
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de

Coimbra

José Augusto Ferreira da Silva, vereador eleito pelo CPC, vem, ao abrigo do disposto na al. a)

do nº 1 do art.  5º do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal,  apresentar  a seguinte

proposta  relativa  à  consagração  do  ORÇAMENTO  PARTICIPATIVO  no  Município  de

Coimbra:

Considerando que: 

a) o requerente apresentou uma proposta sobre este assunto que foi levada à reunião de

Câmara de 27.01.2014, aí tendo sido deliberado: “Tomar conhecimento da proposta,

a qual poderá ser objeto de contributos com vista ao seu aperfeiçoamento “;

b) o requerente voltou a apresentar uma proposta aperfeiçoada sobre a mesma questão, em

05.05.2014;

c) até este momento tal proposta não foi   trazida à discussão da CMC, pese embora tenha

decorrido mais de um ano;

d) a  Assembleia  Municipal  na  sua  reunião  de  15.07.2014  deliberou  (  deliberação  nº

40/2014)   “Recomendar  à  Câmara  Municipal  que  promova  a  organização  do

processo tendente à consagração do orçamento participativo, em ordem à elaboração

do orçamento de dois mil e dezasseis”; 

e) por força do disposto na al.  c) do nº 1 do art.  33º da Lei nº 75/2013 de compete à

Câmara Municipal “  Elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal as

opções  do  plano  e  a  proposta  de  orçamento,  bem  como  as  respetivas  revisões”,

estando,  por  isso,  dentro  das  suas  competências  promover  e  dar  execução  ao

ORÇAMENTO;

f) a Constituição da República Portuguesa, no seu art. 2º estabelece que “  A República

Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no

pluralismo  de  expressão  e  organização  política  democrática,  no  respeito  e  na

garantia da efectivação dos direitos fundamentais e na separação e interdependência

de poderes, visando a democracia económica, social e cultural e o aprofundamento

da democracia participativa”;  também no seu art.  109º a CRP estabelece que:  “  A

participação  directa  e  activa  de  homens  e  mulheres  na  vida  política  constitui

condição e instrumento fundamental da consolidação do sistema democrático; 

g) o  aprofundamento  da  democracia  participativa,  sendo  um  desígnio  constitucional,

impõe-se como obrigação a todos os entes públicos e privados, com especial destaque

para os órgãos de poder local dada a sua particular proximidade das populações locais

cujos  interesses  e  direitos  lhes  cumprem,  em primeira  linha,  promover,  garantir  e

defender;



h) a democracia  participativa é  essencial  para  incentivar  o  diálogo entre  os  eleitos,  os

órgãos  da  democracia  representativa  e  os  respetivos  técnicos  e  os  cidadãos  e  a

sociedade civil organizada, com vista a uma melhor governação e à prossecução de um

desenvolvimento sustentável que sirva as populações locais;

i) a democracia participativa é reconhecidamente um meio de favorecer políticas locais

rigorosas e transparentes, envolvendo os cidadãos e, com isso, ganhando eficácia no que

respeita à afetação dos recursos públicos;

j) a experiência de muitos municípios, quer a nível internacional, quer a nível nacional,

tem sido extremamente positiva, com excelentes resultados práticos obtidos, quer no

que respeita à participação cidadã,  quer no que concerne à melhoria  da governação

local;

k)  a democracia participativa é um complemento essencial da democracia representativa,

contribuindo para inverter o ciclo de afastamento dos cidadãos da vida política, com

expressão cada vez mais acentuada na abstenção eleitoral, sob as mais diversas formas;

 A Câmara Municipal de Coimbra delibera:

1. Promover  a  organização  do  processo  tendente  à  consagração  do  ORÇAMENTO

PARTICIPATIVO,  com  efeitos  a  partir  do  ano  de  2016,  inclusive,  na  sua  forma

deliberativa, abrangendo todo o concelho de Coimbra e afetando uma verba de valor

variável entre o mínimo de 5% e o máximo de 10% do Orçamento de Investimento;   

2. Constituir  uma  Comissão  composta  por  um  representante  de  cada  força  política

representada na Câmara com o fim de:

I) Elaborar o projeto de CARTA DE PRINCÍPIOS e o REGULAMENTO DO

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  DO MUNICÍPIO  DE  COIMBRA  e

propor a composição de uma comissão técnica para a concretização de todo

o processo do ORÇAMENTO PARTICIPATIVO; 

II) Acompanhar  todo  o  processo  de  execução  do  Orçamento  Participativo

desde o seu lançamento público que não deverá ocorrer após 31 de julho de

2015 até à sua efetiva consagração prática no Orçamento de 2016. 

Coimbra, 22.06.2015

O Vereador do CPC

José Augusto Ferreira da Silva 


