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O Orçamento Participativo é uma iniciativa através da

qual a autarquia pretende aprofundar a recolha de

contributos das organizações da sociedade civil e dos

cidadãos, para a elaboração do orçamento público

municipal.

O que é?



Promover a participação ativa das organizações da 

Sociedade Civil e dos cidadãos na gestão pública 

local.

Princípio



• Aumentar a transparência da atividade da autarquia;

• Potenciar o exercício da cidadania participativa, ativa

e responsável;

• Adequar as políticas públicas às reais necessidades e

expectativas da população;

• Aproximar os munícipes da autarquia.

Objetivos



Todo o território do concelho de Chaves.

Âmbito territorial



Abrange todas as áreas de competência da

Câmara Municipal de Chaves.

Âmbito temático



Verba

- Requalificação urbanística de espaços públicos no concelho de Chaves, até

ao montante total de 250.000€ para o conjunto de projetos apresentados,

sendo que o valor de cada proposta entregue deverá ser de valor igual ou

superior a 50.000€;

- Promoção e Dinamização - Projetos de âmbito Social, Cultural e Desportivo

no concelho de Chaves, até ao montante total de 50.000€ para o conjunto de

projetos apresentados, sendo que o valor de cada proposta entregue deverá

ser de valor igual ou superior a 10.000€.



Participantes

- Cidadãos recenseados em Chaves;
- Idade igual ou superior a 18 anos.



Fases

Apresentação de propostas
1 de Maio a 15 de Junho de 2015

Votação das propostas
15 de Setembro a 15 de Outubro

Apresentação Pública
Novembro



Apresentação de propostas

• Nas Assembleias Participativas;
• Via eletrónica, no portal http://op.chaves.pt ;
• Pela internet, através do preenchimento de 

formulário de participação disponibilizado para o 
efeito, e posterior envio para o correio eletrónico 
op@chaves.pt;

• Por carta dirigida à equipa de coordenação do 
Orçamento Participativo Chaves, mediante 
preenchimento do formulário de participação.

http://op.chaves.pt/


Requisitos

• Cada participante apenas pode apresentar uma
proposta para cada área de investimento;

• As propostas devem ser específicas, bem delimitadas
na sua execução, fundamentadas, realçando os
objetivos, os destinatários e os benefícios para a
população.



Exclusão de propostas

Aquelas que configurem:

- Pedidos de apoio;
- Vendas de serviços a entidades concretas;
- Interesse pessoal e único do/dos participante/s.



Exclusão de propostas

Após a análise técnica:

- A execução exceda o montante de €250.000,00;
- A execução exceda o prazo estimado de dois anos; 
- Contrariem ou sejam incompatíveis com planos ou projetos municipais; 
- Sejam relativas à cobrança de receita ou funcionamento interno da 
Autarquia; 
- Sejam demasiado genéricas ou abrangentes que não permitam adaptação 
a projeto;
- Não sejam tecnicamente exequíveis;
- Impliquem a celebração de contratos de trabalho ou de contratos de 
prestação de serviços pela Autarquia.



Critérios de seleção

- Análise da componente legal;
- Proposta mais solicitada pelos munícipes, caso haja mais que uma;
- Abrangência demográfica e/ou setorial (nº de pessoas ou grupo 
funcional a que se destina);
- Proposta concreta de realização;
- Carência de equipamento (inexistência de respostas/projetos
desta natureza);
- Equidade da medida proposta;
- Inovação, substituição ou desempenho de atividades e programas.



Votação

- Via eletrónica através do Portal do Orçamento 
Participativo; 
- Presencialmente através de Assembleias de voto 
criadas para o efeito; 
- Cada cidadão, recenseado em Chaves, vota uma única 
vez, numa única proposta, através dos mecanismos a 
definir.



Projetos vencedores

Projetos mais votados pelos cidadãos.



Mais informações

Portal do Município de Chaves
http://www.chaves.pt/

Portal do Orçamento Participativo
http://op.chaves.pt/



Contactos

Câmara Municipal de Chaves
Largo de Camões
5400-150 Chaves

276 340 500 | op@chaves.pt



UMA CIDADE MELHOR DEPENDE DE 

TODOS.

PARTICIPE!


