
MAIS PARTICIPAÇÃO! MAIS DEMOCRACIA!

Participativo 
Orçamento 

São Brás de Alportel

2019

Para con�nuar a desenvolver São Brás de Alportel e a promover bem-estar e qualidade de 
vida de todos os são-brasenses é fundamental uma gestão autárquica rigorosa e equilibrada!

Em cada ano a elaboração do Orçamento Municipal é um exercício de planeamento da maior 
importância! 

Desde 2006, através do Orçamento Par�cipa�vo, convidamos a
comunidade a par�cipar deste exercício de gestão par�cipada!

A P RO TT ICN IE PAM TA IÇ VR OO

As suas ideias dão futuro!!

E para o Orçamento Municipal de 2019 trazemos-lhe um novo desafio: 

70.000€ para dar Futuro à sua Ideia!
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1ª Fase: De 8 a 30 de outubro
? APRESENTAÇÃO DAS SUAS IDEIAS/PROPOSTAS DE INVESTIMENTO

2ª Fase: De 1 a 16 de novembro
? AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS

3ª Fase: De 17 a 30 de novembro
? VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS SELECIONADAS

4ª Fase: Dezembro
? APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA, A INCLUIR NO ORÇAMENTO 2019

Queremos continuar a contar consigo! 

As Fases do Orçamento Participativo

Como participar no OP 2019?

A par�cipação no Orçamento Par�cipa�vo está aberta a todos os cidadãos maiores de idade, 

residentes, trabalhadores ou estudantes no concelho de São Brás de Alportel assim como 

representantes das diversas organizações da sociedade civil.

A par�cipação dos cidadãos pode ser efetuada em duas fases dis�ntas: apresentação de 

propostas (1ª Fase) e votação das propostas finalistas (3ª Fase).

Na 1ª Fase, cada cidadão pode apresentar as propostas para o Orçamento Par�cipa�vo através 

de impressos próprios, distribuídos pela autarquia e disponíveis no site do município (www.cm-

sbras.pt), no Gabinete do Munícipe, na Junta de Freguesia e nos restantes serviços públicos em 

São Brás de Alportel.

Depois de seleccionadas as propostas, na 3ª Fase, cada cidadão pode votar apenas uma vez no 

projecto que achar melhor, essa votação será efectuada no Gabinete do Munícipe, no edi�cio da 

Câmara Municipal. 

Município

S.Brás de

Alportel
DESAFIOS de FUTURO

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 

Participe!

Envie-nos a sua proposta de inves�mento, com pequena 

descrição e es�ma�va de orçamento nos formulários de 

par�cipação, que pode encontrar na Câmara Municipal e 

serviços municipais ou no sí�o do município em www.cm-sbras.pt 

Pode também enviar por email: orcamento.par�cipa�vo@cm-sbras.pt 



Preencha este formulário e deposite no Gabinete do Munícipe, na 
Câmara Municipal, até ao dia 30 de outubro ou preencha on line, na 
página do município, em www.cm-sbras.pt

A P RO TT ICN IE PAM TA IÇ VR OO
QUESTIONÁRIO DE PARTICIPAÇÃO

 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome / En�dade:

Morada / Sede:

Código Postal - Localidade:

Telefone: Email:

Solicito o envio de no�ficações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado. £

 Natural           Residente           Estudante            Trabalhador£ £ £ £

 Outro. Qual?£

Relação com o concelho de São Brás de Alportel:

PROPOSTA

Designação da Proposta:

Localização: Valor es�mado:

Descreva, com maior detalhe possível, a proposta de projeto a realizar, indicando os seus obje�vos, des�natários ou 
público-alvo, o local exato para a sua implementação e, se possível, o valor es�ma�vo do inves�mento. 

Listagem de documentos anexos entregues com a proposta:

ANEXOS
Junto com a sua proposta pode enviar fotografia do local, documentos, fotografias, imagens ou desenhos que 
exemplifiquem a ideia, etc. 

Descrição detalhada da proposta:

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

De acordo com o seu direito à informação no âmbito do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) damos 

conhecimento de que: os dados recolhidos des�nam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento pelos 

serviços do Município de São Brás de Alportel para a inicia�va em causa, o “Orçamento Par�cipa�vo 2019", e não serão 

cedidos a outras en�dades; os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período legalmente obrigatório, 

respeitando a sua conservação as garan�as de sigilo e confidencialidade preconizadas pelo RGPD; os �tulares dos dados 

podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua atualização e ou eliminação. Para mais informações 

sobre o RGPD e a Poli�ca de Privacidade do Município de São Brás de Alportel aceda a www.cm-sbras.pt.

 Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consen�mento de forma livre, £
específica e informada, para a recolha e tratamento dos dados pessoais, conhecer e aceitar a Poli�ca de Privacidade do 

Município (disponíveis em: www.cm-sbras.pt), e assumo total responsabilidade pelas informações declaradas no presente 

formulário.

Para con�nuar 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.

Deixe-nos outras sugestões e propostas.

SUGESTÕES


