
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

RECOLHA DE PROPOSTAS 
DE 13 a 29 DE JUNHO DE 2018

“Dá vida à tua Freguesia” 
 Por uma Cidadania Ativa.
 Envolve-te e Participa!

SANTO ANTONIO

O L I V A I S

Informações em www.jfsao.pt  / 239 790900



OBJECTIVOS

NÃO PERCAS ESTA OPORTUNIDADE!

SANTO ANTONIO

O L I V A I S
Orçamento Participativo

Orçamento Participativo Jovem

 - Contribuir para uma maior aproximação das Políticas Públicas às reais 
necessidades dos fregueses;
 - Potenciar o exercício de uma cidadania participativa e responsável para 
reforçar a credibilidade das instituições e a qualidade da própria democracia;
 - Incentivar a interação entre eleitos e cidadãos na procura de soluções para 
melhorar  a qualidade de vida da freguesia.

- Consulta os regulamentos no site da Junta de Freguesia em www.jfsao.pt
- Descarrega o formulário de participação
- Em caso de dúvida liga 239 790 900 (9h30-13h/14h-17h30)
- Elabora uma candidatura e entrega-a na sede da Junta de Freguesia 
  de Santo António dos Olivais até 29 de Junho de 2018

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

VALOR TOTAL: 10.000€

Cidadãos eleitores 
da Freguesia em grupo 

ou individualmente

Cidadãos com idades compreendidas
entre os 18 e os 30 anos, 

recenseados na Freguesia 
ou estudantes nalguma instituição 

de ensino sedeada na Freguesia.

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO JOVEM
VALOR TOTAL: 10.000€

E



SANTO ANTONIO

O L I V A I S Orçamento Participativo

REGULAMENTO PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Capítulo I
Objeto 

Artigo 1º
Referências
A Freguesia de Santo António dos Olivais, como forma de exercer uma governação urbana Inclusiva, Transparente, Participativa e Responsável, potenciando o 
envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões sobre recursos públicos, promovendo a mediação e o fortalecimento das relações entre eleitos e eleitores, com 
claros benefícios para a sociedade civil e para o reforço da cultura democrática, institui um mecanismo de Orçamento Participativo designado:
“Orçamento Participativo (ou OP).

Artigo 2º
Objetivos
A participação na gestão pública local tem como objetivos:
a) Contribuir para uma maior aproximação das políticas públicas às reais e expectantes necessidades dos fregueses da Freguesia de Santo António dos Olivais;
b) Potenciar o exercício de uma cidadania participativa, activa e responsável para reforçar a credibilidade das instituições e a qualidade da própria democracia;
c) Incentivar a interacção entre eleitos, técnicos da Junta e cidadãos na procura de soluções para melhorar a transparência da gestão pública e a qualidade de vida 
na Freguesia.

Artigo 3º
Modelo
1. O Orçamento Participativo da Freguesia de Santo António dos Olivais assenta num modelo de participação com duas vertentes, uma de cariz consultivo e outra 
de cariz deliberativo.
2. A dimensão consultiva diz respeito ao período em que os fregueses são convidados a apresentar as suas propostas de investimento.
3.  A dimensão deliberativa corresponde ao período em que os fregueses são chamados a decidir, através de votação, as propostas vencedoras, cujos montantes não 
poderão ultrapassar o valor total que for anualmente atribuído ao OP.
4. A Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais compromete-se a integrar as propostas vencedoras no Orçamento da Junta no ano �nanceiro da participação, 
mediante recti�cação ao Orçamento, se a realização dos projectos for da sua competência ou a transferir para as entidades proponentes os montantes necessários 
à sua execução.

Artigo 4º
Recursos Afectos
O valor total a afectar ao Orçamento Participativo é deliberado anualmente, no �nal do último trimestre de cada ano civil, por ocasião da aprovação do orçamento 
para o ano seguinte.
A verba integral �xada nos termos do número anterior será repartida, em termos equitativos, pelas propostas mais votadas e com o aval da Comissão de Análise 
Técnica.

Artigo 5º
Âmbito Territorial
O Orçamento Participativo incide sobre a totalidade do território da Freguesia de Santo António dos Olivais.

Capítulo II
Participação

Artigo 6º
Participação
1. No OP poderão participar os cidadãos eleitores da Freguesia de Santo António dos Olivais, individualmente ou em Grupo.
2. A participação pode ser exercida em dois períodos distintos - na fase de Recolha de Propostas, através do envio de propostas e na fase de Votação através do voto.
a) Fase da Recolha de Propostas:
i) Cada freguês ou grupo de fregueses pode participar com uma única proposta no âmbito do OP;
ii) Os fregueses ou grupo de fregueses podem ainda participar nos debates das Assembleias Participativas.
b) Fase da Votação:
i) Preenchidos os critérios �xados no nº1 do presente artigo, a cada freguês ou grupo de fregueses corresponde o direito a um voto.

Capítulo III
Propostas

Artigo 8º
Propostas
1. O valor de cada proposta não pode ultrapassar o montante aprovado, conforme explicitado no art. 4º/1 e 2.
2. Para efeitos do número anterior, devem ser quanti�cados e constar na proposta os valores do investimento inicial, os custos do projecto e respectiva manutenção.
3. As propostas devem ser especí�cas, bem delimitadas na sua execução e con�nadas ao território, devendo fazer-se acompanhar obrigatoriamente do formulário 

de participação devidamente preenchido e a fornecer pelos serviços administrativos da Junta.  
4. A falta de indicação dos dados elencados nos números anteriores impede a adaptação da proposta a projecto por parte da Comissão de Análise Técnica.
5. Se existirem propostas aprovadas para o mesmo local, será apresentado aos proponentes uma proposta de integração ou de modi�cação das mesmas.

Artigo 9º
Áreas Elegíveis
Podem ser apresentadas propostas nas áreas de competências legalmente atribuídas à Junta de Freguesia, que incidam sobre investimentos, manutenções, 
programas ou actividades e projectos imateriais transversais a todo ou a parte da Freguesia, com signi�cativo relevo para a valorização social, cultural, ambiental, 
económica ou patrimonial da Junta e das quais resultem inequívocos e concretos benefícios para os fregueses.

Capítulo IV
Funcionamento

Artigo 10º
Período do Projecto
O Orçamento Participativo da Freguesia de Santo António dos Olivais tem dois ciclos semestrais, sendo o primeiro deles dividido em seis períodos distintos:
Apreciação da edição anterior e preparação da comunicação para a nova edição;
Recolha de propostas;
b) Análise técnica das propostas;
c) Apresentação pública das propostas;
d) Votação das propostas;
e) Apresentação pública dos resultados.

O segundo ciclo semestral reparte-se em dois períodos:
a) Execução e/ou acompanhamento de execução da proposta;
b) Balanço sobre consolidação do projecto.

Artigo 11º
Recolha de Propostas
1. Neste período procede-se à recolha de propostas através de meios digitais e por entrega das mesmas em envelope selado nos serviços administrativos da Junta 
de Freguesia de Santo António dos Olivais.
2. Os meios digitais encontram-se disponíveis no sítio da internet da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, no separador respeitante ao Orçamento Partic-
ipativo.
3. As propostas apresentadas pelos cidadãos podem ser detalhadas recorrendo ao apoio da Comissão de Análise Técnica, de forma a aperfeiçoar o seu grau de 
de�nição e a sua viabilidade antes de poder passar para a fase de votação.
5. O período de recolha de propostas decorre em datas a de�nir pela Junta de Freguesia.

Artigo 12º
Análise Técnica das Propostas
1. No período imediato, também a de�nir pela Junta de Freguesia, procede-se à análise técnica das propostas e consequente admissão ou exclusão para as fases 
sucessivas de apresentação e votação públicas, como de�nidas nos artigos subsequentes.
2. São excluídas as propostas que a Comissão de Análise Técnica entenda não reunirem os requisitos necessários à sua implementação, designadamente por:
a) Não identi�carem os autores ou responsáveis do projecto e/ou da proposta;
b) Não apresentarem todos os dados necessários à sua avaliação ou que permitam a sua concretização;
c) Ultrapassarem o valor máximo de�nido para cada proposta, conforme explicitado no art. 4º n.ºs 1 e 2;
d) Contrariarem regulamentos municipais ou violarem a legislação em vigor;
e) Con�gurarem venda de serviços a entidades concretas;
f ) Contrariarem ou serem incompatíveis com planos ou projectos da Freguesia;
g) Estarem a ser executadas no âmbito do Plano Anual de Actividades da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais;
h) Serem demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a projecto;
i) Não serem tecnicamente exequíveis;
j) Implicarem a utilização de terrenos do domínio privado sem que a respectiva autorização prévia dos legítimos proprietários seja obtida até à fase de votação das 
propostas;
l) Não assegurarem a sua manutenção e regular funcionamento para futuro;
m) Traduzirem uma forma direta ou indireta de �nanciamento de colectividades ou organismos públicos ou privados, associações culturais e desportivas, con�ssões 
religiosas ou partidos políticos, entre outros;
n) Não garantirem vantagens concretas e benefícios evidentes para os fregueses.
3. Sempre que a Comissão de Análise Técnica veri�que existir semelhança do conteúdo das propostas, ou a sua proximidade a nível de localização, ou a sua comple-
mentaridade, poderá propor aos proponentes a sua integração num só projecto.

Artigo 13º
Comissão de Análise Técnica das Propostas
1. A Comissão de Análise Técnica das propostas é presidida pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e composta por um membro de cada 
bancada parlamentar da Assembleia de Freguesia de Santo António dos Olivais, por um membro do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, 
por este órgão nomeado, e pelo técnico da Tesouraria da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais.
2. Para efeitos de assessoria e apoio administrativo aos trabalhos da Comissão de Análise Técnica, a Junta de Freguesia da Santo António dos Olivais colocará à sua 
disposição a colaboração de um funcionário.
3. Após a análise técnica das propostas, será elaborada e divulgada uma lista provisória das propostas acolhidas, para que no prazo de 10 dias possam ser apresenta-
das eventuais reclamações da decisão, por parte dos interessados. 

