MUNICÍPIO DO FUNDÃO
EDITAL
Dr. Paulo Alexandre Bernardo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão:
TORNA PÚBLICO que a Câmara Municipal do Fundão em reunião ordinária de 17 de abril de
2014 aprovou o projecto do “Regulamento do Orçamento Participativo do Fundão”. Para os efeitos
previstos na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, foi o referido
documento remetido à Assembleia Municipal e aprovado em sessão de 29 do mesmo mês devendo
ser submetido a apreciação pública, pelo prazo de trinta dias, contados desde a data da publicação
deste edital em Diário da República nos termos do disposto nos artigos 117.º e 118.º do Código de
Procedimento Administrativo. O processo poderá ser consultado no Balcão Único Municipal
durante as horas normais de expediente, bem como no Site do Município.
Para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos lugares de estilo deste Município.
Fundão, 7 de maio de 2014. - O Presidente, Paulo Alexandre Bernardo Fernandes.
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ProjectodeRegulamentodoOrçamentoParticipativodoFundão

NotaJustificativa

OMunicípiodoFundãoreconheceosOrçamentosParticipativoscomoelementocentraldaparticipaçãoeda
intervenção efectiva dos cidadãos na sociedade democrática, permitindo aliar as suas opiniões e
necessidades à construção de um futuro melhor, mais esclarecido e crítico, com uma nova forma de
governaracidadeeoterritório.

A implementação deste novo processo permite ainda o reforço da transparência na gestão autárquica,
aproximandooscidadãosdainformaçãosobreocontrolodosrecursosfinanceiroseadministrativosesobre
o conhecimento do enquadramento técnico, legal e estratégico segundo os quais a autarquia rege a sua
actividade.

Para além disso, a estratégia desenvolvida pelo Município para fomentar o surgimento de um ambiente
propícioàcriatividade,àinovação,àcriaçãodenovosnegócioseàatracçãodeinvestimentoimplicauma
maioraberturadasinstituiçõespúblicasàsociedade,devendooMunicípioconcretizaresseprocessoavários
níveis,nomeadamentecomaimplementaçãoeconsecutivoreforçodoOrçamentoParticipativo.

Ao nível das camadas mais jovens, é fundamental uma participação activa na tomada de decisões e na
gestãodosrecursospúblicos,atenuandoͲseassimcontrastesgeracionaisedeexpectativas.

Com este documento, pretende darͲse resposta e conferir efeitos jurídicos à necessidade de definir um
quadroorientadordofuncionamentodoOrçamentoParticipativodoFundão.

Assim, surge o presente Regulamento elaborado ao abrigo da competência conferida pelos artigos 2.º e
241.º da Constituição da República Portuguesa e pela alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, conjugado com a
alíneag)don.º1doartigo25.ºdaLein.º75/2013,de12deSetembro,eosartigos116.º,117.ºe118.ºdo
CódigodeProcedimentoAdministrativo.


CapítuloI
DisposiçõesGerais

Artigo1.º
(Princípios)
OOrçamentoParticipativodoFundãovisacontribuirparaoexercíciodeumacidadaniaactivanosprocessos
degovernaçãolocal,garantindoaparticipaçãodoscidadãosedasorganizaçõesdasociedadecivilnadecisão
sobreaafectaçãoderecursosàspolíticaspúblicasmunicipais.
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1.
2.

3.
4.

Artigo2.º
(Objectivos)
Incentivarodiálogoentreosórgãosmunicipais,oscidadãoseasociedadecivilorganizada,comvistaa
umamaiorqualidadeeaceitaçãodaspolíticaspúblicas.
Fomentar a participação cívica, permitindo aos cidadãos aliar as suas preocupações pessoais ao bem
comum,compreenderacomplexidadedosproblemasedesenvolveratitudes,competênciasepráticas
departicipação.
Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e expectativas das pessoas, para melhorar a
qualidadedevidanoterritórioconcelhio.
Aumentar a transparência da actividade da autarquia, o nível de responsabilização dos eleitos e da
estruturamunicipal,contribuindoparareforçaraqualidadedademocracia.


Artigo3.º
(Âmbito)
OOrçamentoParticipativoaplicaͲseatodooterritóriodoconcelhodoFundãoeabrangetodasasáreasde
competênciadaCâmaraMunicipal.

Artigo4.º
(Modelo)
1. O Orçamento Participativo do Fundão tem por base um modelo de participação com duas vertentes,
umadecarizconsultivoeoutradecarizdeliberativo.
2. Adimensão consultivadizrespeitoaoperíodoem queoscidadãossãoconvidadosparaapresentaras
suaspropostasdeinvestimento.
3. A dimensão deliberativa provém do facto de serem os cidadãos a decidir, através de votação, as
propostas vencedoras cujos montantes deverão constar do Orçamento Municipal do ano seguinte,
dentrodovalortotalquelheforanualmenteatribuído.
4. OMunicípiodoFundãocomprometeͲseaintegraraspropostasvencedorasnoOrçamentoMunicipaldo
anofinanceiroseguinteaodaparticipação,searealizaçãodosprojectosfordasuacompetência,oua
transferirparaasentidadesproponentesosmontantesnecessáriosàsuaexecução.

