PROPOSTA
CÂMARA MUNICIPAL
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T. (+351) 253 515 134
GERAL@CM-GUIMARAES.PT
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ASSUNTO: ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – ALTERAÇÃO DE CALENDÁRIO DE PARTICIPAÇÃO
Considerando que o Orçamento Participativo (OP) se tem assumido como um instrumento fundamental de
participação dos cidadãos em Guimarães, ajudando com as suas propostas a adequar as políticas públicas municipais
às necessidades e expectativas das pessoas, este deve ser um processo dinâmico, que acolha permanentemente as
expectativas dos cidadãos no processo de tomada de decisão, bem como adequar a metodologia utilizada às
características e necessidades da nossa população.
A edição de 2019 estabeleceu um calendário de participação de acordo com a seguinte distribuição:
•

Apresentação de propostas online ou presencialmente: 4 de março a 9 de maio de 2019

•

Possibilidade de realização de Assembleias Participativas: 14 de março a 9 de maio de 2019

•

Análise técnica das propostas: 10 de maio a 14 de agosto de 2019

•

Período de reclamações: 16 a 22 de agosto de 2019

•

Decisão sobre as reclamações: 12 a 19 de setembro de 2019

•

Divulgação da lista final de propostas a votação: 24 de setembro de 2019

•

Votação online e SMS: 8 de outubro a 21 de novembro (16:00 h) de 2019

•

Assembleia de Voto Presencial: 8 outubro a 21 de novembro (16:00 h) de 2019

•

Anúncio público dos projetos vencedores: até 4 de dezembro de 2019

Esta calendarização não tem sido cumprida, por força da aplicação do número 4, do artigo 10º, da Lei nº 72-A/2015,
de 23 de julho, bem como da interpretação deste normativo pela Comissão Nacional de Eleições, com a sua Nota
Informativa de 6 de março de 2019.
A proibição de publicidade institucional e as sucessivas interpretações e reinterpretações da Lei e da Nota Informativa
continuam a levantar sérias dúvidas à possibilidade de podermos publicitar o OP.
Sendo a divulgação pelos diversos meios físicos e digitais, essencial ao sucesso do Orçamento Participativo, considerase adequada a alteração do calendário de participação constante nas Normas de Participação aprovadas em reunião
de Câmara de 28 de fevereiro de 2019.
Dessa forma propõe-se que seja aprovado a revisão do calendário para a seguinte forma:
•

Apresentação de propostas online ou presencialmente: 14 de outubro a 14 de dezembro de 2019

•

Possibilidade de realização de Assembleias Participativas: 14 de outubro a 14 de dezembro de 2019

•

Análise técnica das propostas: 15 de dezembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020

•

Período de reclamações: 31 de janeiro a 13 de fevereiro de 2020

•

Decisão sobre as reclamações: 14 a 21 de fevereiro de 2020

•

Divulgação da lista final de propostas a votação: 27 de fevereiro de 2020

•

Votação online e SMS: 2 de março 30 de abril de 2020 (16:00 h) de 2020

•

Assembleia de Voto Presencial: 2 de março 30 de abril de 2020 (16:00 h) de 2020

•

Anúncio público dos projetos vencedores: até 5 de maio de 2020
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À consideração superior

Guimarães, 22 de março de 2019

A vereadora

Dra Adelina Pinto
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