
Orçamento Participativo 2021

*Não dispensa consulta do Regulamento



A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro pretende

promover o processo de participação dos cidadãos na vida pública, na convicção

que o aprofundamento da democracia participativa é fundamental para a

consciencialização de que todos somos responsáveis pelo bem comum.



O Orçamento Participativo é um instrumento que permite:

✓ aproximar a comunidade aos órgãos autárquicos;

✓ envolver a população na avaliação e identificação das necessidades, bem como, na

priorização do investimento;

✓ dotar a população de poder deliberativo relativamente às atividades que devem ser

integradas no Plano de Atividades da Junta de Freguesia da União das Freguesias de

Montijo e Afonsoeiro.

Proximidade. Participação. Democracia.
A decisão é sua!



Qual o valor destinado ao OP?

A Junta de Freguesia destinou o valor de €10 000 (dez mil euros) das

verbas consignadas para investimento, às propostas aprovadas no âmbito

do Orçamento Participativo.



Quem pode apresentar as propostas?

Podem participar no OP -UFMA todos os fregueses e freguesas com idade igual ou superior 

a 18 anos, que sejam recenseados e residentes na área geográfica da União das 

Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, bem como representantes de associações, empresas 

e demais organizações da sociedade civil com sede ou estabelecimento na mesma área 

geográfica.
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1 – Fase de Abertura e Calendarização / Divulgação – de 18/01 a 05/02

2 – Fase de Apresentação de Propostas – de 08/02 a 01/04

3 – Fase de Análise técnica das propostas – de 05/04 a 28/05

4 – Publicação da lista provisória de propostas admitidas e reclamação

Publicação da lista provisória – 04/06

Período de reclamação – 10 dias úteis – de 07/06 a 18/06

Período de resposta – 10 dias úteis – de 21/06 a 02/07

Publicação da lista definitiva – 09/07

5 – Votação – de 12/07 a 03/09

6 – Publicitação dos resultados – 10/09

Calendarização



Formulário de Apresentação de proposta
(a assinatura do documento é obrigatória, sob pena de exclusão)

O formulário de apresentação de proposta pode ser entregue, de 
acordo com o regulamento:

Presencialmente (mediante marcação*)  ou por correio postal:
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro 
Avenida dos Pescadores, nº 78 – 2870-114 Montijo

Por Email: 
orcamentoparticipativo@jf-montijoeafonsoeiro.pt

*marcação prévia: 212 310 879 ou para o email geral@jf-montijoeafonsoeiro.pt

Território da União das Freguesias de
Montijo e Afonsoeiro

Áreas de atuação da Junta de
Freguesia da UFMA, no âmbito das
suas competências e atribuições
legais:
a) Ambiente;
b) Educação;
c) Cultura;
d) Desporto;
e) Bem -estar animal;
f) Equipamento urbano;
g) Tempos livres;
h) Ação Social.

Apresentação de propostas



Devem ser:

a) Ser apresentadas de acordo com o artigo 11.º do
Regulamento;
b) Ser claras, concisas e enquadradas nas necessidades da
população;
c) Ser tecnicamente exequíveis;
d) Descrever a área/local de implementação do projeto,
podendo ser complementadas com mapas, plantas e/ou outros
documentos cujo conteúdo sirva de apoio à análise da
proposta;
e) Ser do interesse público;
f) Respeitar o valor anual afeto ao OP –UFMA.

Análise técnica das propostas

As propostas apresentadas são apreciadas e avaliadas pela 
Comissão de Acompanhamento. 

Serão excluídas as propostas que:

a) Estejam em incumprimento com a legislação em vigor e não correspondam aos
critérios previstos neste regulamento;
b) Cuja execução/implementação ultrapasse as competências da Junta de
Freguesia da UFMA;
c) Beneficiem exclusivamente interesses privados;
d) Não seja possível à Junta de Freguesia, assegurar a manutenção e
funcionamento do projeto, em função do seu custo e/ou exigência de meios
técnicos;
e) Se identifiquem com um cariz religioso e/ou grupos partidários;
f) Configurem pedidos de apoio ou venda de serviços a entidades concretas;
g) Sejam demasiado genéricas ou abrangentes;
h) Tenham comissionadas marcas registadas, abrangidas por direitos de autor ou
tenham patentes registadas;
i) Contrariem ou sejam incompatíveis com planos e projetos da Junta de
Freguesia.
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