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NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO DE MÉRTOLA
PREÂMBULO
A participação dos cidadãos na construção de uma sociedade mais ativa passa pelo
processo de governação local, nomeadamente pela sua intervenção ao nível dos
instrumentos financeiros.
A implementação orçamento participativo (OP) no Município de Mértola faz parte da
estratégia central de atuação do mesmo, potenciando a participação de todos, em
igualdade de condições, na vida da comunidade local e aproximando os cidadãos às
politicas de gestão local, potenciando-se o exercício de uma cidadania participada, ativa,
cooperante e responsável.
Desta forma, o Município de Mértola visa dar um passo em frente no apelo à cidadania
e à participação de toda a comunidade na construção de um concelho melhor, com
maior esclarecimento e consciência crítica, assegurando o desenvolvimento de um
processo que se pretende alicerçado nos princípios da democracia, da proximidade e
da transparência.
As presentes normas estão elaboradas ao abrigo do art.241.º da Constituição da
República Portuguesa conjugado com a alínea g) do n.º1 do art.25.º e alínea k) do n.º1
do art.33.º ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação
atual.

Orçamento Participativo do Concelho de Mértola

Capítulo I – Disposições Gerais
Artigo 1.º
Objeto
1. As presentes normas definem o processo de conceção, desenvolvimento e
avaliação do orçamento participativo de Mértola promovendo a participação dos
cidadãos

na discussão

das

políticas

públicas

locais,

adotando

dois

procedimentos paralelos de Orçamento Participativo:
a) “Orçamento Participativo Jovem” (ou OPJ); e
b) “Orçamento Participativo Geral” (OPG).
Artigo 2.º
Objetivos
1. O orçamento participativo tem como objetivos:

a) Potenciar nos cidadãos o exercício de uma cidadania participativa, ativa e
responsável;

b) Gerar maior proximidade e confiança entre poder político e população;
c) Contribuir para uma maior aproximação das políticas públicas às expectativas e
necessidades dos cidadãos;

d) Incentivar a interação entre eleitos, técnicos municipais e cidadãos na procura
de soluções para melhorar a qualidade de vida no concelho.
Artigo 3.º
Definições
Para efeitos das presentes normas entende-se por:
1. Orçamento Participativo:. É um processo democrático participado através do
qual os cidadãos de uma comunidade decidem o destino de uma parte dos
recursos públicos disponíveis.
2. Orçamento Municipal:. É um documento financeiro de periodicidade anual onde
estão previstas as despesas a realizar e as receitas que as suportam.
3. Encontros Participativos: São sessões que visam o esclarecimento sobre o
processo, bem como a apresentação e debate de propostas entre cidadãos para
o Orçamento Participativo.
4. Participante OP geral: todos os cidadãos com mais de 30 anos, que sejam
naturais, residentes ou trabalhadores no concelho de Mértola.
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5. Participante OP jovem: todos os cidadãos com idades compreendidas entre os
14 e os 29 anos, que sejam naturais, residentes, trabalhadores ou estudantes
no concelho de Mértola.
Artigo 4.º
Modelo
1. O Orçamento Participativo do Município de Mértola assenta num modelo de
caráter consultivo, dimensão que provém do período em que os cidadãos são
convidados a apresentar as suas propostas de investimento; e deliberativo,
dimensão que provém do facto de serem os cidadãos a decidir, através de
votação, as propostas vencedoras.
2. A Câmara Municipal delibera anualmente sobre as Normas de Funcionamento
do Orçamento Participativo.
3. O Município de Mértola compromete-se a integrar as propostas vencedoras no
Orçamento Municipal do ano financeiro seguinte ao da participação.
Artigo 5.º
Orçamento
1. O valor máximo do investimento autárquico a atribuir ao OP para a edição
2019/2020 é de 100.000,00€ (cem mil euros), sendo este montante dividido da
seguinte forma:
- 40.000,00€ (quarenta mil euros) para o OPJ, sendo atribuído como valor
máximo por projeto 10.000,00€ (dez mil euros);
- 60.000,00€ (sessenta mil euros) para o OPG, sendo atribuído como valor
máximo por projeto 30.000,00€ (trinta mil euros).
2. Os valores supra poderão ser ajustados tendo em conta o resultado da votação
e da análise técnica mediante deliberação da Câmara Municipal.
Artigo 6.º
Âmbito territorial
O OPJ e OPG incidem sobre a totalidade do território do Concelho de Mértola.

