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Participe nas reuniões e
contribua para fazer da sua
freguesia um lugar ainda
melhor.

Eu Participo!
Reuniões ,Debate e Propostas
sobre Orçamento Municipal

Em que consiste este processo debate e consulta?
É um mecanismo de democracia participativa, de caráter consultivo, em que
os cidadãos/ãs do concelho de Palmela exprimem a sua opinião sobre as
suas necessidades e prioridades, contribuindo para influenciar as decisões
municipais no âmbito dos investimentos e ações a realizar, a par dos
compromissos vertidos no Programa de Mandato do executivo municipal.

Contributos deste Processo Participativo.
Acreditamos que este processo poderá contribuir, para além da priorização
e definição de investimentos, para a:
• Qualificação do diálogo entre cidadãos/ãs e eleitos/as,
adequando as decisões às necessidades e expetativas de
ambos.
• Colaboração, entre todos, na procura de melhores soluções para
a qualificação do nosso território, tendo em conta os recursos
existentes.
• Compreensão global do território, integrando preocupações
pessoais e o bem-estar coletivo.
• A transparência e a boa gestão do território.

A sua participação vai contribuir para:
1. Avaliar o trabalho realizado pela Câmara Municipal por áreas de
intervenção e por grupos de população a quem se destina a sua ação.
2. Definir três investimentos municipais prioritários.
3. Identificar a área de intervenção municipal prioritária.
4. Recensear projetos específicos de voluntariado passíveis de
incluir em programas como, por exemplo, o projeto “(A)Gente do
Bairro”.

Quem pode participar?
Cidadãos/ãs que vivam ou trabalhem no concelho de Palmela.

Como participar?
Através de questionários, fichas de projeto e assembleias.
• Os questionários pretendem recolher opinião sobre a área de
intervenção municipal e sobre os investimentos que considera
prioritários no território.
• As fichas de projeto permitem a apresentação de propostas
específicas de intervenção no território, que poderão reverter
para projetos como “(A)Gente do Bairro” e outros de voluntariado.
Estes encontram-se disponíveis nos seguintes locais: Juntas de Freguesia; Serviços de atendimento da Câmara Municipal; Sítio Web da Câmara
Municipal de Palmela e nas Assembleias do OP (em abril).
• As assembleias, a decorrer uma por freguesia e em dois
momentos do ano, serão espaços de esclarecimento, diálogo,
apresentação e discussão de propostas e devolução de
resultados, debate e compromisso.

As primeiras assembleias do ano, a realizar em abril, terão como objetivo:
• Apresentação das opções relativas às prioridades na intervenção
municipal para 2016, resultantes das assembleias de Orçamento
Participativo de 2015.
• Recenseamento das preocupações e propostas dos/as
munícipes com vista ao desenvolvimento do território para 2017,
a serem validadas politica e tecnicamente.
No segundo momento, em setembro, as assembleias terão como objetivo
realizar o debate e a hierarquização das propostas apresentadas pelos/as
munícipes em abril de 2016.

E quando pode fazê-lo?
11 abril a 6 maio 2016 - Questionários e Fichas de Projeto
11 a 15 abril - 1as Assembleias Públicas
PINHAL NOVO | 11 ABRIL | SALÃO DA JUNTA DE FREGUESIA | 21h00
QUINTA DO ANJO | 12 ABRIL | SALÃO DA JUNTA DE FREGUESIA | 21h00
S. PEDRO DA MARATECA | 13 ABRIL | PAV. MULTIUSOS DE ÁGUAS DE MOURA | 21h00
POCEIRÃO | 14 ABRIL | CENTRO CULTURAL DE POCEIRÃO | 21h00
PALMELA | 15 ABRIL | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PALMELA | 21h00

12 a 16 setembro - 2as Assembleias Públicas
PINHAL NOVO | 12 SETEMBRO | SALÃO DA JUNTA DE FREGUESIA | 21h00
QUINTA DO ANJO | 13 SETEMBRO | SALÃO DA JUNTA DE FREGUESIA | 21h00
S. PEDRO DA MARATECA | 14 SET. | PAV. MULTIUSOS DE ÁGUAS DE MOURA | 21h00
POCEIRÃO | 15 SETEMBRO | CENTRO CULTURAL DE POCEIRÃO | 21h00
PALMELA | 16 SETEMBRO | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PALMELA | 21h00O
Os/as cidadãos/ãs poderão participar em qualquer uma das 5 assembleias, independentemente do seu local de residência. Os locais de cada
assembleia, em cada freguesia serão divulgados posteriormente.
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A Câmara Municipal compromete-se a informar os cidadãos sobre todas
as matérias necessárias de suporte às suas propostas, decisões e
participação, nomeadamente: as intervenções e compromissos assumidos para o mandato; os resultados das assembleias OP e as propostas incluídas em plano de atividades, bem como o seu andamento.

O que são propostas” validadas politica e tecnicamente”?
As propostas apresentadas pelos/as munícipes no 1.º momento do projeto
“Orçamento Participativo”, a decorrer em abril, serão sujeitas a uma validação politica e técnica da Câmara Municipal, o que significa que as propostas serão analisadas tendo em conta os seguintes critérios:
• Incidam sobre as áreas da competência da Câmara Municipal,
sob a forma de investimentos, manutenções e reparações,
programas, projetos ou atividades no concelho.
• Não colidam ou criem sobreposições às propostas que
politicamente já foram decididas e integradas no Plano Plurianual
de Atividades ou no Plano Plurianual de Investimentos.
• Que sejam possíveis de realizar tecnicamente e quando exista
capacidade orçamental para a sua execução.
• Que correspondam a soluções para construção conjunta entre
cidadãos e serviço público local.
• Que não incidam sobre cobranças de receita ou funcionamento
interno da Câmara Municipal.
• Que não contrariem a legislação em vigor e planos e projetos já
aprovados legitimamente pelos órgãos deliberativos.

Glossário
Orçamento municipal: receitas e despesas geridas anualmente pela
Câmara Municipal.
Receitas: Verbas recebidas pela Câmara Municipal de várias proveniências - transferências do Orçamento de Estado, taxas e impostos locais
(IMI, IMT e Derrama).
Despesas: Repartidas em dois âmbitos – despesas de funcionamento
destinadas a garantir o funcionamento regular dos serviços públicos municipais e despesas de investimento destinadas ao desenvolvimento de projetos
e equipamentos que procuram dar mais qualidade de vida aos munícipes.
GOP’s: Grandes Opções do Plano é o documento que espelha a planificação
dos investimentos a realizar no município para o exercício do ano corrente.

Preciso de informações e/ou ajuda para participar…
www.cm-palmela.pt - área de intervenção municipal Participação e Cidadania
Gabinete de Participação e Cidadania: 212 336 600 | gparticipa@cm-palmela.pt

