
Sessão de Divulgação 

OP Juventude



•Tens uma ideia 
para o concelho 
de Mirandela ?

•Gostavas de a 
realizar ?



Imagina que…

50.000 € MirandelaEng.º Branco
Presidente CM 

Mirandela



•Agora, a tua ideia pode tornar-se realidade.

•A Câmara de Mirandela dá-te essa 
oportunidade





1. Ter entre 16 e 35 anos



2. Ter uma ideia





3. Fazer uma proposta

Janeiro



Apresentação de Propostas

• Sessões/Assembleias Participativas;

• Presencialmente no GAM, GACIP e nas Sedes das Juntas e Uniões de 
Freguesias;

• No portal do Município de Mirandela;

• Na plataforma participativa criada para o efeito;

• Através de carta ou e-mail institucional.

Janeiro



4. Análise Técnica

Fevereiro



Apreciação de Propostas
Critérios de seleção

•Análise da consonância legal com as competências e atribuições próprias ou delegáveis na Câmara Municipal 
de Mirandela;

•Proposta mais solicitada pelos munícipes, caso haja mais que uma;

•Abrangência demográfica e/ou setorial (nº de pessoas ou grupo funcional a que se destina);

•Proposta concreta de realização;

•Carência de equipamento (inexistência de respostas/projetos desta natureza);

•Equidade da medida proposta;

•Inovação, substituição ou desempenho de Atividades e programas.

•3 perguntas que de forma simplista respondem a este desiderato:

1. É útil?

2. É urgente?

3. É a mais solidária?

Fevereiro



Apreciação de Propostas
Exclusão de propostas

Se após a análise técnica:

•A execução exceda o montante de €50.000,00, em cada uma das modalidades de Orçamento Participativo;

•A execução exceda o prazo estimado para a execução dos investimentos;

•Contrariem ou sejam incompatíveis com planos ou Projetos municipais; 

•Sejam demasiado genéricas ou abrangentes que não permitam adaptação a projeto;

•Não sejam tecnicamente exequíveis;

•Impliquem a celebração de contratos de trabalho ou de contratos de prestação de serviços pela Autarquia;

•Sejam relativas à cobrança de receita ou funcionamento interno da Autarquia.

Fevereiro



5. Votação

Março

Presencial Via eletrónica



Votação das Propostas Finalistas

• Via eletrónica : através do Portal do Orçamento 

Participativo criado para o efeito; 

• Presencialmente : no GAM, no GACIP e nas Juntas e 

Uniões de Freguesia; 

Nota: Cada cidadão vota, uma única vez, numa única proposta, através de 

mecanismos a definir.

Março



6. Resultados e Inclusão 

Abril

Inclusão da tua ideia :

. GOP (Grandes Opções do Plano)

. PPI (Plano Plurianual de Investimentos) 

. Orçamento Municipal 2016

Victory is mine!



7. Concretização

Até 

fevereiro de 

2017



11



Cronologia do OP 2016

• Divulgação – em curso

• Apresentação de Propostas – janeiro de 2016

• Análise Técnica – fevereiro de 2016

• Votação das Propostas – março de 2016

• Resultados e Inclusão– abril de 2016

• Execução dos Investimentos – até fevereiro de 2017



Informações Complementares
• Portal do Orçamento Participativo

• Portal do Município de Mirandela



Contactos 

Câmara Municipal de Mirandela

Praça do Município

5370-288 MIRANDELA

Telefone: 278 200 200

Fax: 278 265 753

Gabinete de Apoio à Vereação

278200255

Gabinete de Comunicação Imagem e Protocolo

278261600




