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EDITAL
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM PROPOSTAS DEFINITIVAMENTE ADMITIDAS À FASE DE VOTAÇÃO
Élia de Fátima Janes Quintas, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz,

ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18
de setembro, na sua atual redação, torna público, nos termos do n. º 4 do artigo 17. º do
Regulamento do Orçamento Participativo do Municipio de Reguengos de Monsaraz, as listas das
propostas definitivamente admitidas e a submeter à fase de votação da edição de 2018 do
Orçamento Participativo e do Orçamento Participativo Jovem, as quais se anexam ao presente
edital e aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os legais efeitos.
Mais se informa, nos termos do n. º 6 do artigo 18. º do Regulamento do Orçamento
Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz, que a "fase de votação" decorrerá
entre 1 e 30 de setembro.

A votação das propostas, quer no Orçamento Participativo quer no Orçamento Participativo
Jovem, será efetuada no portal on-line criado para o efeito, cujo acesso poderá ser efetuado
diretamente a partir da página eletrónica da autarquia em www.cm- reguengos-monsaraz.pt .
Para participar na votação da edição do Orçamento Participativo é obrigatório ser eleitor no
concelho de Reguengos de Monsaraz, tendo cada eleitor direito a um voto.
Para participar na votação da edição do Orçamento Participativo Jovem é obrigatório ser aluno
matriculado em estabelecimento de ensino do concelho de Reguengos de Monsaraz num dos anos
da escolaridade obrigatória, tendo cada aluno direito a um voto.

Caso os participantes tenham dificuldade no uso ou no acesso às tecnologias da informação,
poderão recorrer à votação mediada junto do Balcão Único Municipal, dos espaços internet e das
juntas de freguesia, devendo fazer -se acompanhar, consoante os casos, de documento de
identificação civil e do número de eleitor ou do respetivo cartão de estudante.

Reguengos de Monsaraz, 31 de agosto de 2018
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Vice-Presidente da Câmara Municipal
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM - EDIÇÃO 2018
N.º Ordem

Área Temática

Nome Proposta

Valor Estimado

1

Cultura e equipamentos culturais

O Sonho dos alunos da Escola
de Música da S.F.C.

9500

2

3

Cultura e equipamentos culturais

Desporto e equipamentos desportivos

Equipamento da Escola de
Música da Sociedade
Filarmónica Harmonia
Reguenguense

Parque Infantil na Escola
Básica n.º1 em S. Marcos do
Campo

10.000 euros

8.000

Descricão
Análise Comissão Técnica
Cada vez mais o nome do nosso concelho está
Proposta Admitida.
associado a bons músicos e nós numa tentativa de
Estimativa orçamental: 10.000€
revitalizar a nossa escola de música e aplicar uma
formação mais qualificada e objectiva, surge uma nova
área de formação na nossa escola de música, aulas de
canto. E com o número crescente de elementos, serão
necessários mais alguns instrumentos como clarinetes,
trompetes, saxofones para dar resposta e garantir que
todos os nossos alunos possuem um instrumento para
estudar e aprender. Necessitamos também de material
de apoio às aulas, quadros, cadeiras, órgão electrico e
cadernos para os nossos alunos.
A Escola de Música é a base de qualquer banda
Proposta Admitida.
filarmónica. Torna-se, por isso, fundamental que, cada Estimativa orçamental: 10.000€
vez mais, a Escola de Música disponha de material
didático em boas condições. O que sempre tem
acontecido é a utilização de instrumental que já não
está em condições de uso pela Banda. Ora as
exigências no ensino da música têm, felizmente,
crescido nos últimos anos, não se compadecendo com
o recurso a material envelhecido, desajustado e
obsoleto. É nesse sentido que se apresenta esta
proposta, para que a formação de qualidade que é
apanágio da Sociedade Filarmónica Harmonia
Reguenguense possa continuar a ser uma realidade.
Gostaria que a minha Escola Basica n.º1, em S.
Proposta Admitida.
Marcos do Campo, existisse um espaço (parque
Estimativa orçamental: 10.000€
infantil) onde as crianças pudessem realizar as suas
atividades ao ar livre, com equipamentos apropriados
para as crianças do primeiro ciclo e jardim de infância.

