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Mais participação! Mais democracia!

Participativo 
Orçamento 

São Brás de Alportel

2017

Para continuar a desenvolver a nossa terra, com receitas que são limitadas e 

necessidades e exigências que são crescentes, é fundamental prosseguir o 

caminho da gestão rigorosa e equilibrada! 

Quando se aproxima um novo ano é tempo de planear e decidir! 

Ajude-nos neste desafio!

Queremos ouvir a sua opinião e conhecer as suas sugestões para elaborarmos, 

Juntos, o Orçamento Municipal do próximo ano.

PAR O TT ICN IE PAM TA IÇ VR OO

Preencha o questionário destacável e 

entregue-o até ao dia 25 de Outubro!

Participe!

Município

S.Brás de

Alportel
DESAFIOS de FUTURO

Deixe-nos ainda outras propostas de inves�mento que considere mais relevantes.

Deixe o seu contacto ou e-mail, caso deseje receber mais 
informações sobre o processo de orçamento participativo.

AREQUALIFICAÇÃO DA RUA JAIME R. PASSOS PINTO 

Execução de Passeios em ambos os lados do arruamento, com passeio 
pacessível Rua na zona sul da vila, que contará brevemente com um Parque 
de Auto caravanismo.

Valor es�mado:  70.000,00 €

B REQUALIFICAÇÃO DA RUA CARRERA VIEGAS 

Melhoria dos passeios, neste arruamento a sul do Centro de Saúde, com 
criação de passadeira e passeio acessível e condições para u�lização deste 
espaço, quando necessário, em ampliação do Jardim adjacente.

Valor es�mado:  65.000,00 €

CBENEFICIAÇÃO DA RUA DA DUBADOURA 

Execução de passeios em falta neste arruamento a norte da Igreja São 
Sebas�ão, com construção de passadeiras acessíveis.

Valor es�mado: 55.000,00 €

DNOVA FASE DE EXECUÇÃO DA REDE DE PASSEIOS 
ACESSÍVEIS – BENEFICIAÇÃO DAS RUAS MACHADO DOS 
SANTOS E MATOS PROENÇA 
Execução de passeios em falta nestes arruamentos que ligam a Rua João 
de Deus à Rua Serpa Pinto, cruzando a Avenida da Liberdade, criando três 
passadeiras acessíveis e ampliando a rede de passeios 
acessíveisacessíveis e passeios as habitações existentes a norte do 
arruamento.

Valor es�mado: 60.000,00 €

Gerir os recursos da nossa autarquia é um exercício de escolha!

Ajude-nos a escolher! Dos seguintes projetos, com valores de investimento

semelhantes, quais considera prioritários?

Juntos construímos o futuro da nossa Terra!
Contacte-nos na Câmara Municipal de São Brás de Alportel

Tel. 289 840 000/ 19 

E-mail: orcamento.participativo@cm-sbras.pt

Acompanhe a execução do Orçamento Participativo, em www.cm-sbras.pt 



Dos seguintes projetos considera prioritário?

Destaque o formulário de participação e deposite no Gabinete do Munícipe, na 
Câmara Municipal, até ao dia 25 de outubro ou preencha on line, na página do 
município, em www.cm-sbras.pt

 PARO TT ICN IE PAM TA IÇ VR OO
QUESTIONÁRIO DE PARTICIPAÇÃO

Con�nua no verso

A B C D
O PROJETO MAIS VOTADO SERÁ EXECUTADO!

Caro(a) Munícipe,

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel foi uma das autarquias pioneiras no país a iniciar, há 

1 década, em 2006, um processo de Orçamento Par�cipa�vo, levando junto da população uma 

tarefa até então apenas exclusivamente desenvolvida por autarcas e técnicos. 

Entendemos na altura, tal como agora, que decidimos melhor quando ouvimos mais! E por isso é 

nossa prioridade dar con�nuidade a este processo e con�nuar a fazer da elaboração anual do 

Orçamento da Câmara Municipal, uma oportunidade de a�var a nossa democracia e aproximar 

os nossos munícipes da vida da sua autarquia! 

Todos somos precisos para construirmos Juntos o futuro da nossa Terra!

Conto consigo para par�cipar na gestão da nossa autarquia. A sua opinião é muito importante!!

O Presidente da Câmara Municipal,

Vitor Manuel Martins Guerreiro

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017

O CALENDÁRIO

1ª Fase: Até final de setembro

Elaboração da proposta de orçamento municipal, pelo executivo municipal;

2ª Fase: De 6 a 25 de Outubro

Período de Consulta pública - Disponibilização da proposta de orçamento 

municipal à população para recolha de propostas e votação nas opções apresentadas

3ª Fase: Até final de outubro 

Avaliação das sugestões dos munícipes, elaboração da proposta final de orçamento

Votação da proposta final de orçamento em reunião da Câmara;

4ª Fase: Novembro
Após aprovação em Câmara Municipal, votação da proposta final de orçamento em Assembleia Municipal. 

Após aprovado, entra em vigor, determinando a ação do município para o ano de 2017.

A P RO TT ICN IE PAM TA IÇ VR OO

Em 2017 daremos continuidade à implementação do programa autárquico, 

assumindo as seguintes áreas como prioritárias:

I. As POLÍTICAS SOCIAIS: a Educação, a Saúde, o Desporto

II. O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, o Emprego, a Renovação Urbana

III. A PROTEÇÃO CIVIL e a DEFESA DA FLORESTA contra incêndios

IV. QUALIDADE DE VIDA: o AMBIENTE, o SANEAMENTO

V. A defesa do PATRIMÓNIO, a Cultura e o TURISMO

Tem outras propostas e ideias? Partilhe connosco!

A sua opinião é Importante!

COMO PARTICIPAR

De 6 a 25 de outubro 

Preencha este Questionário de Participação e entregue-o no Gabinete do Munícipe, na Câmara 

Municipal. Pode também preencher este formulário on line, em www.cm-sbras.pt .

O PROJETO MAIS VOTADO SERÁ EXECUTADO!

PARTICIPE NAS SESSÕES PÚBLICAS, A DIVULGAR 

EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO!