Capítulo II – Funcionamento
Artigo 7.º
Período do Projeto
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O Orçamento Participativo do Município de Mértola tem um ciclo anual dividido em fases
distintas com a seguinte calendarização:
a) Preparação do processo: de julho a outubro de 2019;
b) Recolha de propostas: de novembro a dezembro de 2019;
c) Análise técnica das propostas: de janeiro de 2020 a maio de 2020;
d) Votação das propostas: junho de 2020;
e) Apresentação pública dos resultados: julho de 2020.
Artigo 8.º
Preparação do Processo
Esta fase respeita ao trabalho preparatório para o desenvolvimento do OP
nomeadamente:
a) Definição da metodologia;
b) Constituição das equipas de trabalho;
c) Criação dos instrumentos de participação;
d) Determinação da verba a atribuir ao processo;
e) Definição das áreas temáticas;
f)

Divulgação.
Artigo 9.º
Apresentação e Recolha de Propostas

1. Esta fase consiste na organização dos encontros participativos e recolha de
propostas, quer nos referidos encontros quer através da plataforma eletrónica
disponível na página internet do Município.
2. Cada participante só poderá apresentar uma proposta.
3. Podem ser apresentadas propostas nas seguintes áreas de competência do
Município:.
- Educação, Desporto e Juventude;
- Equipamentos e Espaços Públicos;
- Saúde e Bem-estar;
- Economia Local;
- Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural;
-Transportes, Mobilidade e Acessibilidade;
- Empreendedorismo.
4. O valor de cada proposta não poderá exceder o montante definido no art.5.º.
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5. Para efeitos do número anterior, devem ser quantificados e constar na proposta
os valores do investimento inicial, não incluindo os custos do projeto e da
sucessiva manutenção.
6. As propostas devem ser específicas, bem delimitadas na sua execução e no
território, para uma análise e orçamentação concreta. A falta de indicação destes
dados pode impedir a adaptação da proposta a projeto por parte da Comissão
de Análise Técnica.
Artigo 10.º
Análise Técnica das Propostas
1. A análise técnica, destina-se a:
a) Verificar os requisitos de elegibilidade e eventuais fundamentos de exclusão, em
conformidade com o exposto no número 3 do presente artigo;
b) Viabilizar a fusão de propostas complementares ou semelhantes, desde que
essa situação conte com a concordância expressa de todos os proponentes
envolvidos;
c) Propor a transformação em projetos das propostas que reúnam todas as
condições de elegibilidade, com uma previsão de tempo de execução e de
custos associados.
2. A análise das propostas é precedida de reunião ou contacto com os proponentes
sempre que sobre essas persistam dúvidas.
3. São excluídas as propostas que a Comissão de Análise Técnica entenda não
reunirem os requisitos necessários à sua implementação, designadamente por:
a) Não apresentar todos os dados necessários à sua avaliação;
b) O valor da proposta ultrapassar o valor definido;
c) Contrariar regulamentos municipais ou violar a legislação em vigor;
d) Configurar venda de serviços a entidades concretas;
e) Contrariar ou serem incompatíveis com planos ou projetos municipais;
f) Estarem a ser executadas no âmbito das Grandes Opções do Plano do
Municipio;
g) Serem demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a
sua adaptação a projeto;
h) Dependerem na sua execução de parcerias ou pareceres de entidades
externas cujo período de obtenção seja incompatível com os prazos
estipulados para a realização da análise técnica;
i) Não serem tecnicamente exequíveis;
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j) Não poderão ainda ser admitidas propostas que objetivamente sirvam
confissões religiosas ou grupos políticos;
k) Não podem ser admitidas propostas que consubstanciem, claramente,
situações de autoemprego e/ou financiamento de projetos privados.
l) Impliquem à Câmara Municipal assegurar a manutenção e o
funcionamento do investimento em causa e cujo custo e/ou exigência de
meios técnicos ou financeiros seja inviável.
Artigo 11.º
Comissão de Análise Técnica das propostas
1. A Comissão de Análise Técnica das propostas é composta por um vereador, quatro
técnicos municipais e um secretário nomeados pelo Presidente da Câmara e dois eleitos
designados pela Assembleia Municipal.
2. Após a análise técnica das propostas será elaborada e divulgada uma lista provisória
das propostas aprovadas e excluídas, para efeitos de audiência prévia no prazo de 10
dias úteis.
3. Findo o prazo supra, a análise às reclamações apresentadas e a lista provisória serão
objeto de deliberação da Câmara Municipal, obtendo-se a lista definitiva dos projetos a
submeter a votação.
Artigo 12.º
Votação das Propostas
1. O Município de Mértola assegurará uma ampla divulgação dos projetos finalistas.
2. Nesta fase procede-se à votação dos projetos finalistas através dos meios
digitais disponíveis na página de internet do OP Mértola e da disponibilização de
locais para votação presencial.
3. A votação pública das propostas finalistas será efetuada presencialmente nas
juntas de freguesia do concelho e no serviço de atendimento do Município de
Mértola nas datas indicadas para o efeito.
4. São aprovadas (respeitando a ordem dada pela maior pontuação obtida) todas
as propostas mais votadas que no seu conjunto não ultrapassem o valor a afetar
ao processo de Orçamento Participativo.
5. Havendo dotação remanescente que não seja suficiente para contemplar o
projeto subsequentemente mais votado, a Câmara Municipal poderá optar por
uma das seguintes situações:
a) Reafectar a verba remanescente a outras atividades da autarquia;
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b) Reforçar a dotação do Orçamento Participativo até contemplar o valor em falta
para viabilizar o seguinte projeto mais votado.
6. O Município de Mértola reserva-se o direito de apoiar ou promover projetos
finalistas que não foram contemplados, mediante o reconhecimento do seu
interesse, recorrendo para o efeito ao orçamento global da autarquia.
Artigo 13.º
Apresentação Pública dos Resultados
1. A apresentação pública dos resultados decorre após terminar a fase de votação.
2. Os projetos mais votados serão incorporados na proposta de orçamento
municipal para o ano de 2020.

