A Câmara Municipal de Palmela retoma, em 2014, o processo Orçamento
Participativo, com a realização de um conjunto de reuniões públicas em todas as freguesias. Partilhar informação, prestar contas, gerar debate e, no
fundo, fomentar a participação de todos/as na gestão do nosso território, é
o principal objetivo destas reuniões, onde serão identificadas prioridades e
nascerão propostas para um concelho que queremos cada vez mais justo,
solidário e sustentável.
Há mais de uma década, fomos pioneiros, a nível nacional, no desenvolvimento deste projeto emblemático, que lançou as fundações para uma nova
forma de viver a Democracia, de forma ativa, esclarecida e participada. Hoje,
ambicionamos elevar o Orçamento Participativo a um novo patamar, com a
construção conjunta, entre cidadãos e serviço público local, das melhores
soluções para a nossa comunidade.
Acreditamos na participação como caminho de enriquecimento da Democracia e do Poder Local, pelo que contamos com a sua presença nas reuniões
públicas e com os seus contributos, para definirmos áreas de intervenção
municipal e investimentos prioritários, a incluir no próximo Orçamento e
nas Grandes Opções do Plano.

GUIA DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO 2014

Caro/a Munícipe,
No âmbito da preparação do Orçamento e Grandes Opções do
Plano para 2015, a Câmara Municipal promove um conjunto de
reuniões com a população para informação e debate sobre as
prioridades da intervenção municipal.
Contamos consigo para os novos desafios, participe!
13 OUTUBRO | 21H00
Junta de Freguesia de Quinta do Anjo
14 OUTUBRO | 21H00
Espaço Multiusos de Águas de Moura
15 OUTUBRO | 21H00
Auditório da Biblioteca Municipal de Pinhal Novo
16 OUTUBRO | 21H00
Centro Cultural de Poceirão
20 OUTUBRO | 21H00
Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela

Porque a sua participação é importante!

Álvaro Manuel Balseiro Amaro
Presidente da Câmara Municipal de Palmela
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 PALMELA

Quando participar?

Data 13 a 20 de Outubro
Locais Uma assembleia por freguesia

O que é o Orçamento Participativo em Palmela?

É um mecanismo de democracia participativa de caráter consultivo, em que
os cidadãos do concelho de Palmela exprimem a sua opinião sobre as
necessidades prioritárias, 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.

Porquê o OP?

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

A participação cidadã contribui para:

1. Avaliação do trabalho realizado pela Câmara Municipal por áreas
de intervenção
2. Definição de 3 investimentos municipais prioritários
3. Identificação da área de intervenção municipal prioritária
4. Recensear projetos específicos de voluntariado passíveis de incluir
em programas como “(A)gente do Bairro”

As propostas apresentadas deverão incidir em dois âmbitos:

• Nas áreas da competência da Câmara Municipal, sobre investimentos,
manutenções e reparações, programas, projetos ou atividades no concelho.
• Em soluções para construção conjunta entre cidadãos e serviço público local

Não serão consideradas as propostas que:

• Incidam sobre cobranças de receita ou funcionamento interno da CM;
• Estejam já programadas no Plano Plurianual de Atividades ou no Plano Plurianual de Investimentos;
• Contrariem a legislação em vigor e planos e projetos já aprovados nos
legítimos órgãos deliberativos.
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13 OUTUBRO

Quinta do Anjo

Salão da Junta de Freguesia

14 OUTUBRO

Marateca

Salão da Junta de Freguesia

15 OUTUBRO

Pinhal Novo

Auditório Municipal em Pinhal Novo

16 OUTUBRO

Poceirão

Centro Cultural de Poceirão

20 OUTUBRO

Palmela

Auditório Biblioteca Municipal

(data a definir)

(Apresentação
de Resultados)

DEZEMBRO

Reunião Geral OP Auditório Biblioteca Municipal

Que consequências da participação?

Quem pode participar?

Cidadãos/ãs que vivam ou trabalhem no concelho de Palmela

Como participar?
Através de:

1. Questionários:

Os questionários pretendem recolher opinião sobre a área de intervenção
municipal e sobre os investimentos que considera prioritários no território.
Tem, ainda, a possibilidade de apresentar propostas especificas de intervenção numa ficha própria para o efeito.
Os questionários e as fichas de projeto encontram-se disponíveis, de 10 a 21
de outubro, nos seguintes locais: Juntas de Freguesia; Serviços de atendimento
da Câmara Municipal; Sítio da Câmara Municipal de Palmela. Deverão ser
entregues/enviados até ao dia 21 de outubro.

2. Assembleias Orçamento Participativo: Espaços de esclarecimento,
diálogo, apresentação e debate de propostas.
Nestas assembleias os cidadãos terão a oportunidade de apresentar e
discutir propostas com vista ao desenvolvimento do território.
Os cidadãos poderão participar em qualquer uma das 5 assembleias, independentemente do seu local de residência.

1. Identificação de 3 propostas (de investimento/Obra ou ações /atividades)
(por freguesia a considerar nas GOP’s de acordo com a análise técnica e
disponibilidade financeira municipal
2. Identificação das áreas prioritárias de intervenção municipal
A CM compromete-se a informar os cidadãos sobre os resultados das assembleias OP e das propostas incluídas em plano de atividades bem como o seu
andamento.

Preciso de informações e /ou ajuda para participar…

Informe-se antes das assembleias e verifique em Participação e Cidadania na
página WEB do sobre as áreas de intervenção e competências da Câmara
Municipal. Contacte o gparticipa@cm-palmela.pt | 212 336 600

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...) , …
Despesas Repartidas em dois âmbitos – despesas de funcionamento destinam-se a
garantir o funcionamento regular dos serviços públicos municipais; 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
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