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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

ATA Nº1/2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito pelas dezanove
horas, realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia de Charneca de Caparica, a
primeira reunião da Comissão de Acompanhamento do Orçamento Participativo da
Freguesia de Charneca de Caparica e Sobreda, com a seguinte Ordem de
Trabalhos: ………………………………………………………………………………………………………………..
Ponto um - Dar conhecimentos sobre propostas enviadas por elementos da população,
antes da aprovação do Regulamento e das ações subsequentes; …….……………………….
Ponto dois - Estabelecer o plano de ação até ao final do ano corrente; …………………….
Ponto três - Outros assuntos……………………………………………………………………………………..
A reunião teve início com a coordenadora a apresentar as duas pessoas que a
secretariam, na freguesia da Sobreda, Augusta Queimado e na freguesia da Charneca
de Caparica, Deolinda Matos. Assim sendo, deu-se seguimento à Ordem de Trabalhos:
Ponto um - A coordenadora da Comissão de Acompanhamento do OP deu
conhecimento aos representantes dos partidos presentes, das onze propostas
anteriores à data do início do procedimento e três propostas com data posterior a um
de outubro de 2018. Todas as onze propostas foram devidamente respondidas e
solicitado o reenvio, tendo em conta o regulamento da O.P. Em termos gerais temos
catorze propostas para análise e todas são avaliadas na data posterior à entrega das
mesmas……………………………………………………………………………………………………………………
Ponto dois - Desenvolver o plano de ação realizado, o procedimento com uma reunião
alargada a todas as entidades de economia social, assim como escolas, associações de
pais, centros de saúde, comissões de moradores e proprietários, assim como ao
Presidente da Junta de Freguesia e todos os membros da Assembleia de Freguesia,
que terá lugar dia seis de novembro do presente ano, pelas vinte e uma horas nas
instalações da Junta de Freguesia da Charneca de Caparica. ……………………………………
Outra ação do plano é a reunião de avaliação das propostas, que decorrerá dia quatro
de dezembro do corrente ano pelas dezanove e trinta horas. ………………………………....
Ponto três – Outros assuntos – A coordenadora do O.P. propõe aos representantes
que as atas sejam todas divulgadas atempadamente no site da Junta de Freguesia. Foi
votado por unanimidade a criação de um endereço eletrónico para o orçamento
participativo. ……………………………………………………………………………………………………………..
Baseado no art. 11º “Em caso de dúvidas e omissões”, solicitar ao executivo da Junta
de Freguesia de Charneca de Caparica e Sobreda de que a alínea dois do art. 5º seja
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criada a alínea b) em que os membros da comissão podem apresentar um substituto
por ausência devidamente justificada……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
A ata foi lida em voz alta e rubricada por todos os presentes e será transcrita enviada
a todos e devidamente publicada no site da autarquia. ……………………………………………..
E por ser verdade, anexa-se a lista de presenças assinada pela coordenadora da
Comissão de Acompanhamento da OP e dos respetivos representantes das forças
políticas da freguesia. ………………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________
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