4. Após a análise e resolução das reclamações apresentadas pelos interessados é aprovada, pela Comissão Técnica de Análise, a lista �nal de propostas, sem admissi-
bilidade de recurso , a submeter a apresentação e votação públicas.
5. A Comissão de Análise Técnica deverá favorecer os contactos com os cidadãos nas fases do planeamento detalhado e execução das propostas aprovadas, no 
respeito e conformação com os princípios da transparência e publicidade da actividade administrativa.

Artigo 14º
Apresentação Pública das Propostas
1. A Apresentação Pública das Propostas é feita em Assembleia Participativa.
2. Os fregueses ou grupos de fregueses podem inscrever-se na Assembleia Participativa através de correio electrónico ou na própria assembleia antes do início dos 
trabalhos.
3. A Assembleia Participativa pode realizar-se independentemente do número de participantes, sendo apenas um espaço de esclarecimento, apresentação e 
discussão das propostas.
4. A ordem de trabalhos é composta pela:
a) Apresentação do Modelo de Orçamento Participativo;
b) Apresentação, pelos autores e responsáveis, das propostas analisadas e aceites pela Comissão Técnica de Análise;
c) Eventual discussão pública de propostas apresentadas.
5. A Assembleia Participativa é dirigida por elemento a designar pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e secretariada por um técnico 
da Junta de Freguesia que elabora a acta respectiva e ajuda a esclarecer dúvidas dos participantes sobre ideias de projecto eventualmente apresentadas.
6. A falta de apresentação da Proposta na Assembleia Participativa é causa de exclusão da mesma da fase de Votação.
7. A Assembleia Participativa decorrerá no primeiro dia útil após o termo do prazo �xado no nº 1 do artigo 12º, na sede da Freguesia de Santo António dos Olivais, 
em hora a de�nir e publicitar.

Artigo 15º
Votação das Propostas
A votação das propostas �nalistas decorrerá nos trinta dias subsequentes à data da Assembleia Participativa e será efectuada através de votação presencial no 
Edifício da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, mediante recenseamento para o efeito, através de prova do preenchimento dos pressupostos de capaci-
dade participativa, tal como estabelecidos no n.º 1 do art. 6º do presente Regulamento, sem prejuízo da possibilidade de adopção futura do voto electrónico, pon-
derados os custos associados e garantidas as condições técnicas para a sua implementação.
Em caso de veri�cação de empate sobre as propostas mais votadas, a sua classi�cação �nal será ordenada por ordem de entrada e registo de recepção das mesmas.

Artigo 16º
Apresentação Pública dos Resultados
A apresentação pública dos resultados decorre na Assembleia de Freguesia ordinária, sem prejuízo da sua divulgação alargada por parte dos serviços da Junta de 
Freguesia, através dos diferentes suportes de comunicação ao dispor.

 Capítulo V
Disposições Finais

Artigo 17º
Prestação de Contas
Sendo a transparência um dos pilares fundamentais do projecto, a prestação de contas ao cidadão será efectuada de uma forma permanente, com a disponibili-
zação de toda a informação considerada relevante.

Artigo 18º
Informações sobre a votação
Enquanto decorrer a fase de votação das propostas apresentadas pelos fregueses, será apresentada na página Internet da Junta de Freguesia, no separador relativo 
ao Orçamento Participativo, semanalmente, uma atualização do número e a distribuição dos votos expressos para cada projecto, de forma a estimular estratégias 
de organização e mobilização dos cidadãos.

Artigo 19º
Gestão
1. Os responsáveis pela coordenação e gestão de todo o processo do Orçamento Participativo são o Presidente da Junta e o membro do Executivo da Junta por 
aquele indicado, bem como o técnico da Tesouraria, no que se refere ao acompanhamento técnico.
2. No exercício das suas funções de coordenação e gestão, os responsáveis acima elencados deverão prestar todas as informações solicitadas e esclarecer todas as 
dúvidas suscitadas, quer pelos fregueses, quer pelos membros da Assembleia de Freguesia de Santo António dos Olivais.
3. Deverão igualmente dar cumprimento às tarefas previstas no segundo ciclo semestral, conforme estabelecido no artigo 10.º, nº 2, alíneas a) e b), dando delas 
conhecimento à Assembleia Geral Ordinária a realizar no �nal de cada ano civil.

Artigo 20º
Casos Omissos
As omissões e dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas serão resolvidas por deliberação da Comissão de Análise Técnica.

Artigo 21º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor 10 dias após a sua publicitação via edital nos locais de estilo e na página electrónica da Junta de Freguesia de Santo António 



REGULAMENTO PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Capítulo I
Objeto 

Artigo 1º
Referências
A Freguesia de Santo António dos Olivais, como forma de exercer uma governação urbana Inclusiva, Transparente, Participativa e Responsável, potenciando o 
envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões sobre recursos públicos, promovendo a mediação e o fortalecimento das relações entre eleitos e eleitores, com 
claros benefícios para a sociedade civil e para o reforço da cultura democrática, institui um mecanismo de Orçamento Participativo designado:
“Orçamento Participativo (ou OP).

Artigo 2º
Objetivos
A participação na gestão pública local tem como objetivos:
a) Contribuir para uma maior aproximação das políticas públicas às reais e expectantes necessidades dos fregueses da Freguesia de Santo António dos Olivais;
b) Potenciar o exercício de uma cidadania participativa, activa e responsável para reforçar a credibilidade das instituições e a qualidade da própria democracia;
c) Incentivar a interacção entre eleitos, técnicos da Junta e cidadãos na procura de soluções para melhorar a transparência da gestão pública e a qualidade de vida 
na Freguesia.

Artigo 3º
Modelo
1. O Orçamento Participativo da Freguesia de Santo António dos Olivais assenta num modelo de participação com duas vertentes, uma de cariz consultivo e outra 
de cariz deliberativo.
2. A dimensão consultiva diz respeito ao período em que os fregueses são convidados a apresentar as suas propostas de investimento.
3.  A dimensão deliberativa corresponde ao período em que os fregueses são chamados a decidir, através de votação, as propostas vencedoras, cujos montantes não 
poderão ultrapassar o valor total que for anualmente atribuído ao OP.
4. A Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais compromete-se a integrar as propostas vencedoras no Orçamento da Junta no ano �nanceiro da participação, 
mediante recti�cação ao Orçamento, se a realização dos projectos for da sua competência ou a transferir para as entidades proponentes os montantes necessários 
à sua execução.

Artigo 4º
Recursos Afectos
O valor total a afectar ao Orçamento Participativo é deliberado anualmente, no �nal do último trimestre de cada ano civil, por ocasião da aprovação do orçamento 
para o ano seguinte.
A verba integral �xada nos termos do número anterior será repartida, em termos equitativos, pelas propostas mais votadas e com o aval da Comissão de Análise 
Técnica.

Artigo 5º
Âmbito Territorial
O Orçamento Participativo incide sobre a totalidade do território da Freguesia de Santo António dos Olivais.

Capítulo II
Participação

Artigo 6º
Participação
1. No OP poderão participar os cidadãos eleitores da Freguesia de Santo António dos Olivais, individualmente ou em Grupo.
2. A participação pode ser exercida em dois períodos distintos - na fase de Recolha de Propostas, através do envio de propostas e na fase de Votação através do voto.
a) Fase da Recolha de Propostas:
i) Cada freguês ou grupo de fregueses pode participar com uma única proposta no âmbito do OP;
ii) Os fregueses ou grupo de fregueses podem ainda participar nos debates das Assembleias Participativas.
b) Fase da Votação:
i) Preenchidos os critérios �xados no nº1 do presente artigo, a cada freguês ou grupo de fregueses corresponde o direito a um voto.

Capítulo III
Propostas

Artigo 8º
Propostas
1. O valor de cada proposta não pode ultrapassar o montante aprovado, conforme explicitado no art. 4º/1 e 2.
2. Para efeitos do número anterior, devem ser quanti�cados e constar na proposta os valores do investimento inicial, os custos do projecto e respectiva manutenção.
3. As propostas devem ser especí�cas, bem delimitadas na sua execução e con�nadas ao território, devendo fazer-se acompanhar obrigatoriamente do formulário 

SANTO ANTONIO

O L I V A I S Orçamento Participativo

de participação devidamente preenchido e a fornecer pelos serviços administrativos da Junta.  
4. A falta de indicação dos dados elencados nos números anteriores impede a adaptação da proposta a projecto por parte da Comissão de Análise Técnica.
5. Se existirem propostas aprovadas para o mesmo local, será apresentado aos proponentes uma proposta de integração ou de modi�cação das mesmas.

Artigo 9º
Áreas Elegíveis
Podem ser apresentadas propostas nas áreas de competências legalmente atribuídas à Junta de Freguesia, que incidam sobre investimentos, manutenções, 
programas ou actividades e projectos imateriais transversais a todo ou a parte da Freguesia, com signi�cativo relevo para a valorização social, cultural, ambiental, 
económica ou patrimonial da Junta e das quais resultem inequívocos e concretos benefícios para os fregueses.

Capítulo IV
Funcionamento

Artigo 10º
Período do Projecto
O Orçamento Participativo da Freguesia de Santo António dos Olivais tem dois ciclos semestrais, sendo o primeiro deles dividido em seis períodos distintos:
Apreciação da edição anterior e preparação da comunicação para a nova edição;
Recolha de propostas;
b) Análise técnica das propostas;
c) Apresentação pública das propostas;
d) Votação das propostas;
e) Apresentação pública dos resultados.

O segundo ciclo semestral reparte-se em dois períodos:
a) Execução e/ou acompanhamento de execução da proposta;
b) Balanço sobre consolidação do projecto.

Artigo 11º
Recolha de Propostas
1. Neste período procede-se à recolha de propostas através de meios digitais e por entrega das mesmas em envelope selado nos serviços administrativos da Junta 
de Freguesia de Santo António dos Olivais.
2. Os meios digitais encontram-se disponíveis no sítio da internet da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, no separador respeitante ao Orçamento Partic-
ipativo.
3. As propostas apresentadas pelos cidadãos podem ser detalhadas recorrendo ao apoio da Comissão de Análise Técnica, de forma a aperfeiçoar o seu grau de 
de�nição e a sua viabilidade antes de poder passar para a fase de votação.
5. O período de recolha de propostas decorre em datas a de�nir pela Junta de Freguesia.

