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Nota Introdutória 

 

No cumprimento ao estipulado e aprovado no Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

para o ano de 2016, reforçamos o entendimento na necessidade de continuarmos a aposta no 

aprofundamento da democracia participativa, envolvendo os agentes locais, e em particular todos os 

fregueses e residentes, numa participação responsável e desinteressada nas decisões da Freguesia, 

contribuindo para um desenvolvimento sustentável da nossa Comunidade.  

As edições anteriores, comprovam que o Orçamento Participativo é um instrumento capaz de 

aproximar os eleitos dos eleitores, reforçando a transparência dos processos, comprometendo os 

cidadãos à gestão autárquica, fazendo com que estes se envolvam e se sintam responsáveis pelo 

destino dos dinheiros públicos. 

Nestes pressupostos, O Executivo da Freguesia, mesmo ciente das dificuldades de contexto, 

falta de recursos humanos e financeiros, entende ser necessário continuar com esta iniciativa, 

corrigido e melhorando alguns aspectos, e sobretudo, calendarizando as fases do processo de forma a 

que as mesmas não colidam com o Orçamento Participativo do Município que este ano volta a 

absorver a Freguesia de Viseu. Por outro lado, atendendo que ocorrem eleições autárquicas no 

próximo ano, é entendível que o nosso Orçamento Participativo se prolongue ao 1º trimestre de 2017. 

Neste entendimento, elaborou-se o Regulamento que disciplina e estabelece um conjunto de 

procedimentos e regras tendentes à concretização dos objectivos traçados.  

Não estando fechado, este documento, aprovado em reunião de Executivo do dia 6 de março 

de 2016, fica à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia. 
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Regulamento 

 

Artigo 1º (Definição) 

1. O Orçamento Participativo (OP) é um instrumento de democracia participativa que permite aos 

cidadãos e organizações decidirem sobre uma parte do Orçamento da Freguesia de Viseu. O 

Orçamento Participativo (OP) é um apelo à participação das pessoas. É um convite a todos os 

cidadãos no sentido de se tornarem elementos ativo na identificação, e no debate de projetos para a 

Freguesia de Viseu. 

2. Todos os cidadãos naturais ou residentes da nossa Freguesia, maiores de 18 anos, têm a possibilidade 

de, em igualdade de condições, participarem na tomada de decisões, ao longo do desenvolvimento do 

processo deste orçamento. 

 

Artigo 2º (Área de intervenção) 

1. O Orçamento Participativo (OP) para 2016 será direcionado às Associações, Clubes e todas as 

entidades jurídicas que promovam as artes, cultura e o desporto popular e de formação, abarcando os 

seguintes itens:   

- Modernização Administrativa 

- Reabilitação de Edifícios 

- Equipamentos corpóreos 

- Projetos Inovadores de Intervenção Social 

 

Artigo 3º (Valor do Orçamento Participativo) 

1. A Freguesia de Viseu, conforme inscrito em Orçamento, disponibilizará 35.000€ às propostas 

aferidas, no âmbito da tramitação do Orçamento Participativo (OP). 

2. Serão contempladas as 3 propostas mais votadas, com atribuição de 20.000€ ao primeiro classificado, 

10.000€ ao segundo classificado e 5.000€ ao terceiro classificado.  
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Artigo 4º (Calendarização do Orçamento Participativo) 

6 de maio de 2016 Apresentação Pública do Orçamento Participativo. 

até 31 de Setembro de 2016 Discussão Pública e Submissão de Propostas. 

30 de novembro de 2016 Análise e Avaliação Técnica das Propostas. Apresentação Pública das 

propostas finais. 

De 2 janeiro a 28 de fevereiro 

de 2017 

Votação nos projetos 

15 de março de 2017 Apresentação Pública dos projetos vencedores 

 

 

Artigo 5º (Divulgação) 

1. Utilização de ferramentas informáticas que permitam o fácil acesso dos cidadãos e o acompanhamento 

do processo, www.freguesiadeviseu.pt e redes sociais desta Freguesia.  

 

 

Artigo 6º (Comissão de Melhoramento / Aperfeiçoamento) 

1. A Comissão de Melhoramento e Aperfeiçoamento do Orçamento Participativo (OP) será 

constituída por 5 elementos externos (IPV), a designar.  

2. Compete a esta Comissão aperfeiçoar e melhorar as propostas, nomeadamente atender à 

explicitação dos objectivos e do plano de execução, seja do ponto de vista da melhor fundamentação 

do valor das propostas, seja no seu melhoramento e enquadramento..  

 

 

Artigo 7º (Critérios de Avaliação) 

 

1. Na aferição das propostas, a Comissão de Melhoramento e Aperfeiçoamento do Orçamento 

Participativo utilizará cinco critérios ponderados de acordo com as percentagens a seguir 

indicadas:  

• Grau de Inovação (25 %);  

• Valor social (25 %);  

http://www.freguesiadeviseu.pt/
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• Criação de emprego (20 %);  

• Viabilidade Operacional (15 %);  

• Viabilidade Económica (15 %). 

2. Para cada um dos cinco critérios será utilizada uma escala de 1 (Muito fraco) a 5 (Muito bom). 

 

Artigo 8º (Apresentação de Propostas) 

1. Todas as Associações, Clubes e Coletividades podem apresentar propostas no âmbito do Orçamento 

Participativo (OP), através do preenchimento de um formulário específico para o efeito que estará 

disponível na Página Web: www.freguesiadeviseu.pt , ou nos Serviços Administrativos da 

Freguesia. 

 

Artigo 9º (Critérios das Propostas) 

 

1- Confinada ao espaço da freguesia; 

2- Obedecer à área de abrangência; 

3- O orçamento das propostas não têm valor limite; 

4- As propostas têm de criar valor; 

5- As propostas não podem ter interesse patrimonial e fins lucrativos; 

6- As propostas semelhantes podem ser fundidas; 

 

Artigo 10º (Votação) 

 

1. Apreciadas e apuradas as propostas, o Executivo da Freguesia torná-las-á públicas sendo 

postas à votação via plataforma electrónica e mesas de voto a criar para o efeito. 

Artigo 11º (Disposições Finais) 

1. O Executivo da Freguesia será o garante da concretização deste Orçamento Participativo (OP). 

2. No final o Executivo elaborará um relatório sobre todo o processo. 
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Artigo 4º (Calendarização do Orçamento Participativo)  

NOVA PROPOSTA DE CALENDARIZAÇÃO 

01 de julho de 2016 Apresentação Pública do Orçamento Participativo. 

até 30 de Setembro de 2016 Discussão Pública e Submissão de Propostas. 

31 de outubro de 2016 Análise e Avaliação Técnica das Propostas. Apresentação Pública das 

propostas finais. 

De 15 de novembro a 15 de 

dezembro de 2016 

Votação nos projetos 

27 de dezembro de 2016 Apresentação Pública dos projetos vencedores 

 

 


