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Proposfo n.' JF 195/20'19

Alterogdo no Rede de Autorguios Porticipotivos

Considerondo que o Junlo de Freguesio definiu como compromisso estrot6gico o
desenvolvimento do Orgomento Poriicipolivo.

Considerondo que o Junlo de Freguesio de Aguolvo e Miro Siniro oposlo no
oprofundomento do democrocio porticipoiivo. pelo importdncio do desenvolvimenlo do
porticipogdo olivo, informodo e respons6vel dos cidoddos e dos orgonizoEoes no
governogao do Freguesio, nomeodomenle no que concerne no ofetogdo de recursos os
politicos p0blicos de 6mbilo locol.

Considerondo que o Rede de Autorquios Porticipotivos 6 o ossociogdo que ogrego os

ouf orquios portuguesos com Oreomentos Porticipotivos.

Considerondo o Proposto n." JF 105/2018, de I 0 de moio, em que o Junto de Freguesio

deliberou o odesdo d referido Rede de Autorquios Porftcipoiivos.

Considerondo que houve umo olterogdo no Secretorlo T6cnico do Rede de Autorquios
Porticipotivas, que ironsito do "AssocioEdo ln Loco" poro o "Associogdo Oficino", com
efeilos d porlir de 0l de joneiro de 2020, nos fermos do documento em onexo que se junto e
considero como porte iniegronte do presente proposto.

Considerondo que se monl6m todos os pressupostos do iniegrogdo do Junto de Freguesio

no Rede de Autorquios Porlicipofivos, com um volor onuol de €400,00 (quotrocentos euros).

Considerondo que o ossociotivismo 6 fundomenlol poro volorizogdo do Orgomenio
Poriicipotivo como umo reolidode dos ouiorquios portuguesos.

Considerondo que o desenvolvimento dos Orgomenlos Porticipolivos posso

necessoriomente pelo debote inierno, sendo por isso fundomentol o poriicipogdo
ossociotivo.

Considerondo os competencios previsios no olineo b) do oriigo 19." do Lei n.o 75/2013, de 12

oe novemoro.

Atento oos considerondos e oo enquodromenlo legol existente. proponho que se delibere:

l. Aprovor o mudongo no Secletorio T5cnico do Rede de Autorquios Porfic,potivos, que

tronsito do "Associogdo ,n Loco" poro o "Associogdo Oficino", monlendo os pressupostos

e o inscrigdo do Junto de Freguesio do Unido dos Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro no
Rede de Autorquios Porticipotivos, ossociodo oo pogomenlo onuol de €400,00

{quotrocentos euros).

Aguolvococ6m. I 7 de dezembro de 2019

^y':Carlos Casirdro, Presidente Junta de Freguesia

Assinado por CARLoS MIGUET NUNES CASIt"llRo PERBM
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Alterogdo no Rede de Autorquios Porticipotivos

Volos contro

Presidenie
Corlos Cosimko

Secrel6rio
Ddmoso Morlinho

Tesoureiro
Jodo Coslonho

1 .' Vogol
Heleno Cordoso

2." Vogol
Crislino Mesquilo

3." Vogol
Ricordo Vorondos

4.'Vogol
Viclor Feneko

Tolol ()

do disooslo nos iermos do n." 3
e n.o 4 e n.' 6 do ortigo 34." do

Deliberog6o: Aprovodo A Reprovodo I
Unonimidode Xl Moiorio

Absleng6es

Presidenie
Corlos Cosimiro

Secrelorio
D0moso Mortinho

Tesoureiro
Jodo Coslonho

l.o Vogol
Heleno Cordoso

2.' Vogol
Cristino Mesquilo

3." Vogol
Ricordo Vorondos

4." Vogol
Viclor Feneiro

Iolol C)

Votos o fqvor

Presidente
corlos Cosimiro x

Secrel6rio
Ddmoso Mortinho X

Tesoureiro
lodo Costonho

(

I .' Vogol
Heleno cordoso {

2." Vogol
Crislino Mesquito X

3.'Vogol
Ricordo Vorondos X

4." Vogol
Viclor Feneiro

Iolol 6

Aprovodo em minufo, no reunido de 2019.12.19, poro efeifos
e n.' 4 do ortigo 57.", do Lei n.o 75/2013, de l2 de setembro,
C6digo de Procedimenlo Administrolivo.