Artigo5.º
Recursosfinanceiros
1. O valor a afectar ao processo de orçamento participativo que decorre no ano de 2014 é de 100.000€
(cemmileuros).
2. Nos anos seguintes, o valor do processo de orçamento participativo é definido com a aprovação do
orçamentomunicipal.
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CapítuloII
Funcionamento

Artigo6.º
(Ciclodeparticipação)
1. OOrçamentoParticipativodoFundãotemumcicloanualdivididoemcincoperíodosdistintos:
a. Apresentaçãodepropostas;
b. Análisetécnica;
c. Votação;
d. Divulgaçãodosresultados;
e. Avaliaçãoepreparação.
2. OsprazosprevistosnosartigosseguintespoderãoseralteradospordeliberaçãodaCâmaraMunicipal.

Artigo7.º
(Apresentaçãodepropostas)
1. Neste período procedeͲse à recolha de propostas através de meios digitais e das Assembleias
Participativas.
2. Os meios digitais encontramͲse disponíveis na plataforma do Orçamento Participativo do Fundão na
internet.
3. AsAssembleiasParticipativasfuncionamnostermosdefinidosnoartigo14.º.
4. As propostas apresentadas pelos cidadãos podem ser detalhadas recorrendo ao apoio dos serviços
municipaisatravésdaComissãodeAnáliseTécnicadefinidanoartigo9.º,deformaaaperfeiçoaroseu
graudedefiniçãoeasuaviabilidadeantesdepoderpassarparaafasedevotação.
5. OperíododerecolhadepropostasdecorreentreosmesesdeJaneiroeAbril.

Artigo8.º
(Análisetécnica)
1. Nos meses de Maio a Julho, procedeͲse à análise técnica das propostas e consequente admissão ou
exclusãoparaafasedevotaçãopública.
2. São excluídas as propostas que a Comissão de Análise Técnica entenda não reunirem os requisitos
necessáriosàsuaimplementação,designadamentepor:
a. Nãoprosseguireminteressesgeraisdacomunidade;
b. Nãoapresentaremdadosnecessáriosàsuaavaliação;
c. Ovalordapropostaultrapassaroorçamentodefinido;
d. Contrariarregulamentosmunicipaisouviolaralegislaçãoemvigor;
e. Configurarvendadeserviçosaentidadesconcretas;
f. Contrariarouseremincompatíveiscomplanosouprojectosmunicipais;
g. EstaremaserexecutadasnoâmbitodoPlanoeOrçamento;
h. Seremdemasiadogenéricasoumuitoabrangentes,nãopermitindoasuaadaptaçãoaprojecto;
i. Nãoseremtecnicamenteexequíveis.
3



MUNICÍPIO DO FUNDÃO
CÂMARAMUNICIPAL

1.
2.
3.

4.
5.

Artigo9.º
(ComissãodeAnáliseTécnica)
AComissãodeAnáliseTécnicadaspropostasécompostaportrêspessoas,nomeadaspeloPresidenteda
CâmaraMunicipal.
Por força da especificidade de algum processo ou de algum tipo de propostas, pode a Comissão ser
alargadaamaismembros.
A Câmara Municipal garante apoio, através dos serviços municipais, aos cidadãos que tenham
apresentadopropostasquenecessitemesejamsusceptíveisdereelaboraçãoouaperfeiçoamento,nos
termosdaanálisedaComissãodeAnáliseTécnica.
Após a análise técnica das propostas, será elaborada e divulgada uma lista provisória das propostas
acolhidas,paraquenoprazode10diaspossamserapresentadoseventuaisrecursos.
Apósaanáliseeresoluçãodosrecursosapresentados,éaprovadapelaCâmaraMunicipalalistafinalde
propostasasubmeteravotação.



1.

2.

1.
2.

1.
2.
3.

Artigo10.º
(Votação)
Avotaçãodaspropostasfinalistas,quedecorreduranteosmesesdeAgostoeSetembro,seráefectuada
atravésdemeiosdigitaisdisponíveisnaplataformadoOrçamentoParticipativodoFundãonainternete
davotaçãopresencialnosPaçosdoConcelho.
Enquanto decorre a votação e priorização das propostas apresentadas pelos cidadãos, na plataforma
onlinedoOrçamentoParticipativo,seráapresentadoemtemporealonúmeroeadistribuiçãodosvotos
expressosatéomomentoparacadaprojecto.

Artigo11.º
(Divulgaçãodosresultados)
AapresentaçãopúblicadosresultadosdecorrenomêsdeOutubro,bemcomoaexecuçãodorelatório
finaldeavaliaçãodoprojecto.
OrelatóriofinaléelaboradopelaComissãodeAnáliseTécnicaeaprovadopelaCâmaraMunicipal,dele
sendodadoconhecimentopúblico.