Artigo 12º
Análise Técnica das Propostas
1. No período imediato, também a de�nir pela Junta de Freguesia, procede-se à análise técnica das propostas e consequente admissão ou exclusão para as fases 
sucessivas de apresentação e votação públicas, como de�nidas nos artigos subsequentes.
2. São excluídas as propostas que a Comissão de Análise Técnica entenda não reunirem os requisitos necessários à sua implementação, designadamente por:
a) Não identi�carem os autores ou responsáveis do projecto e/ou da proposta;
b) Não apresentarem todos os dados necessários à sua avaliação ou que permitam a sua concretização;
c) Ultrapassarem o valor máximo de�nido para cada proposta, conforme explicitado no art. 4º n.ºs 1 e 2;
d) Contrariarem regulamentos municipais ou violarem a legislação em vigor;
e) Con�gurarem venda de serviços a entidades concretas;
f ) Contrariarem ou serem incompatíveis com planos ou projectos da Freguesia;
g) Estarem a ser executadas no âmbito do Plano Anual de Actividades da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais;
h) Serem demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a projecto;
i) Não serem tecnicamente exequíveis;
j) Implicarem a utilização de terrenos do domínio privado sem que a respectiva autorização prévia dos legítimos proprietários seja obtida até à fase de votação das 
propostas;
l) Não assegurarem a sua manutenção e regular funcionamento para futuro;
m) Traduzirem uma forma direta ou indireta de �nanciamento de colectividades ou organismos públicos ou privados, associações culturais e desportivas, con�ssões 
religiosas ou partidos políticos, entre outros;
n) Não garantirem vantagens concretas e benefícios evidentes para os fregueses.
3. Sempre que a Comissão de Análise Técnica veri�que existir semelhança do conteúdo das propostas, ou a sua proximidade a nível de localização, ou a sua comple-
mentaridade, poderá propor aos proponentes a sua integração num só projecto.

Artigo 13º
Comissão de Análise Técnica das Propostas
1. A Comissão de Análise Técnica das propostas é presidida pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e composta por um membro de cada 
bancada parlamentar da Assembleia de Freguesia de Santo António dos Olivais, por um membro do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, 
por este órgão nomeado, e pelo técnico da Tesouraria da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais.
2. Para efeitos de assessoria e apoio administrativo aos trabalhos da Comissão de Análise Técnica, a Junta de Freguesia da Santo António dos Olivais colocará à sua 
disposição a colaboração de um funcionário.
3. Após a análise técnica das propostas, será elaborada e divulgada uma lista provisória das propostas acolhidas, para que no prazo de 10 dias possam ser apresenta-
das eventuais reclamações da decisão, por parte dos interessados. 

4. Após a análise e resolução das reclamações apresentadas pelos interessados é aprovada, pela Comissão Técnica de Análise, a lista �nal de propostas, sem admissi-
bilidade de recurso , a submeter a apresentação e votação públicas.
5. A Comissão de Análise Técnica deverá favorecer os contactos com os cidadãos nas fases do planeamento detalhado e execução das propostas aprovadas, no 
respeito e conformação com os princípios da transparência e publicidade da actividade administrativa.

Artigo 14º
Apresentação Pública das Propostas
1. A Apresentação Pública das Propostas é feita em Assembleia Participativa.
2. Os fregueses ou grupos de fregueses podem inscrever-se na Assembleia Participativa através de correio electrónico ou na própria assembleia antes do início dos 
trabalhos.
3. A Assembleia Participativa pode realizar-se independentemente do número de participantes, sendo apenas um espaço de esclarecimento, apresentação e 
discussão das propostas.
4. A ordem de trabalhos é composta pela:
a) Apresentação do Modelo de Orçamento Participativo;
b) Apresentação, pelos autores e responsáveis, das propostas analisadas e aceites pela Comissão Técnica de Análise;
c) Eventual discussão pública de propostas apresentadas.
5. A Assembleia Participativa é dirigida por elemento a designar pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e secretariada por um técnico 
da Junta de Freguesia que elabora a acta respectiva e ajuda a esclarecer dúvidas dos participantes sobre ideias de projecto eventualmente apresentadas.
6. A falta de apresentação da Proposta na Assembleia Participativa é causa de exclusão da mesma da fase de Votação.
7. A Assembleia Participativa decorrerá no primeiro dia útil após o termo do prazo �xado no nº 1 do artigo 12º, na sede da Freguesia de Santo António dos Olivais, 
em hora a de�nir e publicitar.

Artigo 15º
Votação das Propostas
A votação das propostas �nalistas decorrerá nos trinta dias subsequentes à data da Assembleia Participativa e será efectuada através de votação presencial no 
Edifício da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, mediante recenseamento para o efeito, através de prova do preenchimento dos pressupostos de capaci-
dade participativa, tal como estabelecidos no n.º 1 do art. 6º do presente Regulamento, sem prejuízo da possibilidade de adopção futura do voto electrónico, pon-
derados os custos associados e garantidas as condições técnicas para a sua implementação.
Em caso de veri�cação de empate sobre as propostas mais votadas, a sua classi�cação �nal será ordenada por ordem de entrada e registo de recepção das mesmas.

Artigo 16º
Apresentação Pública dos Resultados
A apresentação pública dos resultados decorre na Assembleia de Freguesia ordinária, sem prejuízo da sua divulgação alargada por parte dos serviços da Junta de 
Freguesia, através dos diferentes suportes de comunicação ao dispor.

 Capítulo V
Disposições Finais

Artigo 17º
Prestação de Contas
Sendo a transparência um dos pilares fundamentais do projecto, a prestação de contas ao cidadão será efectuada de uma forma permanente, com a disponibili-
zação de toda a informação considerada relevante.

Artigo 18º
Informações sobre a votação
Enquanto decorrer a fase de votação das propostas apresentadas pelos fregueses, será apresentada na página Internet da Junta de Freguesia, no separador relativo 
ao Orçamento Participativo, semanalmente, uma atualização do número e a distribuição dos votos expressos para cada projecto, de forma a estimular estratégias 
de organização e mobilização dos cidadãos.

Artigo 19º
Gestão
1. Os responsáveis pela coordenação e gestão de todo o processo do Orçamento Participativo são o Presidente da Junta e o membro do Executivo da Junta por 
aquele indicado, bem como o técnico da Tesouraria, no que se refere ao acompanhamento técnico.
2. No exercício das suas funções de coordenação e gestão, os responsáveis acima elencados deverão prestar todas as informações solicitadas e esclarecer todas as 
dúvidas suscitadas, quer pelos fregueses, quer pelos membros da Assembleia de Freguesia de Santo António dos Olivais.
3. Deverão igualmente dar cumprimento às tarefas previstas no segundo ciclo semestral, conforme estabelecido no artigo 10.º, nº 2, alíneas a) e b), dando delas 
conhecimento à Assembleia Geral Ordinária a realizar no �nal de cada ano civil.

Artigo 20º
Casos Omissos
As omissões e dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas serão resolvidas por deliberação da Comissão de Análise Técnica.

Artigo 21º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor 10 dias após a sua publicitação via edital nos locais de estilo e na página electrónica da Junta de Freguesia de Santo António 



REGULAMENTO PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Capítulo I
Objeto 

Artigo 1º
Referências
A Freguesia de Santo António dos Olivais, como forma de exercer uma governação urbana Inclusiva, Transparente, Participativa e Responsável, potenciando o 
envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões sobre recursos públicos, promovendo a mediação e o fortalecimento das relações entre eleitos e eleitores, com 
claros benefícios para a sociedade civil e para o reforço da cultura democrática, institui um mecanismo de Orçamento Participativo designado:
“Orçamento Participativo (ou OP).

Artigo 2º
Objetivos
A participação na gestão pública local tem como objetivos:
a) Contribuir para uma maior aproximação das políticas públicas às reais e expectantes necessidades dos fregueses da Freguesia de Santo António dos Olivais;
b) Potenciar o exercício de uma cidadania participativa, activa e responsável para reforçar a credibilidade das instituições e a qualidade da própria democracia;
c) Incentivar a interacção entre eleitos, técnicos da Junta e cidadãos na procura de soluções para melhorar a transparência da gestão pública e a qualidade de vida 
na Freguesia.

Artigo 3º
Modelo
1. O Orçamento Participativo da Freguesia de Santo António dos Olivais assenta num modelo de participação com duas vertentes, uma de cariz consultivo e outra 
de cariz deliberativo.
2. A dimensão consultiva diz respeito ao período em que os fregueses são convidados a apresentar as suas propostas de investimento.
3.  A dimensão deliberativa corresponde ao período em que os fregueses são chamados a decidir, através de votação, as propostas vencedoras, cujos montantes não 
poderão ultrapassar o valor total que for anualmente atribuído ao OP.
4. A Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais compromete-se a integrar as propostas vencedoras no Orçamento da Junta no ano �nanceiro da participação, 
mediante recti�cação ao Orçamento, se a realização dos projectos for da sua competência ou a transferir para as entidades proponentes os montantes necessários 
à sua execução.

Artigo 4º
Recursos Afectos
O valor total a afectar ao Orçamento Participativo é deliberado anualmente, no �nal do último trimestre de cada ano civil, por ocasião da aprovação do orçamento 
para o ano seguinte.
A verba integral �xada nos termos do número anterior será repartida, em termos equitativos, pelas propostas mais votadas e com o aval da Comissão de Análise 
Técnica.

Artigo 5º
Âmbito Territorial
O Orçamento Participativo incide sobre a totalidade do território da Freguesia de Santo António dos Olivais.

Capítulo II
Participação

Artigo 6º
Participação
1. No OP poderão participar os cidadãos eleitores da Freguesia de Santo António dos Olivais, individualmente ou em Grupo.
2. A participação pode ser exercida em dois períodos distintos - na fase de Recolha de Propostas, através do envio de propostas e na fase de Votação através do voto.
a) Fase da Recolha de Propostas:
i) Cada freguês ou grupo de fregueses pode participar com uma única proposta no âmbito do OP;
ii) Os fregueses ou grupo de fregueses podem ainda participar nos debates das Assembleias Participativas.
b) Fase da Votação:
i) Preenchidos os critérios �xados no nº1 do presente artigo, a cada freguês ou grupo de fregueses corresponde o direito a um voto.

