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1. O que é o Orçamento Participativo do 
Município de Reguengos de Monsaraz? 

É um procedimento que permite promover a 
participação dos munícipes na apresentação e 
escolha de propostas e projetos a incluir no orça-
mento e plano de atividade do Município de 
Reguengos de Monsaraz. 

2. O que se pretende com o Orçamento 
Participativo? 

Com a implementação do Orçamento Participati-
vo pretende-se contribuir para o exercício de uma 
participação informada, ativa e responsável dos 
cidadãos nos processos de governação local, 
garantindo a sua intervenção na decisão sobre a 
afetação de recursos existentes às políticas públi-
cas municipais, bem como, reforçar os mecanis-
mos de transparência e de credibilidade da admi-
nistração. 

3. Quem pode apresentar propostas para o 
Orçamento Participativo? 

Podem apresentar propostas para o Orçamento 
Participativo todos os cidadãos residentes no 
concelho e instituições de ensino, empresas e 
associações sedeadas no concelho de Reguengos 
de Monsaraz. 

4. Como podem ser apresentadas propostas no 
Orçamento Participativo

 As propostas podem ser apresentadas presenci-
almente nas Assembleias Participativas (reuniões 
descentralizadas a realizar nas freguesias) ou on-
line através de plataforma eletrónica acessível na 
página de internet do Município de Reguengos de 
Monsaraz em www.cm-reguengos-monsaraz.pt. 

5. Em que áreas podem ser apresentadas 
propostas para o Orçamento Participativo? 

As propostas devem estar enquadradas nas áreas 
temáticas de atuação do Município de Reguengos 
de Monsaraz, nomeadamente: ação social, cultu-
ra e equipamentos culturais, desporto e equipa-
mentos desportivos, educação e juventude, infra-
estruturas viárias, mobilidade e trânsito, urbanis-
mo, reabilitação e requalicação urbana, espaço 
público e espaços verdes, proteção civil, turismo e 

dinamização da atividade económica, ambiente, 
modernização e simplicação administrativa. 

6. Em que período podem ser apresentadas 
propostas para o Orçamento Participativo? 

O período de apresentação de propostas para o 
Orçamento Participativo decorre durante os meses 
de abril e maio. 

7. Quem pode votar para o Orçamento 
Participativo? 

Podem votar no Orçamento Participativo os cida-
dãos recenseados no concelho de Reguengos de 
Monsaraz. 

8. Como se pode votar numa proposta? 

A votação é efetuada on-line através de platafor-
ma eletrónica acessível na página de internet do 
Município de Reguengos de Monsaraz em 
www.cm-reguengos-monsaraz.pt. Havendo neces-
sidade de apoio à votação, a mesma pode ser 
efetuada através de acesso mediado nos espaços 
internet, no Balcão Único Municipal e nas sedes 
das Juntas de Freguesia. 

9. Quando posso votar nas propostas do 
Orçamento Participativo 

O período de votação das propostas decorre 
durante o mês de setembro. 

10. Quantas vezes se pode votar no Orçamento 
Participativo? 

Cada eleitor apenas pode votar uma vez. O 
eleitor poderá, no entanto, alterar o seu sentido 
de voto, mas cando apenas contabilizada a 
última votação. 

11. Onde se podem encontrar mais informa-
ções sobre o Orçamento Participativo? 

Podem encontrar-se mais informações sobre o 
Orçamento Participativo na página da internet do 
Município de Reguengos de Monsaraz em 
www.cm-reguengos-monsaraz.pt. 

https://apps.cimac.pt/OPReguengosMonsaraz/
https://apps.cimac.pt/OPReguengosMonsaraz/
https://apps.cimac.pt/OPReguengosMonsaraz/

	Página 1
	Página 2

