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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO ESCOLAR DA FREGUESIA DE S. DOMINGOS DE 

RANA 

 

O Orçamento Participativo Escolar de S. Domingos de Rana é uma importante ferramenta 

estratégica da Junta de Freguesia para promover a educação para a cidadania, intervindo 

em contexto escolar. 

Enquanto política pública emergente, o Orçamento Participativo Escolar propõe-se 

contribuir para a construção de competências cognitivas nas crianças para a vida em 

sociedade, ajudando a compreender a complexidade dos problemas e das decisões, face à 

escassez de recursos e à priorização de opções. O Orçamento Participativo Escolar 

promoverá o diálogo crítico, o respeito entre pares e ajudará a despertar o interesse das 

crianças para a vida pública. 

Visando aferir o interesse que esta política pública despertará junto da comunidade 

educativa, designadamente junto das crianças, enquanto destinatários principais, a Junta de 

Freguesia de S. Domingos de Rana promove, neste ano letivo de 2016/2017, um Projeto 

Piloto de Orçamento Participativo atorial, que envolverá uma turma do 4º ano de cada uma 

das 12 escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

De acordo com o consagrado nos artigos 2º, 48º e 241º da Constituição da República 

Portuguesa, a Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana aprova o presente conjunto de 

normas para a execução do Projeto Piloto do programa de orçamento participativo escolar, 

de acordo com os princípios da proximidade, transparência e rigor. 
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CAPITULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

 Objetivos 

O Orçamento Participativo Escolar da Freguesia de S. Domingos de Rana visa: 

1. Promover os valores da democracia participativa e da educação para a cidadania 

incentivando as crianças, desde o 1º Ciclo, a participarem na gestão pública local e na 

vida comunitária. 

2. Contribuir para o envolvimento social e a estimulação de competências cognitivas 

das crianças, ajudando a compreender as necessidades comuns, face à escassez de 

recursos e priorizando opções.  

3. Adequar as políticas públicas educativas promovidas pela Junta de Freguesia de S. 

Domingos de Rana às expectativas das crianças. 

 

Artigo 2º 

Princípios 

1. O Orçamento Participativo Escolar de S. Domingos de Rana tem cariz vinculativo, 

pelo qual a Junta de Freguesia se compromete a executar o(s) projeto(s) vencedor(es). 

2. As três fases do processo serão objeto de informação técnica e relatório final de 

execução, aferindo-se assim o cumprimento das normas e a credibilidade do processo 

participativo.  

3. Os documentos do processo de participação estarão disponíveis para consulta pela 

comunidade. 
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CAPÍTULO II - CICLO DE PARTICIPAÇÃO  

Artigo 3º 

Participantes 

1. Poderão participar no Orçamento Participativo de S. Domingos de Rana os alunos de 

uma turma do 4.º ano, de cada uma das escolas públicas do 1º Ciclo do Ensino Básico 

da Freguesia. 

2. Cada aluno pode apresentar, querendo, uma ou mais propostas.  

3. Todos os alunos da turma têm direito a votar e a escolher livremente, por voto 

individual e secreto, a proposta que melhor entenderem servir os interesses da 

escola/comunidade. 

4. A escolha da turma do 4.º ano do 1.º ciclo do ensino básico, participante em cada 

estabelecimento de ensino, será indicada à Junta de Freguesia de S. Domingos de 

Rana pela direção do Agrupamento/Coordenação da escola. 

 

Artigo 4º 

Âmbito das propostas 

As propostas apresentadas devem obedecer aos seguintes princípios gerais: 

a) Convergência em termos orçamentais com a verba indicada no artigo 6º; 

b) Estar enquadrada com as atribuições e competências da Junta de Freguesia; 

c) Contribuir para a melhoria da vida escolar e comunitária; 

d) Não apresentar alterações infraestruturais ou arquitetónicas nas instalações dos 

estabelecimentos escolares; 

e) Inexistência de interesses lucrativos; 

f) Viabilidade de termos de custos de manutenção. 