Capítulo III
Propostas

Artigo 8º
Propostas
1. O valor de cada proposta não pode ultrapassar o montante aprovado, conforme explicitado no art. 4º/1 e 2.
2. Para efeitos do número anterior, devem ser quanti�cados e constar na proposta os valores do investimento inicial, os custos do projecto e respectiva manutenção.
3. As propostas devem ser especí�cas, bem delimitadas na sua execução e con�nadas ao território, devendo fazer-se acompanhar obrigatoriamente do formulário 

de participação devidamente preenchido e a fornecer pelos serviços administrativos da Junta.  
4. A falta de indicação dos dados elencados nos números anteriores impede a adaptação da proposta a projecto por parte da Comissão de Análise Técnica.
5. Se existirem propostas aprovadas para o mesmo local, será apresentado aos proponentes uma proposta de integração ou de modi�cação das mesmas.

Artigo 9º
Áreas Elegíveis
Podem ser apresentadas propostas nas áreas de competências legalmente atribuídas à Junta de Freguesia, que incidam sobre investimentos, manutenções, 
programas ou actividades e projectos imateriais transversais a todo ou a parte da Freguesia, com signi�cativo relevo para a valorização social, cultural, ambiental, 
económica ou patrimonial da Junta e das quais resultem inequívocos e concretos benefícios para os fregueses.

Capítulo IV
Funcionamento

Artigo 10º
Período do Projecto
O Orçamento Participativo da Freguesia de Santo António dos Olivais tem dois ciclos semestrais, sendo o primeiro deles dividido em seis períodos distintos:
Apreciação da edição anterior e preparação da comunicação para a nova edição;
Recolha de propostas;
b) Análise técnica das propostas;
c) Apresentação pública das propostas;
d) Votação das propostas;
e) Apresentação pública dos resultados.

O segundo ciclo semestral reparte-se em dois períodos:
a) Execução e/ou acompanhamento de execução da proposta;
b) Balanço sobre consolidação do projecto.

Artigo 11º
Recolha de Propostas
1. Neste período procede-se à recolha de propostas através de meios digitais e por entrega das mesmas em envelope selado nos serviços administrativos da Junta 
de Freguesia de Santo António dos Olivais.
2. Os meios digitais encontram-se disponíveis no sítio da internet da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, no separador respeitante ao Orçamento Partic-
ipativo.
3. As propostas apresentadas pelos cidadãos podem ser detalhadas recorrendo ao apoio da Comissão de Análise Técnica, de forma a aperfeiçoar o seu grau de 
de�nição e a sua viabilidade antes de poder passar para a fase de votação.
5. O período de recolha de propostas decorre em datas a de�nir pela Junta de Freguesia.

Artigo 12º
Análise Técnica das Propostas
1. No período imediato, também a de�nir pela Junta de Freguesia, procede-se à análise técnica das propostas e consequente admissão ou exclusão para as fases 
sucessivas de apresentação e votação públicas, como de�nidas nos artigos subsequentes.
2. São excluídas as propostas que a Comissão de Análise Técnica entenda não reunirem os requisitos necessários à sua implementação, designadamente por:
a) Não identi�carem os autores ou responsáveis do projecto e/ou da proposta;
b) Não apresentarem todos os dados necessários à sua avaliação ou que permitam a sua concretização;
c) Ultrapassarem o valor máximo de�nido para cada proposta, conforme explicitado no art. 4º n.ºs 1 e 2;
d) Contrariarem regulamentos municipais ou violarem a legislação em vigor;
e) Con�gurarem venda de serviços a entidades concretas;
f ) Contrariarem ou serem incompatíveis com planos ou projectos da Freguesia;
g) Estarem a ser executadas no âmbito do Plano Anual de Actividades da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais;
h) Serem demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a projecto;
i) Não serem tecnicamente exequíveis;
j) Implicarem a utilização de terrenos do domínio privado sem que a respectiva autorização prévia dos legítimos proprietários seja obtida até à fase de votação das 
propostas;
l) Não assegurarem a sua manutenção e regular funcionamento para futuro;
m) Traduzirem uma forma direta ou indireta de �nanciamento de colectividades ou organismos públicos ou privados, associações culturais e desportivas, con�ssões 
religiosas ou partidos políticos, entre outros;
n) Não garantirem vantagens concretas e benefícios evidentes para os fregueses.
3. Sempre que a Comissão de Análise Técnica veri�que existir semelhança do conteúdo das propostas, ou a sua proximidade a nível de localização, ou a sua comple-
mentaridade, poderá propor aos proponentes a sua integração num só projecto.

Artigo 13º
Comissão de Análise Técnica das Propostas
1. A Comissão de Análise Técnica das propostas é presidida pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e composta por um membro de cada 
bancada parlamentar da Assembleia de Freguesia de Santo António dos Olivais, por um membro do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, 
por este órgão nomeado, e pelo técnico da Tesouraria da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais.
2. Para efeitos de assessoria e apoio administrativo aos trabalhos da Comissão de Análise Técnica, a Junta de Freguesia da Santo António dos Olivais colocará à sua 
disposição a colaboração de um funcionário.
3. Após a análise técnica das propostas, será elaborada e divulgada uma lista provisória das propostas acolhidas, para que no prazo de 10 dias possam ser apresenta-
das eventuais reclamações da decisão, por parte dos interessados. 

SANTO ANTONIO

O L I V A I S Orçamento Participativo

4. Após a análise e resolução das reclamações apresentadas pelos interessados é aprovada, pela Comissão Técnica de Análise, a lista �nal de propostas, sem admissi-
bilidade de recurso , a submeter a apresentação e votação públicas.
5. A Comissão de Análise Técnica deverá favorecer os contactos com os cidadãos nas fases do planeamento detalhado e execução das propostas aprovadas, no 
respeito e conformação com os princípios da transparência e publicidade da actividade administrativa.

Artigo 14º
Apresentação Pública das Propostas
1. A Apresentação Pública das Propostas é feita em Assembleia Participativa.
2. Os fregueses ou grupos de fregueses podem inscrever-se na Assembleia Participativa através de correio electrónico ou na própria assembleia antes do início dos 
trabalhos.
3. A Assembleia Participativa pode realizar-se independentemente do número de participantes, sendo apenas um espaço de esclarecimento, apresentação e 
discussão das propostas.
4. A ordem de trabalhos é composta pela:
a) Apresentação do Modelo de Orçamento Participativo;
b) Apresentação, pelos autores e responsáveis, das propostas analisadas e aceites pela Comissão Técnica de Análise;
c) Eventual discussão pública de propostas apresentadas.
5. A Assembleia Participativa é dirigida por elemento a designar pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e secretariada por um técnico 
da Junta de Freguesia que elabora a acta respectiva e ajuda a esclarecer dúvidas dos participantes sobre ideias de projecto eventualmente apresentadas.
6. A falta de apresentação da Proposta na Assembleia Participativa é causa de exclusão da mesma da fase de Votação.
7. A Assembleia Participativa decorrerá no primeiro dia útil após o termo do prazo �xado no nº 1 do artigo 12º, na sede da Freguesia de Santo António dos Olivais, 
em hora a de�nir e publicitar.

Artigo 15º
Votação das Propostas
A votação das propostas �nalistas decorrerá nos trinta dias subsequentes à data da Assembleia Participativa e será efectuada através de votação presencial no 
Edifício da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, mediante recenseamento para o efeito, através de prova do preenchimento dos pressupostos de capaci-
dade participativa, tal como estabelecidos no n.º 1 do art. 6º do presente Regulamento, sem prejuízo da possibilidade de adopção futura do voto electrónico, pon-
derados os custos associados e garantidas as condições técnicas para a sua implementação.
Em caso de veri�cação de empate sobre as propostas mais votadas, a sua classi�cação �nal será ordenada por ordem de entrada e registo de recepção das mesmas.

Artigo 16º
Apresentação Pública dos Resultados
A apresentação pública dos resultados decorre na Assembleia de Freguesia ordinária, sem prejuízo da sua divulgação alargada por parte dos serviços da Junta de 
Freguesia, através dos diferentes suportes de comunicação ao dispor.

 Capítulo V
Disposições Finais

Artigo 17º
Prestação de Contas
Sendo a transparência um dos pilares fundamentais do projecto, a prestação de contas ao cidadão será efectuada de uma forma permanente, com a disponibili-
zação de toda a informação considerada relevante.

Artigo 18º
Informações sobre a votação
Enquanto decorrer a fase de votação das propostas apresentadas pelos fregueses, será apresentada na página Internet da Junta de Freguesia, no separador relativo 
ao Orçamento Participativo, semanalmente, uma atualização do número e a distribuição dos votos expressos para cada projecto, de forma a estimular estratégias 
de organização e mobilização dos cidadãos.

Artigo 19º
Gestão
1. Os responsáveis pela coordenação e gestão de todo o processo do Orçamento Participativo são o Presidente da Junta e o membro do Executivo da Junta por 
aquele indicado, bem como o técnico da Tesouraria, no que se refere ao acompanhamento técnico.
2. No exercício das suas funções de coordenação e gestão, os responsáveis acima elencados deverão prestar todas as informações solicitadas e esclarecer todas as 
dúvidas suscitadas, quer pelos fregueses, quer pelos membros da Assembleia de Freguesia de Santo António dos Olivais.
3. Deverão igualmente dar cumprimento às tarefas previstas no segundo ciclo semestral, conforme estabelecido no artigo 10.º, nº 2, alíneas a) e b), dando delas 
conhecimento à Assembleia Geral Ordinária a realizar no �nal de cada ano civil.

Artigo 20º
Casos Omissos
As omissões e dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas serão resolvidas por deliberação da Comissão de Análise Técnica.

Artigo 21º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor 10 dias após a sua publicitação via edital nos locais de estilo e na página electrónica da Junta de Freguesia de Santo António 

Regulamento



SANTO ANTONIO

O L I V A I S Orçamento Participativo Jovem

REGULAMENTO PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA A JUVENTUDE

Capítulo I
Objeto

Artigo 1º
Referências
A Freguesia de Santo António dos Olivais, como forma de exercer uma governação urbana Inclusiva, Transparente, Participativa e Responsável, potenciando o 
envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões sobre recursos públicos, promovendo a mediação e o fortalecimento das relações entre eleitos e eleitores, 
com claros benefícios para a sociedade civil e para o reforço da cultura democrática, institui um mecanismo de Orçamento Participativo designado:
“Orçamento Participativo para a Juventude (ou OPJ).