O Presidente:

O Secreldrio:

O Tesoureiro:

O l.' Vogol:

O 2.' Vogol:

O 3." Vogol:

O 4." Vogol:

C.o,o ^tq )4eaoLtV-

\trrtrr\tq \*J'
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Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra
Exmo. Senhor Carlos Casimiro Pereira
Av. Timor [orosae 10
2735-593

Sua Ref: Sua comunic. de: N. Ref: RAP#57

Assunto; Rede de Autarquias Participatlvas

Exmo. Senhor,

Faro,8 de novembro de 2019

No embito da Assembleia-Geral da Rede de Autarquias Participativas (RAP), que decorreu no passado dia 2L de

outubro, em Valongo, foi comunicado e aprovado por todos os presentes a mudanga na Secretaria T6cnica da Rede,

que deixarS de estar a cargo da Associacao In Loco e passard a ser assegurada pela AssociagSo oficina, com efeito a

partir de 1 de janeiro de 2020.

A este prop6sito, dever6 V. Exi ter recebido entretanto uma missiva da Associagdo In Loco a informar sobre a

alteraEeo em apreCo.

A equipa responsivel pela Secretaria T6cnica continua16 a ser mesma que tem acompanhado o funcionamento desta

estrutura colaborativa desde a sua criagSo, em 2014. Desta forma, esteo criadas as condig6es para que esta mudanea

ndo acarrete disrupe6es no normal funcionamento da Rede.

As alterac6es a registar s5o essencialmente as seguintes: I mudanga da entidade com a qual as Autarquias firmam o

protocolo de colaborageo; ii,lcontactos da secretaria Tecnica.

Face ao exposto, enviamos em anexo o novo modelo de protocolo, para que juntos possamos continuar a disseminar

e a cimentar os principios da democracia participativa e fomentar a troca de experiCncias e a capacitaeSo de todos os

envolvidos. Para renovar a participacSo da Junta de Freguesia na Rede, da qual 6 membro, apenas serd necess6ria a

assinatura do novo protocolo, com entrada em vigor a partir de 1 de janeiro de 2020. o mesmo segue em formato

editdvel para o email de V. Exa., para que possam completar os dados em falta e efetuar as alterae6es que.iulguem

necessdrias e que melhor expressem a vossa realidade. As condiCdes propostas aos membros para o periodo de 2020

e 2021. seo exatamente as mesmas que vigoram atualmente.

A RAP 6 uma estrutura colaborativa, reconhecida em Portugal e no estrangeiro, tendo dado provas da sua utilidade e

pertinencia ao longo dos Ultimos cerca de cinco anos. Contamos atualmente com 62 autarquias. Para mais

informac6es sobre a Rede pode V. ExE consultar a pdgina www.portuqaloarticipa.pt.

Em caso de ddvidas, por favor entre em contacto com a nossa equipa atrav6s do e-mail rap@oficina.org.pt, ou do

telefone 963088821 (Nelson Dias).

Gratos pela atengSo

Com os melhores cumDrimentos

( -lt
h "t'!to*t l, r"t

!/
simone lilio -

Presidente da DiregSo da Oficina

-+:+-'freguesic de /.9u.-ji! .

e Mrro -Sir ij a.

iiFCEEltli-l

URL: www.oficina.ors.pt E-mail: rap@of icina.o4.pt NIF:515682896
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PROTOCOTO DE COLABORAGAO

Rede de Autarquias Participativas

Preimbulo

A/o [nome da autarquia] e a AOPP - AssociagSo Oficina de Planeamento e

Participag6o, consideram de grande interesse para a prossecugSo dos objetivos da

Rede de Autarquias Participativas, adiante referida como RAP, o estabelecimento de

uma estreita cooperagSo entre as duas instituig6es;

A RAP 6 a primeira estrutura colaborativa em Portugal destinada a congregar as

autarquias comprometidas com o desenvolvimento de mecanismos de democracia

participativa a nivel local. Foi criada em 2014, no ambito do projeto Portugal Participa,

financiado pelo fundo monetdrio europeu EEA Grants e gerido pela FundagSo Calouste

Gulbenkian atravds do programa Cidadania Ativa. A equipa da AOPP, esteve envolvida

em todos os momentos da rede, desde a sua criagSo, e involucrada na gestSo da

mesma. A sua vasta experiOncia e conhecimento em Sreas como a participagSo cidadi

e a democracia participativa, assim como no trabalho com as autarquias portuguesas,

colocam-na numa posigSo privilegiada para garantir a prossecugdo da Rede.

Nestes termos, conforme deliberag6o do Executivo de ---, e, de acordo com o

disposto nas alineas o, r, e u) do ns 1 do artigo 33e da Lei 75/2013, de 12 de setembro,

entre

A/o [nome da autarquia], com sede em ---, representado por ---, enquanto ---, adiante

designada Freguesia,

A AOPP - Associagao Oficina de Planeamento e ParticipaEeo, com sede na Rua da

Feira, Urb. Sporting Clube Olhanense, Lote 9, le Dto, pessoa coletiva ne 515 682 896,
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representada por Simone Jflio, enquanto Presidente da Diregio, adiante desi8nada

Oficina,

E celebrado protocolo de colaboragSo, cujas condig6es constam das clSusulas

seguintes.