 

Artigo 5º 

Ciclo de participação 

1. O ciclo de participação do Orçamento participativo Escolar segue o seguinte modelo: 

a) Fase I - Turma: 

I. As turmas elegem um representante de turma; 
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II. As crianças são convidadas a apresentar propostas individuais em 

assembleia de turma; 

III. As propostas da turma são submetidas a eleição por voto individual e 

secreto. São escolhidas as duas propostas mais votadas em cada turma e 

assinada a ata da votação pelo delegado/representante da turma; 

b) Fase II – Análise Técnica 

IV. Após a votação nas turmas, a Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana 

promove a Análise Técnica das duas propostas vencedoras em cada turma, 

conferindo a pré-orçamentação indicada, excluindo as que estejam fora do 

âmbito da sua competência e não se enquadrem no presente normativo;  

V. Durante a Análise Técnica poderão ser fundidas ou adaptadas propostas 

de igual âmbito; 

VI. Os resultados da Análise Técnica serão divulgados publicamente, sendo 

garantido um período de cinco dias para reclamações;  

c) Fase III – Votação  

VII. As propostas consideradas admissíveis serão levadas a votação em 

assembleia interescolar final, participada pelos representantes de cada 

turma; 

VIII. Cada representante de turma escolhe, por voto secreto e individual, a 

proposta que, no seu entender, melhor serve os interesses da 

escola/comunidade;  

2. O calendário do ciclo de participação é fixado pela Junta de Freguesia no início do 

mesmo.  

3. A organização do Orçamento Participativo Escolar permite uma colaboração entre a 

Junta de Freguesia e os estabelecimentos escolares indicados no artigo 3º, bem como 

uma divulgação institucional junto das associações de encarregados de educação. 

 

Artigo 6º 

Verba para Projetos 

É atribuída ao Orçamento Participativo Escolar da Freguesia de S. Domingos de Rana uma 

verba de anual de 4.000,00 (quatro mil euros). 
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Artigo 7 º 

Votação e Seleção 

1. A atribuição de verba do Orçamento Participativo Escolar é feita de acordo com o 

método indicado: 

a. Ordenação dos projetos em lista ordenada unitária decrescente, do mais 

votado para o menos votado, com a descrição orçamental correspondente; 

b. Conhecido o valor do projeto mais votado, a verba remanescente pode ser 

atribuída ao projeto seguinte de entre os que apresentam um custo que não 

ultrapasse a verba sobrante. 

 

Artigo 8º 

Realização dos projetos 

A execução dos projetos vencedores é concretizada pela Junta de Freguesia de S. Domingos 

de Rana até ao final do primeiro período letivo do ano letivo seguinte ao que diz respeito a 

edição do Orçamento Participativo Escolar. 

 

CAPÍTULO III - PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Artigo 9º 

Análise técnica e reclamações 

1. A Análise Técnica referida na alínea b) do artigo 5º é elaborada em projeto aprovado 

por despacho do membro do Executivo com a tutela da Educação, sujeita a escrutínio 

público e eventuais reclamações durante cinco dias e aprovada em termos finais pela 

Junta de Freguesia nos cinco dias úteis seguintes. 

2. Qualquer interessado pode, a todo o momento do ciclo de participação, apresentar 

reclamações por escrito à Junta de Freguesia. 
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Artigo 10º 

Acompanhamento e Monitorização 

Os representantes institucionais da Freguesia de São Domingos de Rana podem constituir-

se como membros do grupo de acompanhamento do Orçamento Participativo, devendo 

para tal requerer essa pretensão ao Executivo da Junta de Freguesia. 

 

Artigo 11º 

Informações e Relatórios Técnicos  

1- Cada uma das fases indicadas no artigo 5º será objeto de uma informação técnica de 

controlo. 

2- Cada edição do Orçamento Participativo Escolar será alvo de um relatório final de 

execução divulgado publicamente. 

3- As Informações Técnicas e Relatórios do Orçamento Participativo Escolar serão incluídos 

na Informação Escrita da Presidente da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana 

apresentadas à Assembleia de Freguesia. 

 

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 12º 

Divulgação 

O Regulamento do Orçamento Participativo Escolar é disponibilizado de modo permanente 

no sítio da internet da Junta de Freguesia. 

 

Artigo 13º 

Entrada em vigor 

Este Regulamento entra em vigor imediatamente após a aprovação em reunião de Executivo 

da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana. 
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