Artigo 2º
Objetivos
A participação na gestão pública local tem como objetivos:
a) Contribuir para uma maior aproximação das políticas públicas às reais e expectantes necessidades dos fregueses da Freguesia de Santo António dos Olivais;
b) Potenciar o exercício de uma cidadania participativa, ativa e responsável para reforçar a credibilidade das instituições e a qualidade da própria democracia;
c) Incentivar a interação entre eleitos, técnicos da Junta e cidadãos na procura de soluções para melhorar a transparência da gestão pública e a qualidade de vida 
na Freguesia.

Artigo 3º
Modelo
1. O Orçamento Participativo para a Juventude da Freguesia de Santo António dos Olivais assenta num modelo de participação com duas vertentes, uma de cariz 
consultivo e outra de cariz deliberativo.
2. A dimensão consultiva diz respeito ao período em que os jovens fregueses são convidados a apresentar as suas propostas de investimento.
3. A dimensão deliberativa corresponde ao período em que os jovens fregueses são chamados a decidir, através de votação, as propostas vencedoras, cujos mon-
tantes não poderão ultrapassar o valor total que for anualmente atribuído ao OPJ.
4. A Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais compromete-se a integrar as propostas vencedoras no Orçamento da Junta no ano �nanceiro da partici-
pação, mediante reti�cação ao Orçamento, se a realização dos projetos for da sua competência ou a transferir para as entidades proponentes os montantes 
necessários à sua execução.

Artigo 4º
Recursos Afetos
O valor total a afetar ao Orçamento Participativo para a Juventude é deliberado anualmente, no �nal do último trimestre de cada ano civil, por ocasião da 
aprovação do orçamento para o ano seguinte.
A verba integral �xada nos termos do número anterior será repartida, em termos equitativos, pelas propostas mais votadas e com o aval da Comissão de Análise 
Técnica.

Artigo 5º
Âmbito Territorial
O Orçamento Participativo para a Juventude incide sobre a totalidade do território da Freguesia de Santo António dos Olivais.

Capítulo II
Participação

Artigo 6º
Participação
1. No OPJ poderão participar os cidadãos com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, recenseados na Freguesia de Santo António dos Olivais ou que 
sejam estudantes de alguma instituição de ensino sedeada nesta freguesia.
2. A participação pode ser exercida em dois períodos distintos - na fase de Recolha de Propostas, através do envio de propostas e na fase de Votação através do 
voto.
a) Fase da Recolha de Propostas:
i) Cada jovem freguês nos termos do número anterior pode participar com uma única proposta no âmbito do OPJ;
ii) Cada jovem freguês nos termos do número anterior  pode participar nos debates das Assembleias Participativas.
b) Fase da Votação:
i) A cada jovem freguês, nos termos do número anterior, corresponde o direito a um voto.

Capítulo III
Propostas

Artigo 8º
Propostas
1. O valor de cada proposta não pode ultrapassar o montante aprovado, conforme explicitado no art. 4º/1 e 2.
2. Para efeitos do número anterior, devem ser quanti�cados e constar na proposta os valores do investimento inicial, os custos do projeto e respetiva manutenção.
3. As propostas devem ser especí�cas, bem delimitadas na sua execução e con�nadas ao território, devendo fazer-se acompanhar obrigatoriamente do formulário 
de participação devidamente preenchido e a fornecer pelos serviços administrativos da Junta.  
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4. A falta de indicação dos dados elencados nos números anteriores impede a adaptação da proposta a projeto por parte da Comissão de Análise Técnica.
5. Se existirem propostas aprovadas para o mesmo local, será apresentado aos proponentes uma proposta de integração ou de modi�cação das mesmas.

Artigo 9º
Áreas Elegíveis
Podem ser apresentadas propostas nas áreas de competências legalmente atribuídas à Junta de Freguesia, que incidam sobre investimentos, manutenções, 
programas ou atividades e projetos imateriais transversais a todo ou a parte da Freguesia, com signi�cativo relevo para a valorização social, cultural, ambiental, 
económica ou patrimonial da Junta e das quais resultem inequívocos e concretos benefícios para os fregueses e que manifestem um alcance e relevo notórios 
para a faixa etária da Juventude.

Capítulo IV
Funcionamento

Artigo 10º
Período do Projeto
O Orçamento Participativo para a Juventude da Freguesia de Santo António dos Olivais tem dois ciclos semestrais, sendo o primeiro deles dividido em seis perío-
dos distintos:
Apreciação da edição anterior e preparação da comunicação para a nova edição;
Recolha de propostas;
b) Análise técnica das propostas;
c) Apresentação pública das propostas;
d) Votação das propostas;
e) Apresentação pública dos resultados.

O segundo ciclo semestral reparte-se em dois períodos:
a) Execução e/ou acompanhamento de execução da proposta;
b) Balanço sobre consolidação do projeto.

Artigo 11º
Recolha de Propostas
1. Neste período procede-se à recolha de propostas através de meios digitais e por entrega das mesmas em envelope selado nos serviços administrativos da Junta 
de Freguesia de Santo António dos Olivais.
2. Os meios digitais encontram-se disponíveis no sítio da internet da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, no separador respeitante ao Orçamento 
Participativo.
3. As propostas apresentadas podem ser detalhadas recorrendo ao apoio da Comissão de Análise Técnica, de forma a aperfeiçoar o seu grau de de�nição e a sua 
viabilidade antes de poder passar para a fase de votação.
5. O período de recolha de propostas decorre em datas a de�nir pela Junta de Freguesia.

Artigo 12º
Análise Técnica das Propostas
1. No período imediato, também a de�nir pela Junta de Freguesia, procede-se à análise técnica das propostas e consequente admissão ou exclusão para as fases 
sucessivas de apresentação e votação públicas, como de�nidas nos artigos subsequentes.
2. São excluídas as propostas que a Comissão de Análise Técnica entenda não reunirem os requisitos necessários à sua implementação, designadamente por:
a) Não identi�carem os autores ou responsáveis do projeto e/ou da proposta;
b) Não apresentarem todos os dados necessários à sua avaliação ou que permitam a sua concretização;
c) Ultrapassarem o valor máximo de�nido para cada proposta, conforme explicitado no art. 4º n.ºs 1 e 2;
d) Contrariarem regulamentos municipais ou violarem a legislação em vigor;
e) Con�gurarem venda de serviços a entidades concretas;
f ) Contrariarem ou serem incompatíveis com planos ou projetos da Freguesia;
g) Estarem a ser executadas no âmbito do Plano Anual de Atividades da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais;
h) Serem demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a projeto;
i) Não serem tecnicamente exequíveis;
j) Implicarem a utilização de terrenos do domínio privado sem que a respetiva autorização prévia dos legítimos proprietários seja obtida até à fase de votação das 
propostas;
l) Não assegurarem a sua manutenção e regular funcionamento para futuro;
m) Traduzirem uma forma direta ou indireta de �nanciamento de coletividades ou organismos públicos ou privados, associações culturais e desportivas, con�s-
sões religiosas ou partidos políticos, entre outros;
n) Não garantirem vantagens concretas e benefícios evidentes para os fregueses, em particular para os jovens fregueses.
3. Sempre que a Comissão de Análise Técnica veri�que existir semelhança do conteúdo das propostas, ou a sua proximidade a nível de localização, ou a sua com-
plementaridade, poderá propor aos proponentes a sua integração num só projeto.

Artigo 13º
Comissão de Análise Técnica das Propostas
1. A Comissão de Análise Técnica das propostas é presidida pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e composta por um membro de 
cada bancada parlamentar da Assembleia de Freguesia de Santo António dos Olivais, por um membro do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos 
Olivais, por este órgão nomeado, e pelo técnico da Tesouraria da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais.
2. Para efeitos de assessoria e apoio administrativo aos trabalhos da Comissão de Análise Técnica, a Junta de Freguesia da Santo António dos Olivais colocará à sua 
disposição a colaboração de um funcionário.
3. Após a análise técnica das propostas, será elaborada e divulgada uma lista provisória das propostas acolhidas, para que no prazo de 10 dias possam ser apresen-
tadas eventuais reclamações da decisão, por parte dos interessados. 

4. Após a análise e resolução das reclamações apresentadas pelos interessados é aprovada, pela Comissão Técnica de Análise, a lista �nal de propostas, sem admis-
sibilidade de recurso, a submeter a apresentação e votação públicas.
5. A Comissão de Análise Técnica deverá favorecer os contactos com os cidadãos nas fases do planeamento detalhado e execução das propostas aprovadas, no 
respeito e conformação com os princípios da transparência e publicidade da atividade administrativa.

Artigo 14º
Apresentação Pública das Propostas
1. A Apresentação Pública das Propostas é feita em Assembleia Participativa.
2. Os jovens fregueses ou grupos de fregueses, nos termos do nº1 do artigo 6º, podem inscrever-se na Assembleia Participativa através de correio eletrónico ou na 
própria assembleia antes do início dos trabalhos.
3. A Assembleia Participativa pode realizar-se independentemente do número de participantes, sendo apenas um espaço de esclarecimento, apresentação e 
discussão das propostas.
4. A ordem de trabalhos é composta pela:
a) Apresentação do Modelo de Orçamento Participativo para a Juventude;
b) Apresentação, pelos autores e responsáveis, das propostas analisadas e aceites pela Comissão Técnica de Análise;
c) Eventual discussão pública de propostas apresentadas.
5. A Assembleia Participativa é dirigida por elemento a designar pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e secretariada por um técnico 
da Junta de Freguesia que elabora a ata respetiva e ajuda a esclarecer dúvidas dos participantes sobre ideias de projeto eventualmente apresentadas.
6. A falta de apresentação da Proposta na Assembleia Participativa é causa de exclusão da mesma da fase de Votação.
7. A Assembleia Participativa decorrerá no primeiro dia útil após o termo do prazo �xado no nº 1 do artigo 12º, na sede da Freguesia de Santo António dos Olivais, 
em hora a de�nir e publicitar.

