OP - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2011-2012

- Normas de Participação

I. Âmbito Territorial e Temático do Orçamento Participativo
O âmbito do Orçamento Participativo é o território do Concelho de Vila Franca de Xira e
abrange as áreas de competência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira relativas a:
1. Regeneração dos espaços públicos urbanos, visando a sustentabilidade ecológica e
funcional dos mesmos.
2. Implementação de medidas no âmbito dos Planos de Promoção da Acessibilidade.

II. Dotação do Orçamento Participativo para Co-decisão
A parcela da verba do Orçamento Participativo a aprovar directamente pelos cidadãos para o
ano de 2012 é de 500 mil euros.
A co-decisão é a partilha da decisão entre o executivo e os cidadãos: são os cidadãos que
escolhem directamente quais os projectos a incluir na proposta de Orçamento e Plano de
Actividades da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, até ao limite da parcela definida para
o Orçamento Participativo e de acordo com o elenco de projectos antecipadamente
disponibilizados pelo executivo municipal para o efeito.
O executivo compromete-se a integrar esses projectos na proposta de Orçamento Municipal
que submeterá à aprovação da Câmara Municipal e Assembleia Municipal.

III. Participantes
O Orçamento Participativo de Vila Franca de Xira destina-se apenas aos cidadãos com idade a
partir de 18 anos, que se relacionem com o Município de Vila Franca de Xira, sejam residentes,
estudantes ou trabalhadores e também representantes do movimento associativo, do mundo
empresarial e das restantes organizações da sociedade civil.
A inscrição de participação no OP é realizada através do registo e preenchimento de uma ficha
de inscrição no site da Internet, onde o cidadão se identifica com o nome, número de
identificação civil (constante no B.I. ou Cartão de Cidadão), data de nascimento, e-mail,
password, complementados com informação do nível de relação com o Concelho de Vila
Franca de Xira (se é residente, estudante, trabalhador, ou representante de associação, de
empresa, ou de outra organização da sociedade civil) e informação facultativa relativa a
profissão e habilitações literárias.
O período de inscrição termina 72 horas antes da data de encerramento do período de
votação.
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IV. Projectos
Atendendo à inovação e ao carácter experimental da iniciativa, a Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira decidiu, nesta fase, colocar à participação pública, através do processo de
Orçamento Participativo, oito projectos previamente seleccionados que abrangem o território
das quatro freguesias mais populosas do Concelho de Vila Franca de Xira.
– Alverca do Ribatejo.
•

Integração Paisagística da Praceta da Cabine.

•

Integração Paisagística da Rua da Azinheira (tardoz da Rua 9 de Agosto de 1990).

– Póvoa de Santa Iria.
•

Zonas envolventes ao Parque Infantil do Tágides Park.

•

Zona de Lazer dos Caniços.

– Vialonga.
•

Requalificação Paisagística da Praça Alegre, Morgado.

•

Requalificação do Espaço a tardoz da Rua Olival Santo.

– Vila Franca de Xira.
•

Requalificação Paisagística da Entrada Norte de Povos.

•

Intervenção Paisagística do tardoz da Rua Egas Moniz.