Artigo12.º
(Avaliaçãoepreparação)
Neste período procedeͲse à avaliação do Orçamento Participativo promovido no ano respectivo e à
preparaçãodocicloainiciarnoanoseguinte.
Combasenaavaliaçãoanual,devemserintroduzidasasalteraçõesquesemostrempertinenteseque
visemoseuprogressivoalargamentoeaperfeiçoamentodoprocesso.
Quaisquerespecificidadesprocessuaisoudecontextodevemserconcretizadas,emcumprimentodeste
Regulamento, num documento de Normas de Funcionamento a aprovar pela Câmara Municipal neste
período,iniciandoͲseposteriormenteadivulgaçãodoprocessodeOrçamentoParticipativoparaoano
seguinte.
4



MUNICÍPIO DO FUNDÃO
CÂMARAMUNICIPAL
4. OstrabalhosdescritosnesteartigodecorremnosmesesdeNovembroeDezembro.


CapítuloIII
Participação

Artigo13.º
Participaçãogeral
1. Poderão participar no Orçamento Participativo todos os cidadãos que sejam naturais, residentes,
trabalhadoresouestudantesnoconcelhodoFundão.
2. Aparticipaçãopodeserefectuadaemdoisperíodosdistintos:
a. NafasedeApresentaçãodePropostas,comumaproposta;
b. NafasedeVotação,comumvoto.
3. Poderãoserdefinidas,nasNormasdeFuncionamentoaelaboraranualmente,certasespecificidadesao
nível da participação tendo em vista o fomento da participação de determinados grupos etários ou
sectoresdasociedade,nãopodendonenhumadessasespecificidadesconsubstanciarumalimitaçãodos
níveisdeparticipaçãoaquidefinidos.
4. TodososcidadãospodemparticiparnosdebatesdasAssembleiasParticipativas.

Artigo14.º
AssembleiasParticipativas
1. Os cidadãos poderão inscreverͲse nas Assembleias Participativas através de correio electrónico, nas
JuntasdeFreguesiaounaprópriaassembleiaantesdoiníciodostrabalhos.
2. AsAssembleiasParticipativaspodemrealizarͲseindependentementedonúmerodeparticipantes,sendo
apenasespaçosdeesclarecimento,apresentaçãoediscussãodaspropostas.
3. AordemdetrabalhosécompostapelaapresentaçãodoModelodeOrçamentoParticipativo,seguidade
debate,apresentaçãoeeventualdiscussãopúblicadepropostasapresentadas.
4. As Assembleias Participativas são dirigidas por elemento a designar pelo Presidente da Câmara
Municipalesecretariadasporumtécnicomunicipalqueelaboraaatarespectiva.
5. AsAssembleiasParticipativas,marcadasparaoefeitoeabertasatodososcidadãosdarespectivaárea
deabrangência,sãoemlocaladefinir.

CapítuloIV
Propostas

Artigo15.º
Propostas
1. Oscidadãosquedesejemapresentarpropostasevotarparaapriorizaçãodaspropostasapresentadas
por si e/ou por outros deverão registarͲse previamente na plataforma da internet do Orçamento
ParticipativodoFundãoouatravésdasfichasdeinscriçãodistribuídasparaoefeito.
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2. Ovalormáximodecadapropostaserádefinido,anualmente,nasNormasdeFuncionamento.
3. Paraefeitosdonúmeroanterior,devemserquantificadoseconstardapropostaapresentadaosvalores
doinvestimentoinicial,nãoincluindooscustosdoprojectoedasucessivamanutenção.
4. Sãoaprovadas(eordenadaspelamaiorpontuaçãoobtida)todasaspropostasmaisvotadasequenoseu
conjuntonãoultrapassemosvaloresdoOrçamentoParticipativo.
5. Poderãoseraprovadaspropostasque,apósaordenaçãoresultantedavotação,ultrapassemovalordo
processodeOrçamentoParticipativo,medianteanálisetécnicadasuamaisͲvaliaeposteriordeliberação
pelaCâmaraMunicipal.
6. As propostas devem ser específicas e bem delimitadas na sua execução no tempo e no espaço, para
permitirumaanáliseeorçamentaçãoconcreta.

CapítuloV
DisposiçõesFinais

Artigo16.º
PrestaçãodeContas
Será disponibilizada na plataforma online do Orçamento Participativo do Fundão toda a informação
consideradarelevantedurantetodososperíodosdeexecução.

Artigo17.º
CasosOmissos
1. Asomissõesedúvidassurgidasnainterpretaçãodaspresentesnormasserãoresolvidaspordecisãodo
PresidentedaCâmaraMunicipal.
2. Haverálugaràaprovaçãoanual,pelaCâmaraMunicipal,dasNormasdeFuncionamentodoOrçamento
ParticipativodoFundão,concretizandoalgumasdasdisposiçõesaquiprevistas.

Artigo18.º
Execuçãonoanodeentradaemvigor
Noanode2014,oOrçamentoParticipativodoFundãoseráexecutadoemconformidadecomodispostono
presenteRegulamentomasmedianteaplicaçãodeprazosmaiscurtosnosseusdiversosperíodos.

Artigo19.º
Entradaemvigor
OpresenteRegulamentoentraemvigor5diasapósasuapublicitaçãoviaeditalenapáginaelectrónicada
CâmaraMunicipal.
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