
PROPOSTA RELATIVA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA FREGUESIA DE

ALMALAGUÊS

Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de

Almalaguês

Exma.  Srª  Presidente  da  Assembleia  de

Freguesia de Almalaguês

Celeste Fonseca Lameira, eleita pelo grupo CIDADÃOS POR COIMBRA, vem apresentar a

seguinte proposta relativa à consagração do ORÇAMENTO PARTICIPATIVO na Freguesia de

Almalaguês, com vista a que a mesma seja agendada para apreciação e deliberação na próxima

reunião ordinária, integrando os Planos de Atividade e Orçamento de 2015: 

Considerando que: 

a) 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”;

b) 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;

c) 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;

d) Que 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;



e) A experiência de muitas autarquias, 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; 

f) 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 Junta de Freguesia de Almalaguês delibera:

1. Promover a organização e implementação do orçamento participativo, inclusive, na sua

forma deliberativa, abrangendo todo o território da freguesia e afetando uma verba de

10% do orçamento de investimento, verba essa que deverá ficar cativa no orçamento

para o ano a que respeita.

2. Para  o  efeito  a  Junta  de  Freguesia  obriga-se  a  dar  ampla  divulgação  de  todos  os

procedimentos, garantindo a igualdade de acesso de todos os fregueses.    

3. Podem apresentar  propostas  associações  legalmente  constituídas  ou grupos  de,  pelo

menos, 25 cidadãos eleitores. 

4. As propostas  deverão,  obrigatoriamente,  ter  como objeto obras  ou equipamentos  de

melhoria para a vida coletiva da freguesia ou de qualquer um dos seus lugares. 

5. As  propostas  candidatas  deverão  ser  apresentadas  até  ao  dia  31  de  março,  em

requerimento dirigido ao presidente da junta de freguesia.

6. A  junta  de  freguesia  obriga-se  a  dar  ampla  divulgação  a  todas  as  propostas  e  a

convocar, especialmente para o efeito, uma reunião de fregueses para a sua discussão e

votação, a decorrer impreterivelmente durante o mês de abril.

7. A proposta aprovada será a que obtiver a maioria simples dos votos expressos.

8. Aprovada a proposta deverão ser promovidos pela junta de freguesia os procedimentos

regulamentares necessários à sua execução, de modo a que a mesma se concretize no

ano a que respeita.  

Almalaguês, 11 de novembro de 2014

A eleita de freguesia,

Celeste Fonseca Lameira