Artigo 15º
Votação das Propostas
A votação das propostas �nalistas decorrerá nos trinta dias subsequentes à data da Assembleia Participativa e será efetuada através de votação presencial no 
Edifício da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, mediante recenseamento para o efeito, através de prova do preenchimento dos pressupostos de 
capacidade participativa, tal como estabelecidos no n.º 1 do art. 6º do presente Regulamento, sem prejuízo da possibilidade de adoção futura do voto eletrónico, 
ponderados os custos associados e garantidas as condições técnicas para a sua implementação.
Em caso de veri�cação de empate sobre as propostas mais votadas, a sua classi�cação �nal será ordenada por ordem de entrada e registo de receção das mesmas.

Artigo 16º
Apresentação Pública dos Resultados
A apresentação pública dos resultados decorre na Assembleia de Freguesia ordinária, sem prejuízo da sua divulgação alargada por parte dos serviços da Junta de 
Freguesia, através dos diferentes suportes de comunicação ao dispor.

Capítulo V
Disposições Finais

Artigo 17º
Prestação de Contas
Sendo a transparência um dos pilares fundamentais do projeto, a prestação de contas ao cidadão será efetuada de uma forma permanente, com a disponibili-
zação de toda a informação considerada relevante.

Artigo 18º
Informações sobre a votação
Enquanto decorrer a fase de votação das propostas apresentadas pelos fregueses, será apresentada na página Internet da Junta de Freguesia, no separador relati-
vo ao Orçamento Participativo para a Juventude, semanalmente, uma atualização do número e a distribuição dos votos expressos para cada projeto, de forma a 
estimular estratégias de organização e mobilização dos cidadãos.

Artigo 19º
Gestão
1. Os responsáveis pela coordenação e gestão de todo o processo do Orçamento Participativo são o Presidente da Junta e o membro do Executivo da Junta por 
aquele indicado, bem como o técnico da Tesouraria, no que se refere ao acompanhamento técnico.
2. No exercício das suas funções de coordenação e gestão, os responsáveis acima elencados deverão prestar todas as informações solicitadas e esclarecer todas as 
dúvidas suscitadas, quer pelos fregueses, quer pelos membros da Assembleia de Freguesia de Santo António dos Olivais.
3. Deverão igualmente dar cumprimento às tarefas previstas no segundo ciclo semestral, conforme estabelecido no artigo 10.º, nº 2, alíneas a) e b), dando delas 
conhecimento à Assembleia Geral Ordinária a realizar no �nal de cada ano civil.

Artigo 20º
Casos Omissos
As omissões e dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas serão resolvidas por deliberação da Comissão de Análise Técnica.

O presente Regulamento entra em vigor 10 dias após a sua publicitação via edital nos locais de estilo e na página eletrónica da Junta de Freguesia de Santo 
António dos Olivais.



REGULAMENTO PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA A JUVENTUDE

Capítulo I
Objeto

Artigo 1º
Referências
A Freguesia de Santo António dos Olivais, como forma de exercer uma governação urbana Inclusiva, Transparente, Participativa e Responsável, potenciando o 
envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões sobre recursos públicos, promovendo a mediação e o fortalecimento das relações entre eleitos e eleitores, 
com claros benefícios para a sociedade civil e para o reforço da cultura democrática, institui um mecanismo de Orçamento Participativo designado:
“Orçamento Participativo para a Juventude (ou OPJ).

Artigo 2º
Objetivos
A participação na gestão pública local tem como objetivos:
a) Contribuir para uma maior aproximação das políticas públicas às reais e expectantes necessidades dos fregueses da Freguesia de Santo António dos Olivais;
b) Potenciar o exercício de uma cidadania participativa, ativa e responsável para reforçar a credibilidade das instituições e a qualidade da própria democracia;
c) Incentivar a interação entre eleitos, técnicos da Junta e cidadãos na procura de soluções para melhorar a transparência da gestão pública e a qualidade de vida 
na Freguesia.

Artigo 3º
Modelo
1. O Orçamento Participativo para a Juventude da Freguesia de Santo António dos Olivais assenta num modelo de participação com duas vertentes, uma de cariz 
consultivo e outra de cariz deliberativo.
2. A dimensão consultiva diz respeito ao período em que os jovens fregueses são convidados a apresentar as suas propostas de investimento.
3. A dimensão deliberativa corresponde ao período em que os jovens fregueses são chamados a decidir, através de votação, as propostas vencedoras, cujos mon-
tantes não poderão ultrapassar o valor total que for anualmente atribuído ao OPJ.
4. A Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais compromete-se a integrar as propostas vencedoras no Orçamento da Junta no ano �nanceiro da partici-
pação, mediante reti�cação ao Orçamento, se a realização dos projetos for da sua competência ou a transferir para as entidades proponentes os montantes 
necessários à sua execução.

Artigo 4º
Recursos Afetos
O valor total a afetar ao Orçamento Participativo para a Juventude é deliberado anualmente, no �nal do último trimestre de cada ano civil, por ocasião da 
aprovação do orçamento para o ano seguinte.
A verba integral �xada nos termos do número anterior será repartida, em termos equitativos, pelas propostas mais votadas e com o aval da Comissão de Análise 
Técnica.

Artigo 5º
Âmbito Territorial
O Orçamento Participativo para a Juventude incide sobre a totalidade do território da Freguesia de Santo António dos Olivais.

Capítulo II
Participação

Artigo 6º
Participação
1. No OPJ poderão participar os cidadãos com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, recenseados na Freguesia de Santo António dos Olivais ou que 
sejam estudantes de alguma instituição de ensino sedeada nesta freguesia.
2. A participação pode ser exercida em dois períodos distintos - na fase de Recolha de Propostas, através do envio de propostas e na fase de Votação através do 
voto.
a) Fase da Recolha de Propostas:
i) Cada jovem freguês nos termos do número anterior pode participar com uma única proposta no âmbito do OPJ;
ii) Cada jovem freguês nos termos do número anterior  pode participar nos debates das Assembleias Participativas.
b) Fase da Votação:
i) A cada jovem freguês, nos termos do número anterior, corresponde o direito a um voto.

Capítulo III
Propostas

Artigo 8º
Propostas
1. O valor de cada proposta não pode ultrapassar o montante aprovado, conforme explicitado no art. 4º/1 e 2.
2. Para efeitos do número anterior, devem ser quanti�cados e constar na proposta os valores do investimento inicial, os custos do projeto e respetiva manutenção.
3. As propostas devem ser especí�cas, bem delimitadas na sua execução e con�nadas ao território, devendo fazer-se acompanhar obrigatoriamente do formulário 
de participação devidamente preenchido e a fornecer pelos serviços administrativos da Junta.  
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4. A falta de indicação dos dados elencados nos números anteriores impede a adaptação da proposta a projeto por parte da Comissão de Análise Técnica.
5. Se existirem propostas aprovadas para o mesmo local, será apresentado aos proponentes uma proposta de integração ou de modi�cação das mesmas.

Artigo 9º
Áreas Elegíveis
Podem ser apresentadas propostas nas áreas de competências legalmente atribuídas à Junta de Freguesia, que incidam sobre investimentos, manutenções, 
programas ou atividades e projetos imateriais transversais a todo ou a parte da Freguesia, com signi�cativo relevo para a valorização social, cultural, ambiental, 
económica ou patrimonial da Junta e das quais resultem inequívocos e concretos benefícios para os fregueses e que manifestem um alcance e relevo notórios 
para a faixa etária da Juventude.

Capítulo IV
Funcionamento

Artigo 10º
Período do Projeto
O Orçamento Participativo para a Juventude da Freguesia de Santo António dos Olivais tem dois ciclos semestrais, sendo o primeiro deles dividido em seis perío-
dos distintos:
Apreciação da edição anterior e preparação da comunicação para a nova edição;
Recolha de propostas;
b) Análise técnica das propostas;
c) Apresentação pública das propostas;
d) Votação das propostas;
e) Apresentação pública dos resultados.

O segundo ciclo semestral reparte-se em dois períodos:
a) Execução e/ou acompanhamento de execução da proposta;
b) Balanço sobre consolidação do projeto.

Artigo 11º
Recolha de Propostas
1. Neste período procede-se à recolha de propostas através de meios digitais e por entrega das mesmas em envelope selado nos serviços administrativos da Junta 
de Freguesia de Santo António dos Olivais.
2. Os meios digitais encontram-se disponíveis no sítio da internet da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, no separador respeitante ao Orçamento 
Participativo.
3. As propostas apresentadas podem ser detalhadas recorrendo ao apoio da Comissão de Análise Técnica, de forma a aperfeiçoar o seu grau de de�nição e a sua 
viabilidade antes de poder passar para a fase de votação.
5. O período de recolha de propostas decorre em datas a de�nir pela Junta de Freguesia.

Artigo 12º
Análise Técnica das Propostas
1. No período imediato, também a de�nir pela Junta de Freguesia, procede-se à análise técnica das propostas e consequente admissão ou exclusão para as fases 
sucessivas de apresentação e votação públicas, como de�nidas nos artigos subsequentes.
2. São excluídas as propostas que a Comissão de Análise Técnica entenda não reunirem os requisitos necessários à sua implementação, designadamente por:
a) Não identi�carem os autores ou responsáveis do projeto e/ou da proposta;
b) Não apresentarem todos os dados necessários à sua avaliação ou que permitam a sua concretização;
c) Ultrapassarem o valor máximo de�nido para cada proposta, conforme explicitado no art. 4º n.ºs 1 e 2;
d) Contrariarem regulamentos municipais ou violarem a legislação em vigor;
e) Con�gurarem venda de serviços a entidades concretas;
f ) Contrariarem ou serem incompatíveis com planos ou projetos da Freguesia;
g) Estarem a ser executadas no âmbito do Plano Anual de Atividades da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais;
h) Serem demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a projeto;
i) Não serem tecnicamente exequíveis;
j) Implicarem a utilização de terrenos do domínio privado sem que a respetiva autorização prévia dos legítimos proprietários seja obtida até à fase de votação das 
propostas;
l) Não assegurarem a sua manutenção e regular funcionamento para futuro;
m) Traduzirem uma forma direta ou indireta de �nanciamento de coletividades ou organismos públicos ou privados, associações culturais e desportivas, con�s-
sões religiosas ou partidos políticos, entre outros;
n) Não garantirem vantagens concretas e benefícios evidentes para os fregueses, em particular para os jovens fregueses.
3. Sempre que a Comissão de Análise Técnica veri�que existir semelhança do conteúdo das propostas, ou a sua proximidade a nível de localização, ou a sua com-
plementaridade, poderá propor aos proponentes a sua integração num só projeto.