CLAUSUI.A 1C

(objeto)

1. Constitui objecto do presente protocolo a regulagSo do apoio da Freguesia i
Oficina e a definigSo das condigoes de colaboragSo entre as partes, para a

manutengdo da RAP, bem como, a definigSo dos termos gerais de funcionamento e

financiamento desta.

2. A RAP 6 uma estrutura colaborativa que congrega as autarquias portuguesas

comprometidas com o desenvolvimento de mecanismos de democracia

participativa a nivel local, ) qual a Freguesia adere, e tem como objetivos:

a. Promover a democracia participativa a nivel local, assegurando o

envolvimento dos eleitos, dos t6cnicos e dos cidad6os;

b. Facilitar a troca de experi6ncias, fortalecendo as prdticas em curso e

ampliando a novos mecanismos de envolvimento dos cidad6os na gestao

ptiblica nas autarquias;

c. Promover a capacitagao dos diversos atores envolvidos nos processos

participativos;

d. Criar, alimentar e divulgar um sistema de informagSo atualizada sobre os

mecanismos de democracia participativa no pais;

e. Reforgar a gestao piblica transparente, assegurando a produgSo de

informagSo de f6cil utilizagSo e a compreensao por parte de todos os

cidadEos:

f. Ampliar a Rede atrav6s da incorporag6o progressiva de novas autarquias

comprometidas com a democracia participativa;

P6gina 2 de 7
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g. Estabelecer intercdmbio com organizag6es, tais como ONG, universidades e

outras entidades comprometidas com estas mat6rias;

h. Promover relag6es de coopera96o internacional com outras redes e

estruturas, facilitando a incorporag6o de novos mecanismos e divulgando

as prdticas desenvolvidas em Portugal.

crAusutA 2a

(cooperagSo)

As partes comprometem-se, na medida das suas possibilidades, a promover, incentivar

e desenvolver ag6es de colaboragSo, visando a defesa dos interesses da RAP,

assumindo o compromisso de trabalhar para a concretizagSo dos seus objetivos, de

acordo com as ope6es estrat6gicas tomadas, possibilidades e prioridades definidas.

CTAUSUTA 33

(Obrigag6es do Municipio)

1. A Freguesia conceder6 i Oficina um apoio de € -- (valor por extenso), destinado A

concretizagao de a96es no 6mbito da RAP, para o periodo de 1 de janeiro de 2020 a 31

de dezembro de 2020, que n6o poder6 ser utilizado para outros fins.

2. O valor do apoio definido apenas poderd ser alterado por m0tuo acordo das partes.

ctAusu[A 4a

(Obriga96es da Oficina)

A Oficina garantirS o secretariado t6cnico da RAP, disponibilizando os necess6rios

meios humanos e materiais, sendo sua obrigagSo:

a. Assegurar que as contribuig6es dos membros s6 poderSo ser gastas em

despesas inerentes ao direto funcionamento da equipa e ao

desenvolvimento das atividades da Rede, nio podendo em qualquer

circunstdncia utilizar esses recursos para outros fins da entidade;

b. lnformar sobre as agdes, os progressos e os trabalhos desenvolvidos;

c. Contribuir para a promogSo e desenvolvimento das a96es da RAP;
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d. Respeitar as deliberag6es e diretrizes da Presiddncia da RAP e dos seus

membros efetivos;

e. Tomar parte ativa nas Assembleias, reuni6es e/ ou outras iniciativas da

RAP;

f. Exercer com zelo, dedicagdo e efici6ncia o cargo para que foi designada;

g. Promover e gerir todas as fases para eleigSo da Presid€ncia;

h. Ser entidade coordenadora da RAP, trabalhando em estreita colaborag6o

com a Presiddncia e todos os membros;

i. Dinamizar o plano de atividades anual da RAP;

j. Propor a admissSo de novos membros ou protocolos de colaboragSo.

crAusuu 5a

(Estrutura e funcionamento da RAP)

1, Por decisSo dos seus membros, a RAP constitui-se como uma plataforma de

colaboragio, com uma estrutura composta por:

a. Presid6ncia, com mandatos de 24 meses;

b. Assembleia de Membros Efetivos, constituida por todas as autarquias

formalmente aderentes;

c. Secretaria T6cnica, a cargo da Oficina;

d. Membros Associados, correspondentes a outras entidades que pretendam

colaborar com a RAP como redes an6logas, empresas, organizag6es,

u niversidades e outras.

2. A admissSo de novos membros d RAP estii sujeita ir manifestag6o de interesse por

parte das autarquias e i concordAncia com os termos definidos no presente Protocolo

de Colaboragio.

