiro. 
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3- Os projetos devem ter a sua concretização, de preferência, no ano civil em que são 

apresentados e selecionados. 

 

Artigo 6º 

Áreas Temáticas 

1- Os projetos apresentados devem inserir-se nas competências legalmente atribuídas às 

freguesias e podem corresponder a intervenções físicas, pequenos equipamentos, serviços, 

programas e/ ou eventos. 

2- Não são considerados os projetos de intervenção que ultrapassem as competências legais das 

freguesias e que beneficiem exclusivamente interesses privados em detrimento do interesse 

público e cujos custos de manutenção ultrapassem o que é considerado razoável para os 

recursos financeiros e técnicos da freguesia. 

3- Não são considerados os projetos de interesse de cariz empresarial e de índole pessoal que 

visem trazer benefícios ao autor do projeto. 

4- De um modo geral não são ainda considerados os projetos de intervenção cuja 

implementação exceda o valor inscrito no orçamento anual da freguesia e que contrariem o 

planeamento municipal. 

5- Na análise dos projetos de intervenção, a Junta de Freguesia reserva-se o direito de integrar 

várias propostas num só projeto desde que haja uma proximidade nessas propostas e mereçam 

a concordância dos autores após um processo de diálogo com os autores e a junta de freguesia. 

 

Artigo 7º 

Apresentação e Votação 

dos 

Projetos de Intervenção 

1 – A apresentação dos projetos de intervenção deve ocorrer nos prazos anunciados no sítio 

eletrónico e por outros meios ao dispor da Junta de Freguesia. 

2 – Os projetos de intervenção devem ser apresentados com os seguintes dados: 

- Nome do projeto; 
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- Identificação do proponente com referência ao nome, morada, data de nascimento, 

contacto eletrónico, nº de telemóvel e número de cartão de cidadão; 

- Área de intervenção do projeto; 

- Memória descritiva do projeto de intervenção incluindo uma estimativa de custos para 

a sua implementação e manutenção subsequente caso seja necessário. 

3 – A Junta de Freguesia disponibiliza um formulário para o Orçamento Participativo e só os 

projetos apresentados com o recurso ao formulário são aceites. 

4 – Os projetos de intervenção após verificação do cumprimento das regras inscritas neste 

Regulamento, são sujeitos a votação por parte dos cidadãos que pretendam dar o seu 

contributo. 

Aquela votação é efetuada conforme calendário a definir pela junta de freguesia. 

5 – Apenas é permitido um voto a cada um dos cidadãos. 

6 – Para análise dos projetos de intervenção sujeitos a concurso a Junta de Freguesia convidará 

pelo menos 3 técnicos nas áreas conexas aos projetos candidatos bem como o Presidente da 

Assembleia de Freguesia. 

7 – Antes do início da apreciação dos projetos de intervenção a comissão deliberará a melhor 

forma de proceder à apreciação dos projetos a concurso. 

8 – A Comissão de Análise pode interagir com os autores do projeto de intervenção mas apenas 

o pode fazer pelo recurso ao correio eletrónico. 

 

Artigo 8º 

Disposições Finais 

1 – A Junta de Freguesia obriga-se a elaborar e a apresentar na sessão do mês de dezembro da 

Assembleia de Freguesia um relatório final de todo o processo do Orçamento Participativo. 

2 – Os projetos de intervenção candidatos passam a ser propriedade da freguesia que pode 

eventualmente ajustar e adaptar os projetos de intervenção. 

3 – Das decisões tomadas não há direito a recurso. 