Artigo 13º
Comissão de Análise Técnica das Propostas
1. A Comissão de Análise Técnica das propostas é presidida pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e composta por um membro de 
cada bancada parlamentar da Assembleia de Freguesia de Santo António dos Olivais, por um membro do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos 
Olivais, por este órgão nomeado, e pelo técnico da Tesouraria da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais.
2. Para efeitos de assessoria e apoio administrativo aos trabalhos da Comissão de Análise Técnica, a Junta de Freguesia da Santo António dos Olivais colocará à sua 
disposição a colaboração de um funcionário.
3. Após a análise técnica das propostas, será elaborada e divulgada uma lista provisória das propostas acolhidas, para que no prazo de 10 dias possam ser apresen-
tadas eventuais reclamações da decisão, por parte dos interessados. 

4. Após a análise e resolução das reclamações apresentadas pelos interessados é aprovada, pela Comissão Técnica de Análise, a lista �nal de propostas, sem admis-
sibilidade de recurso, a submeter a apresentação e votação públicas.
5. A Comissão de Análise Técnica deverá favorecer os contactos com os cidadãos nas fases do planeamento detalhado e execução das propostas aprovadas, no 
respeito e conformação com os princípios da transparência e publicidade da atividade administrativa.

Artigo 14º
Apresentação Pública das Propostas
1. A Apresentação Pública das Propostas é feita em Assembleia Participativa.
2. Os jovens fregueses ou grupos de fregueses, nos termos do nº1 do artigo 6º, podem inscrever-se na Assembleia Participativa através de correio eletrónico ou na 
própria assembleia antes do início dos trabalhos.
3. A Assembleia Participativa pode realizar-se independentemente do número de participantes, sendo apenas um espaço de esclarecimento, apresentação e 
discussão das propostas.
4. A ordem de trabalhos é composta pela:
a) Apresentação do Modelo de Orçamento Participativo para a Juventude;
b) Apresentação, pelos autores e responsáveis, das propostas analisadas e aceites pela Comissão Técnica de Análise;
c) Eventual discussão pública de propostas apresentadas.
5. A Assembleia Participativa é dirigida por elemento a designar pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e secretariada por um técnico 
da Junta de Freguesia que elabora a ata respetiva e ajuda a esclarecer dúvidas dos participantes sobre ideias de projeto eventualmente apresentadas.
6. A falta de apresentação da Proposta na Assembleia Participativa é causa de exclusão da mesma da fase de Votação.
7. A Assembleia Participativa decorrerá no primeiro dia útil após o termo do prazo �xado no nº 1 do artigo 12º, na sede da Freguesia de Santo António dos Olivais, 
em hora a de�nir e publicitar.

Artigo 15º
Votação das Propostas
A votação das propostas �nalistas decorrerá nos trinta dias subsequentes à data da Assembleia Participativa e será efetuada através de votação presencial no 
Edifício da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, mediante recenseamento para o efeito, através de prova do preenchimento dos pressupostos de 
capacidade participativa, tal como estabelecidos no n.º 1 do art. 6º do presente Regulamento, sem prejuízo da possibilidade de adoção futura do voto eletrónico, 
ponderados os custos associados e garantidas as condições técnicas para a sua implementação.
Em caso de veri�cação de empate sobre as propostas mais votadas, a sua classi�cação �nal será ordenada por ordem de entrada e registo de receção das mesmas.

Artigo 16º
Apresentação Pública dos Resultados
A apresentação pública dos resultados decorre na Assembleia de Freguesia ordinária, sem prejuízo da sua divulgação alargada por parte dos serviços da Junta de 
Freguesia, através dos diferentes suportes de comunicação ao dispor.

Capítulo V
Disposições Finais

Artigo 17º
Prestação de Contas
Sendo a transparência um dos pilares fundamentais do projeto, a prestação de contas ao cidadão será efetuada de uma forma permanente, com a disponibili-
zação de toda a informação considerada relevante.

Artigo 18º
Informações sobre a votação
Enquanto decorrer a fase de votação das propostas apresentadas pelos fregueses, será apresentada na página Internet da Junta de Freguesia, no separador relati-
vo ao Orçamento Participativo para a Juventude, semanalmente, uma atualização do número e a distribuição dos votos expressos para cada projeto, de forma a 
estimular estratégias de organização e mobilização dos cidadãos.

Artigo 19º
Gestão
1. Os responsáveis pela coordenação e gestão de todo o processo do Orçamento Participativo são o Presidente da Junta e o membro do Executivo da Junta por 
aquele indicado, bem como o técnico da Tesouraria, no que se refere ao acompanhamento técnico.
2. No exercício das suas funções de coordenação e gestão, os responsáveis acima elencados deverão prestar todas as informações solicitadas e esclarecer todas as 
dúvidas suscitadas, quer pelos fregueses, quer pelos membros da Assembleia de Freguesia de Santo António dos Olivais.
3. Deverão igualmente dar cumprimento às tarefas previstas no segundo ciclo semestral, conforme estabelecido no artigo 10.º, nº 2, alíneas a) e b), dando delas 
conhecimento à Assembleia Geral Ordinária a realizar no �nal de cada ano civil.

Artigo 20º
Casos Omissos
As omissões e dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas serão resolvidas por deliberação da Comissão de Análise Técnica.

O presente Regulamento entra em vigor 10 dias após a sua publicitação via edital nos locais de estilo e na página eletrónica da Junta de Freguesia de Santo 
António dos Olivais.



REGULAMENTO PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA A JUVENTUDE

Capítulo I
Objeto

Artigo 1º
Referências
A Freguesia de Santo António dos Olivais, como forma de exercer uma governação urbana Inclusiva, Transparente, Participativa e Responsável, potenciando o 
envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões sobre recursos públicos, promovendo a mediação e o fortalecimento das relações entre eleitos e eleitores, 
com claros benefícios para a sociedade civil e para o reforço da cultura democrática, institui um mecanismo de Orçamento Participativo designado:
“Orçamento Participativo para a Juventude (ou OPJ).

Artigo 2º
Objetivos
A participação na gestão pública local tem como objetivos:
a) Contribuir para uma maior aproximação das políticas públicas às reais e expectantes necessidades dos fregueses da Freguesia de Santo António dos Olivais;
b) Potenciar o exercício de uma cidadania participativa, ativa e responsável para reforçar a credibilidade das instituições e a qualidade da própria democracia;
c) Incentivar a interação entre eleitos, técnicos da Junta e cidadãos na procura de soluções para melhorar a transparência da gestão pública e a qualidade de vida 
na Freguesia.

Artigo 3º
Modelo
1. O Orçamento Participativo para a Juventude da Freguesia de Santo António dos Olivais assenta num modelo de participação com duas vertentes, uma de cariz 
consultivo e outra de cariz deliberativo.
2. A dimensão consultiva diz respeito ao período em que os jovens fregueses são convidados a apresentar as suas propostas de investimento.
3. A dimensão deliberativa corresponde ao período em que os jovens fregueses são chamados a decidir, através de votação, as propostas vencedoras, cujos mon-
tantes não poderão ultrapassar o valor total que for anualmente atribuído ao OPJ.
4. A Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais compromete-se a integrar as propostas vencedoras no Orçamento da Junta no ano �nanceiro da partici-
pação, mediante reti�cação ao Orçamento, se a realização dos projetos for da sua competência ou a transferir para as entidades proponentes os montantes 
necessários à sua execução.

Artigo 4º
Recursos Afetos
O valor total a afetar ao Orçamento Participativo para a Juventude é deliberado anualmente, no �nal do último trimestre de cada ano civil, por ocasião da 
aprovação do orçamento para o ano seguinte.
A verba integral �xada nos termos do número anterior será repartida, em termos equitativos, pelas propostas mais votadas e com o aval da Comissão de Análise 
Técnica.

Artigo 5º
Âmbito Territorial
O Orçamento Participativo para a Juventude incide sobre a totalidade do território da Freguesia de Santo António dos Olivais.

Capítulo II
Participação

Artigo 6º
Participação
1. No OPJ poderão participar os cidadãos com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, recenseados na Freguesia de Santo António dos Olivais ou que 
sejam estudantes de alguma instituição de ensino sedeada nesta freguesia.
2. A participação pode ser exercida em dois períodos distintos - na fase de Recolha de Propostas, através do envio de propostas e na fase de Votação através do 
voto.
a) Fase da Recolha de Propostas:
i) Cada jovem freguês nos termos do número anterior pode participar com uma única proposta no âmbito do OPJ;
ii) Cada jovem freguês nos termos do número anterior  pode participar nos debates das Assembleias Participativas.
b) Fase da Votação:
i) A cada jovem freguês, nos termos do número anterior, corresponde o direito a um voto.

Capítulo III
Propostas

Artigo 8º
Propostas
1. O valor de cada proposta não pode ultrapassar o montante aprovado, conforme explicitado no art. 4º/1 e 2.
2. Para efeitos do número anterior, devem ser quanti�cados e constar na proposta os valores do investimento inicial, os custos do projeto e respetiva manutenção.
3. As propostas devem ser especí�cas, bem delimitadas na sua execução e con�nadas ao território, devendo fazer-se acompanhar obrigatoriamente do formulário 
de participação devidamente preenchido e a fornecer pelos serviços administrativos da Junta.  
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4. A falta de indicação dos dados elencados nos números anteriores impede a adaptação da proposta a projeto por parte da Comissão de Análise Técnica.
5. Se existirem propostas aprovadas para o mesmo local, será apresentado aos proponentes uma proposta de integração ou de modi�cação das mesmas.