V. Esclarecimento e apoio
Realizar-se-ão sessões de esclarecimento com o objectivo de apresentar o Orçamento
Participativo, esclarecer eventuais dúvidas relativas aos projectos e processo de participação e
votação online através do site da Internet.
A Câmara Municipal compromete-se a esclarecer as questões colocadas pelos cidadãos,
submetidas através do site do OP para o endereço electrónico: op@cm-vfxira.pt.
Para além da possibilidade de contactar as Juntas de Freguesia para apoio à participação, a
CMVFX disponibiliza espaços para acesso gratuito à Internet, onde os cidadãos podem
participar no OP utilizando os postos de públicos de Internet existentes nos seguintes locais:
– Casa da Juventude de Vila Franca de Xira
Rua Almirante Cândido dos Reis, n.º 61 - Vila Franca de Xira
Telefone: 263 284 133
Horário: 2ª a 6ª feira, das 15h às 19h
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– Casa da Juventude do Sobralinho
Rua Soeiro Pereira Gomes – Sobralinho
Telefone: 219 518 799
Horário: 3ª a 6ª feira, das 15:00 h às 20:00 h, 6ªs feira das 21:00 h às 23:00 h e Sábado das
15:00 h às 19:00 h
– Casa da Juventude de Alverca
Rua da Escola (Edifício Panorâmico) Bairro da Chasa – Alverca do Ribatejo
Telefone: 219 575 908
Horário: 3ª a 6ª feira, das 15:00 h às 20:00 h, 6ªs feira, das 21:00 h às 23:00 h e Sábado das
15:00 h às 19:00 h
– Casa da Juventude do Forte da Casa
Rua Padre José Rota, Lote D1 - Bairro Municipal do Forte da Casa
Telefone: 219 533 943
Horário: 2ª a 6ª feira, das 15:00 h às 19:00 h
– Casa da Juventude de Vialonga
Centro Comunitário de Vialonga
Rua Antero de Quental Bairro do Olival de Fora – Vialonga
Telefone: 219 527 894
Horário: 2ª a 6ª feira, das 15:00 h às 19:00 h
– Casa da Juventude da Póvoa de Santa Iria
Piscinas Municipais da Quinta da Piedade - Póvoa de Santa Iria
Telefone: 219 533 946
Horário: 2ª a 6ª feira, das 15:00 h às 19:00 h
– Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira
Travessa do Curral n.º 8 - Vila Franca de Xira
Telefone: 263 285 600
Horário: 3.ª a 6.ª das 10:00 h às 19:00 h e Sábados das 10:00 h às 13:00 h e das 14:00 h às 17:30 h
– Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo
Centro Comercial Parque, 1º Piso - Alverca do Ribatejo
Telefone: 219 573 344
Horário: 3.ª a 6.ª das 10:00 h às 19:00 h e Sábados das 10:00 h às 13:00 h e das 14:00 h às 17:30 h
– Biblioteca Municipal da Quinta da Piedade
Palácio Municipal da Quinta da Piedade - Rua Padre Manuel Duarte - Póvoa de Santa Iria
Telefone: 219 533 050
Horário: 3.ª a 6.ª das 10:00 h às 18:00 h e Sábados das 10:00 h às 13:00 h e das 14:00 h às 17:30 h
– Biblioteca Municipal de Vialonga
Centro Comunitário de Vialonga, Piso 1 - Vialonga
Telefone: 219 527 806
Horário: 2ª feira das 14:00 às 18:00 h, 3ª e 4ª feira das 10:00 h às 13:00 h e das 14:00 h às 18:00 h,
5ª feira das 13:00 h às 19:00 h e 6ª feira das 10:00 h às 13:00 h e das 14:00 h às 18:00 h
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– Biblioteca Municipal do Forte da Casa
Bairro do PER, lojas 3 e 4 - Forte da Casa
Telefone: 219 598 714
Horário: 2ª feira das 14:00 às 18:00 h, 3ª feira das 10:00 h às 13:00 h e das 14:00 h às 18:00 h, 4ª
feira das 13:00 h às 19:00 h, 5.ª e 6ª feira das 10:00 h às 13:00 h e das 14:00 h às 18:00 h e Sábado
das 10:00 h às 13:00 h.

VI. Votação e apuramento
A votação nos projectos será realizada exclusivamente através da Internet no decorrer do mês
de Outubro e na primeira quinzena do mês de Novembro, encerrando o processo de votação
às 24:00 horas do dia 15 de Novembro de 2011.
Cada participante inscrito apenas poderá votar uma vez num dos projectos do Orçamento
Participativo. No caso de ocorrer alguma situação imprevista, será considerado válido o
primeiro voto de cada participante inscrito.
No caso de se verificar o empate na votação dos projectos, o critério de desempate será o da
data/hora de entrada do último voto em cada um dos projectos, apurando-se o projecto que
primeiramente tiver obtido a votação final.
O apuramento será realizado tendo em conta o projecto mais votado em cada uma das quatro
freguesias, cujos dados estatísticos são divulgados no site www.cm-vfxira.pt e considerados na
proposta de Orçamento Municipal para 2012.

VII. Resultado
No final do processo será elaborado relatório com o resultado a disponibilizar para consulta
aos cidadãos no site www.cm-vfxira.pt.

VIII. Revisão das Normas de Participação
As presentes Normas de Participação estão sujeitas a uma avaliação e revisão anual.

Setembro/2011
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