Capítulo III – Participação
Artigo 14.º
Participação
1. A participação dos cidadãos pode ser efetuada em duas fases distintas:
apresentação de propostas e votação das propostas finalistas mediante registo
na página de internet do OP Mértola.
2. No OPJ poderão apresentar propostas todos os cidadãos com idades
compreendidas entre os 14 e os 29 anos, que sejam naturais, residentes,
trabalhadores ou estudantes no concelho de Mértola.
3. No OPG poderão apresentar propostas todos os cidadãos com mais de 30 anos,
que sejam naturais, residentes ou trabalhadores no concelho de Mértola.
4. Todos os cidadãos que não sejam recenseados no concelho de Mértola devem
fazer prova da sua situação.
5. Ficam inibidos de apresentar propostas os cidadãos eleitos em órgãos
executivos autárquicos da área do concelho de Mértola assim como os membros
da comissão de análise técnica.
6. Podem votar no OPG e no OPJ todos os cidadãos maiores de 14 anos que sejam
naturais, residentes, trabalhadores ou estudantes no concelho de Mértola e cada
um tem direito a um voto em propostas do OPG e um voto em propostas do OPJ.
Artigo 15.º
Encontros Participativos
1. Os cidadãos poderão inscrever-se nos Encontros Participativos através de correio
eletrónico, nas Juntas de Freguesia ou no próprio encontro antes do início dos trabalhos.
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2. Os Encontros Participativos podem realizar-se independentemente do número de
participantes, sendo apenas espaços de esclarecimento, apresentação e discussão das
propostas.
3. A ordem de trabalhos é composta pela apresentação do Modelo de Orçamento
Participativo, seguida de debate, apresentação e eventual discussão pública de
propostas apresentadas.
4. Os Encontros Participativos são dirigidos por elemento a designar pelo Presidente da
Câmara e secretariadas por um técnico municipal que elabora a ata respetiva.
5. Os Encontros Participativos, marcados para o efeito e abertos a todos os cidadãos
da respetiva área de abrangência, são realizadas em cada freguesia, em local a definir.

Capítulo IV – Disposições Gerais
Artigo 16.º
Acompanhamento
O cidadão que apresente uma proposta vencedora tem o direito de acompanhar todo o
processo de concretização da mesma.
Artigo 17.º
Proteção de Dados
Toda a recolha e tratamento de dados pessoais de cidadãos respeitantes à participação
no Orçamento Participativo Municipal serão realizados em conformidade com o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Artigo 19.º
Prestação de Contas
A prestação de contas ao cidadão será efetuada de uma forma permanente com a
disponibilização de informação considerada relevante, sem prejuízo das disposições
legais a observar, dado que a transparência é um dos pilares fundamentais do projeto.
Artigo 20.º
Informações sobre a votação
1 - No decurso da fase de votação, na página Internet do Orçamento Participativo,
constará a priorização das propostas apresentadas pelos cidadãos, em tempo real, com
o número e a distribuição dos votos expressos até ao momento para cada projeto, de
forma a estimular estratégias de organização e mobilização dos cidadãos.
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2- Na última semana de votação essa informação deixa de estar visível de modo a não
influenciar os resultados finais da mesma.
Artigo 21.º
Gestão
A equipa responsável pela gestão de todo o processo do Orçamento Participativo é
definida pelo Presidente da Câmara Municipal de Mértola.

Artigo 22.º
Casos Omissos
As omissões e dúvidas surgidas na interpretação do presente regulamento serão
resolvidas por deliberação do órgão Executivo Municipal.
Artigo 23.º
Entrada em vigor
As presentes Normas de Funcionamento entram em vigor após aprovação e
publicitação.
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