Artigo 9º
Áreas Elegíveis
Podem ser apresentadas propostas nas áreas de competências legalmente atribuídas à Junta de Freguesia, que incidam sobre investimentos, manutenções, 
programas ou atividades e projetos imateriais transversais a todo ou a parte da Freguesia, com signi�cativo relevo para a valorização social, cultural, ambiental, 
económica ou patrimonial da Junta e das quais resultem inequívocos e concretos benefícios para os fregueses e que manifestem um alcance e relevo notórios 
para a faixa etária da Juventude.

Capítulo IV
Funcionamento

Artigo 10º
Período do Projeto
O Orçamento Participativo para a Juventude da Freguesia de Santo António dos Olivais tem dois ciclos semestrais, sendo o primeiro deles dividido em seis perío-
dos distintos:
Apreciação da edição anterior e preparação da comunicação para a nova edição;
Recolha de propostas;
b) Análise técnica das propostas;
c) Apresentação pública das propostas;
d) Votação das propostas;
e) Apresentação pública dos resultados.

O segundo ciclo semestral reparte-se em dois períodos:
a) Execução e/ou acompanhamento de execução da proposta;
b) Balanço sobre consolidação do projeto.

Artigo 11º
Recolha de Propostas
1. Neste período procede-se à recolha de propostas através de meios digitais e por entrega das mesmas em envelope selado nos serviços administrativos da Junta 
de Freguesia de Santo António dos Olivais.
2. Os meios digitais encontram-se disponíveis no sítio da internet da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, no separador respeitante ao Orçamento 
Participativo.
3. As propostas apresentadas podem ser detalhadas recorrendo ao apoio da Comissão de Análise Técnica, de forma a aperfeiçoar o seu grau de de�nição e a sua 
viabilidade antes de poder passar para a fase de votação.
5. O período de recolha de propostas decorre em datas a de�nir pela Junta de Freguesia.

Artigo 12º
Análise Técnica das Propostas
1. No período imediato, também a de�nir pela Junta de Freguesia, procede-se à análise técnica das propostas e consequente admissão ou exclusão para as fases 
sucessivas de apresentação e votação públicas, como de�nidas nos artigos subsequentes.
2. São excluídas as propostas que a Comissão de Análise Técnica entenda não reunirem os requisitos necessários à sua implementação, designadamente por:
a) Não identi�carem os autores ou responsáveis do projeto e/ou da proposta;
b) Não apresentarem todos os dados necessários à sua avaliação ou que permitam a sua concretização;
c) Ultrapassarem o valor máximo de�nido para cada proposta, conforme explicitado no art. 4º n.ºs 1 e 2;
d) Contrariarem regulamentos municipais ou violarem a legislação em vigor;
e) Con�gurarem venda de serviços a entidades concretas;
f ) Contrariarem ou serem incompatíveis com planos ou projetos da Freguesia;
g) Estarem a ser executadas no âmbito do Plano Anual de Atividades da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais;
h) Serem demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a projeto;
i) Não serem tecnicamente exequíveis;
j) Implicarem a utilização de terrenos do domínio privado sem que a respetiva autorização prévia dos legítimos proprietários seja obtida até à fase de votação das 
propostas;
l) Não assegurarem a sua manutenção e regular funcionamento para futuro;
m) Traduzirem uma forma direta ou indireta de �nanciamento de coletividades ou organismos públicos ou privados, associações culturais e desportivas, con�s-
sões religiosas ou partidos políticos, entre outros;
n) Não garantirem vantagens concretas e benefícios evidentes para os fregueses, em particular para os jovens fregueses.
3. Sempre que a Comissão de Análise Técnica veri�que existir semelhança do conteúdo das propostas, ou a sua proximidade a nível de localização, ou a sua com-
plementaridade, poderá propor aos proponentes a sua integração num só projeto.

Artigo 13º
Comissão de Análise Técnica das Propostas
1. A Comissão de Análise Técnica das propostas é presidida pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e composta por um membro de 
cada bancada parlamentar da Assembleia de Freguesia de Santo António dos Olivais, por um membro do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos 
Olivais, por este órgão nomeado, e pelo técnico da Tesouraria da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais.
2. Para efeitos de assessoria e apoio administrativo aos trabalhos da Comissão de Análise Técnica, a Junta de Freguesia da Santo António dos Olivais colocará à sua 
disposição a colaboração de um funcionário.
3. Após a análise técnica das propostas, será elaborada e divulgada uma lista provisória das propostas acolhidas, para que no prazo de 10 dias possam ser apresen-
tadas eventuais reclamações da decisão, por parte dos interessados. 

4. Após a análise e resolução das reclamações apresentadas pelos interessados é aprovada, pela Comissão Técnica de Análise, a lista �nal de propostas, sem admis-
sibilidade de recurso, a submeter a apresentação e votação públicas.
5. A Comissão de Análise Técnica deverá favorecer os contactos com os cidadãos nas fases do planeamento detalhado e execução das propostas aprovadas, no 
respeito e conformação com os princípios da transparência e publicidade da atividade administrativa.

Artigo 14º
Apresentação Pública das Propostas
1. A Apresentação Pública das Propostas é feita em Assembleia Participativa.
2. Os jovens fregueses ou grupos de fregueses, nos termos do nº1 do artigo 6º, podem inscrever-se na Assembleia Participativa através de correio eletrónico ou na 
própria assembleia antes do início dos trabalhos.
3. A Assembleia Participativa pode realizar-se independentemente do número de participantes, sendo apenas um espaço de esclarecimento, apresentação e 
discussão das propostas.
4. A ordem de trabalhos é composta pela:
a) Apresentação do Modelo de Orçamento Participativo para a Juventude;
b) Apresentação, pelos autores e responsáveis, das propostas analisadas e aceites pela Comissão Técnica de Análise;
c) Eventual discussão pública de propostas apresentadas.
5. A Assembleia Participativa é dirigida por elemento a designar pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e secretariada por um técnico 
da Junta de Freguesia que elabora a ata respetiva e ajuda a esclarecer dúvidas dos participantes sobre ideias de projeto eventualmente apresentadas.
6. A falta de apresentação da Proposta na Assembleia Participativa é causa de exclusão da mesma da fase de Votação.
7. A Assembleia Participativa decorrerá no primeiro dia útil após o termo do prazo �xado no nº 1 do artigo 12º, na sede da Freguesia de Santo António dos Olivais, 
em hora a de�nir e publicitar.

Artigo 15º
Votação das Propostas
A votação das propostas �nalistas decorrerá nos trinta dias subsequentes à data da Assembleia Participativa e será efetuada através de votação presencial no 
Edifício da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, mediante recenseamento para o efeito, através de prova do preenchimento dos pressupostos de 
capacidade participativa, tal como estabelecidos no n.º 1 do art. 6º do presente Regulamento, sem prejuízo da possibilidade de adoção futura do voto eletrónico, 
ponderados os custos associados e garantidas as condições técnicas para a sua implementação.
Em caso de veri�cação de empate sobre as propostas mais votadas, a sua classi�cação �nal será ordenada por ordem de entrada e registo de receção das mesmas.

Artigo 16º
Apresentação Pública dos Resultados
A apresentação pública dos resultados decorre na Assembleia de Freguesia ordinária, sem prejuízo da sua divulgação alargada por parte dos serviços da Junta de 
Freguesia, através dos diferentes suportes de comunicação ao dispor.

Capítulo V
Disposições Finais

Artigo 17º
Prestação de Contas
Sendo a transparência um dos pilares fundamentais do projeto, a prestação de contas ao cidadão será efetuada de uma forma permanente, com a disponibili-
zação de toda a informação considerada relevante.

Artigo 18º
Informações sobre a votação
Enquanto decorrer a fase de votação das propostas apresentadas pelos fregueses, será apresentada na página Internet da Junta de Freguesia, no separador relati-
vo ao Orçamento Participativo para a Juventude, semanalmente, uma atualização do número e a distribuição dos votos expressos para cada projeto, de forma a 
estimular estratégias de organização e mobilização dos cidadãos.

Artigo 19º
Gestão
1. Os responsáveis pela coordenação e gestão de todo o processo do Orçamento Participativo são o Presidente da Junta e o membro do Executivo da Junta por 
aquele indicado, bem como o técnico da Tesouraria, no que se refere ao acompanhamento técnico.
2. No exercício das suas funções de coordenação e gestão, os responsáveis acima elencados deverão prestar todas as informações solicitadas e esclarecer todas as 
dúvidas suscitadas, quer pelos fregueses, quer pelos membros da Assembleia de Freguesia de Santo António dos Olivais.
3. Deverão igualmente dar cumprimento às tarefas previstas no segundo ciclo semestral, conforme estabelecido no artigo 10.º, nº 2, alíneas a) e b), dando delas 
conhecimento à Assembleia Geral Ordinária a realizar no �nal de cada ano civil.

Artigo 20º
Casos Omissos
As omissões e dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas serão resolvidas por deliberação da Comissão de Análise Técnica.

O presente Regulamento entra em vigor 10 dias após a sua publicitação via edital nos locais de estilo e na página eletrónica da Junta de Freguesia de Santo 
António dos Olivais.



CRONOGRAMA
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ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

VALOR TOTAL: 10.000€

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO JOVEM
VALOR TOTAL: 10.000€

E
01 13 a 29 JUNHO

Divulgação OP’s e regulamentos + Recolha de Propostas

2 a 9 de JULHO
Análise Técnica das Propostas (pela Comissão de Análise)

10 a 23 de JULHO
10 dias para reclamar

24 a 25 de JULHO
Apresentação Pública de Propostas

11 de SETEMBRO
Comunicação dos resultados

26 de JULHO a 6 de SETEMBRO
Votação (no caso dos OP – eleitores da Freguesia; no caso do OPJ – recenseados 
entre os 18 e os 30 anos ou a estudar em estabelecimento de ensino da Freguesia)

02

03

04

05

06



FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018 
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ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO JOVEM

01
Identificação do Projeto
Nome do projeto: 

Local do projeto:

Nome do projeto: 

Código postal ___-______   

Número de eleitor: 

Número de Cartão de Cidadão:  

Telefone:

E-mail:

Selecione a opção a que se refere esta proposta:

Identificação do candidato
Nome:

Coimbra, ___ de Junho de 2018 
Assinatura:

Podem ser anexadas outras folhas e documentos a este formulário

Morada do candidato

Documentos de identificação

Síntese do projeto e respectivos custos:

Contactos

02

03

04

05

06


