�
�L.allia_...

O

TO

PARTICIPATIVO

CASTRO VERDE

ATA DA ASSEMBLEIA PARTICIPATIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023

Ao terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas e
quatro minutos, reuniram os membros da Equipa de Gestão do Orçamento Participativo,
designada pelo Presidente da Câmara Municipal, no edifício do Centro Cultural de Casével, a
fim de dar cumprimento ao art.0 14 das Normas de Funcionamento e com o objetivo principal
de se proceder

à recolha de propostas. -----------------------------------------------------------------

As normas de funcionamento do Orçamento Participativo do Município de Castro verde,
tiveram aprovação em Reunião de Câmara de 24 de fevereiro 2022 --------------------------------Antes da abertura dos trabalhos, todos os participantes efetuaram a sua inscrição, tal como se
define no nº 1, do art. 0 14, das Normas de Funcionamento do Orçamento Participativo,
documento que se anexa à presente ata, dando-se por isso, como integralmente transcrito.
Seguidamente, a Equipa de Gestão, começou por apresentar o projeto, com a apresentação
de um powerpoint e vídeo explicativo do mesmo. Foi feita uma explicação sobre os objetivos
do Orçamento Participativo, falou-se ainda das alterações feitas nas Normas que vão vincular
o Orçamento Participativo 2023, isto é, sobre o montante afeto a esta edição, que se
apresenta este ano com um valor global de 50.000€, sendo distribuídos 20.000€ para projetos
em todo o concelho, 20.000€ para projetos nas freguesias rurais do concelho, incluindo
Casével, e 10.000€ para propostas de jovens com idade igual ou inferior a 25 anos. As
restantes normas e regras mantêm-se inalteradas, assim como continuam válidos os registos
dos participantes inscritos na plataforma do OP nas edições anteriores.-------- -------------------Foi igualmente apresentada a calendarização para esta fase de recolha de propostas, que se
iniciou a 1 de maio e irá terminar a 30 de junho, foram também igualmente explicadas as áreas
de intervenção, bem como se pode preencher o formulário de uma proposta e que as
propostas serão posteriormente analisadas por uma Comissão Técnica designada pelo
Presidente da Câmara Municipa 1.---------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, foi passada a palavra aos presentes, onde tomou da palavra o senhor António
José Paulino que referiu que o senhor Mário, de Casével, já tinha comentado que queria
apresentar uma proposta para requalificação do Parque Infantil da Escola Primária, como este
senhor não estava presente na Assembleia Participativa, poderá mais tarde fazer a proposta.
A equipa de Gestão informou ainda que as propostas têm que incidir obrigatoriamente em
espaços públicos, e que é importante virem orçamentadas e documentadas, mas, que na falta
de orçamentos, será feita uma análise pela Comissã o Técnica.------------------------------------O Vereador David Marques explica aos presentes que esta edição tem uma mais- valia, uma

vez que haverá sempre uma proposta vencedora para uma freguesia rural,

e que as pessoas

devem fazer propostas, fazendo valer aquilo que pensam ser um bem comum, benéfico para a
localidade e que, depois, há que mobilizar a população para votar.----------------------------- ----A equipa de Gestão informou que irá estar presencialmente nas sedes de freguesias para a
recolha de votos e foi também deixado o contacto dos serviços e nome dos funcionários que
integram a equipa do OP, para quaisquer duvidas que possam surgir.------------ -----------------Não foram apresentadas propostas ao Orçamento Participativo.----------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia Participativa, pelas vinte e
uma horas e quarenta minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos
os membros da Equipa de Gestão presentes.------------------------------------------------------------

A Equipa de Gestão:
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