3. O processo de adesao neo tem data definida pelo que se encontra

oermanentemente aberto.
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crAusuu 6e

(Direitos dos membros efetivos da RAP)

Constituem direitos dos membros efetivos:

a. Participar em todas as ag6es da RAP;

b. Partilhar contributos para o possivel desenvolvimento de ag6es;

c. Auferir de todos os beneficios e servigos proporcionados nas condig6es que

forem estabelecidas;

d. Integrar listas candidatas ) Presiddncia;

e. Votar nas eleig6es para a Presid€ncia;

f. Participar nas Assembleias, reuni6es para que forem convocados e/ou

noutras iniciativas para deliberar sobre a RAP;

g. Propor a admissSo de novos membros ou protocolos de colaboragSo;

h. Ser informado sobre as atividades da RAP, os progressos realizados e custos

associados;

i. Candidatar-se ao Pr6mio de Boas Prdticas de Participagio.

CTAUSULA 7E

(Deveres dos membros efetivos da RAP)

1. Constituem deveres dos membros efetivos:

a. Contribuir para a promogdo e desenvolvimento das aE6es da RAP;

b. Trabalhar na defesa dos interesses da RAP, colaborando nas aE6es

necessdrias para boa prossecu96o dos seus objetivos.

c. Contribuir com o pagamento de um apoio financeiro anual, conforme

estipulado nas condig6es de adesSo;

d. Respeitar as deliberaq6es da Assembleia de Membros e da PresidOncia;

e. Exercer com zelo, dedicagSo e eficiGncia as fung6es para que forem eleitos

ou designados.
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1.

2.

CTAUSULA 8.q

(Vig6ncia, revisSo e rescisSo)

O presente Protocolo 6 vdlido da data em que 6 assinado at6 ao dia 31 de

dezembro do mesmo ano, sendo automaticamente renovdvel para o ano civil

seguinte, nos termos das condigSes de adesSo estabelecidas.

Durante a vig6ncia do protocolo poderSo ser-lhe introduzidas alterag6es, totais ou

parciais, mediante acordo escrito e assinado pelas partes envolvidas.

Qualquer das partes poderd denunciar ao presente protocolo caso ocorram factos

que o justifiquem, nomeadamente a falta de cumprimento dos termos acordados.

Caso a denfncia ocorra por falta de cumprimento pela Oficina, deverd ter lugar, se

o Municipio assim o entender, a devolugSo do apoio ou de parte do mesmo.

A denincia de uma das partes deverd ser efetuada com 60 dias de anteced6ncia,

por escrito e entregue em mao, ou enviada por correio registado com aviso de

recegSo, fax ou correio eletr6nico com recibo de leitura para os enderegos das

oanes.

A rescisao poderd ainda acontecer mediante m(tuo acordo, devendo este constar

de documento escrito e assinado pelas partes.

5.

CTAUSULA 9.8

(Acordo rinico, invalidade e integragSo de lacunas)

O disposto no presente Protocolo prevalece sobre as declarag6es das partes

eventualmente prestadas em quaisquer outros documentos ou durante a fase das

negociag6es, consistindo assim no inico documento vinculativo para as partes no que

respeita ao objeto do presente Protocolo.

A invalidade ou ineficdcia de alguma das disposig6es deste Protocolo ou a eventual

detegao de lacunas nao afetard, na parte que n6o se encontre viciada, a subsistancia e

a validade do mesmo.

Em substituigao das disposig6es viciadas e no preenchimento das lacunas

6.

t.

2.

3.

3.

4.
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eventualmente detetadas, ser6o aplic6veis as normas juridicas que melhor se

conformem com a vontade das partes expressa no presente Protocolo ou com a

vontade que estas teriam tido, de acordo com o fim, o sentido e o equilibrio do

presente Protocolo, se tivessem contemplado o caso omisso.

[Local], [dia] de [m6s] de 20-.

INome da a utarquia] AOPP - AssociagSo Oficina de Planeamento e

PartlcipaCSo

INome do representante] Simone Jilio
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FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Folha de GabimentagSo

No Cabimento: 1033 Ano: 2019

Data Registo: 17-12-20'19 Data Documento: 17-12-20'19

Class. Organica: 080000 Orgamento Participativo

Class. Econ6mica: 0202170100 Anincios nos meios de comunicagao

Projeto e Acaeo:

Descrigao: Alteragao de inscrigao na Rede de Autarquias Parlicipativas - inicio em 0l/01/2020

1 Orgamento Inicial 500,00

z Reforgos/Anulag6es 0,00

Orgamento Corrigido 500,00

4 Despesas Pagas 0,00

3 Encargos Assumidos (Cabimentos) 0,00

o Saldo Disponivel do Orgamento 500,00

7 Despesa Emergente, que fica cativa 400,00

I Saldo Residual do Projeto

Saldo Residual 100,00
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