
 

 

 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA 

 

 

 

Ponto 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda, dezembro 2015 

 Análise, discussão e apreciação do Regulamento de Participação no Orçamento 

Participativo da Freguesia 

 



 

 

 

 

NOTA JUSTIFICATIVA 

 

A Junta de Freguesia da Guarda apresenta à Assembleia de Freguesia um documento cuja 

principal intenção é a regulação da iniciativa “Orçamento Participativo”. 

Trata-se de um regulamento que, aprovado, habilita a Junta de Freguesia a dar sequência 

orçamental à intenção política de materializar este mecanismo de participação para os cidadãos 

da freguesia através da seleção de projetos que os próprios possam vir a apresentar e, depois, 

a selecionar. 

O tema em apreço já mereceu a sugestão dos membros da Assembleia de Freguesia, 

nomeadamente do Sr. Fábio Pinto. Nessa mesma sessão foi observado que a Junta de Freguesia 

daria sequência a essa sugestão pela reciprocidade do interesse na mesma. 

O Orçamento Participativo é um programa que pretende a participação da população na tomada 

de decisão sobre novos projetos para a freguesia e visa a educação para uma cidadania 

participativa responsável e inclusiva. 

Há também o empenho em reforçar os processos de decisão da freguesia contribuindo 

igualmente para uma melhoria da nossa democracia local e incentivar a interação entre eleitos 

e eleitores na procura de soluções inovadoras a partir das sugestões encontradas pelos próprios 

cidadãos. 

Excecionalmente no ano de 2016 todo o processo iniciar-se-á no dia 01 de maio após a sessão 

do mês de abril da Assembleia de Freguesia onde, além da dotação orçamental, vai ser presente 

o cronograma do Orçamento Participativo para o ano mencionado. 
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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 mais 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. 

 

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, cuja concretização seja viável do 

ponto de vista técnico e financeiro. 

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 a ação de freguesia, 

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 excedem o valor inscrito no orçamento anual da freguesia, 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 nas 

propostas e, eventualmente localização. 

 

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 

- 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 eventual manutenção subsequente.  

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 comunicar na sessão de Assembleia de 

Freguesia de Dezembro. 



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

6 – Em moldes a definir, e de acordo com o que é descrito no Regulamento, a votação pode 

também ocorrer no final da sessão do mês de dezembro da Assembleia de Freguesia sob 

proposta da Junta de Freguesia. 

7 – 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.  

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

forma de proceder à apreciação dos projetos a concurso. 

9 – 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. 


