
 

1 
 

 
Relatório 

 
 

 Critérios de Elegibilidade Propostas Orçamento Participativo 2022  
 

 
A fim de validar os critérios de elegibilidade das propostas submetidas no âmbito do Orçamento 

Participativo 2022, reuniu no dia 09/05/2022, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho 

a Equipa de Análise das Propostas constituída no âmbito do Despacho 8/2021 de 11 de janeiro de 

2021: 

- José Conceição (Técnico Superior da Divisão de Projetos, Energia e Obras Municipais); 

- Márcia Lima (Técnica Superior da Divisão de Aprovisionamento, Manutenção e Logística); 

- Margarida Jesus (Chefe Divisão de Administração); 

- Gilda Horta (Técnica Superior da Divisão Financeira). 

 

Tânia Oliveira (Técnica Superior da Divisão de Planeamento, Inovação e Empreendorismo) não 

este presente. 

Nos termos do n.º 2 do Art. 10.º do Regulamento do Orçamento Participativo, fez ainda parte da 

equipa a Sra. Vereadora Sónia Pires. 

 

Esteve presente na reunião Sónia Zica (Chefe de Divisão de Comunicação e Modernização 

Administrativa) da Coordenação Técnica. 

 

Proposta n.º 1: 

Projeto Crianças Felizes 

Apresentada por Sara Cardoso  

Submetida em 15-03-2022 

Considerando-se para todos os efeitos a proposta apresentada que está disponível na página do 

Orçamento Participativo foi decidido que a mesma não reúne critérios de elegibilidade nos termos 

do artigo 7.º do Regulamento do Orçamento Participativo, n.º 1, alínea b) “Inserir-se no âmbito 

das competências e atribuições próprias ou delegáveis da Câmara Municipal de Tavira”, n.º 2,  
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alínea a) “Não ser possível à Câmara Municipal assegurar a manutenção e funcionamento do 

investimento em causa, em função do seu custo e/ou exigência de meios técnicos e financeiros  

disponíveis” e alínea c) “A proposta beneficiar, objetiva e diretamente, apenas a atividade de 

grupos específicos, confissões religiosas ou grupos políticos”. 

 

Proposta n.º 2: 

Tavira Choque para a Vida 

Apresentada por João Horta 

Submetida em 15-03-2022 

Considerando-se para todos os efeitos a proposta apresentada que está disponível na página do 

Orçamento Participativo foi decidido que a mesma não reúne critérios de elegibilidade de acordo 

com o Art.º 19.º, n.º 1 do Regulamento do Orçamento Participativo: “Ficam inibidos de participar 

na apresentação de propostas os cidadãos eleitos em órgãos executivos e deliberativos do 

Concelho de Tavira.” 

 

Proposta n.º 3: 

Biblioteca Comunitária de Máquinas Agrícolas - BIOMAQ 

Apresentada por Orlando Almeida 

Submetida em 29-03-2022  

Considerando-se para todos os efeitos a proposta apresentada que está disponível na página do 

Orçamento Participativo foi decidido que a mesma não reúne critérios de elegibilidade de acordo 

com as alíneas h) do n.º 1 do Art.º 7.º do Regulamento do Orçamento Participativo “ Seja 

financeiramente sustentável na sua funcionalidade futura”, alínea a) do n.º 2, “Não ser possível 

à Câmara Municipal assegurar a manutenção e funcionamento do investimento em causa, em 

função do seu custo e/ou exigência de meios técnicos ou financeiros disponíveis” conjugadas 

com o n.º 3 do mesmo artigo “ A aquisição de viaturas e de outros equipamentos ou materiais é 

apenas elegível enquanto forma de suporte aos projetos apresentados, não consubstanciando 

projetos em si mesmos”. 
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Proposta n.º 4: 

Abrigo para Gatos 

Apresentada por Alice Gil 

Submetida em 01-04-2022  

Considerando-se para todos os efeitos a proposta apresentada que está disponível na página do 

Orçamento Participativo foi decidido que a mesma não reúne critérios de elegibilidade nos termos 

do artigo 7.º do Regulamento do Orçamento Participativo, n.º 2, alínea d) “Esteja prevista no 

plano de atividades e orçamento municipal ou de qualquer Junta de Freguesia”. 

Para além de estar incluído nas Grandes Opções do Plano, presentemente o Município de Tavira 

lançou um procedimento para aquisição de equipamento para o Gatil Municipal, bem como para 

o projeto de intervenção nas colónias de gatos CED no Concelho de Tavira que incluí instalação 

de colónias de gatos, nomeadamente no Bairro Social/Mercado, Estação da Luz de Tavira, Estrada 

da Palmeira, Igreja da Luz de Tavira 

  

 

Proposta n.º 5: 

Oficina Comunitária da Sustentabilidade 

Apresentada por Isabel Pedras 

Submetida em 04-04-2022  

Considerando-se para todos os efeitos a proposta apresentada que está disponível na página do 

Orçamento Participativo foi decidido que a mesma não reúne critérios de elegibilidade de acordo 

com as alíneas h) do n.º 1 do Art.º 7.º do Regulamento do Orçamento Participativo “ Seja 

financeiramente sustentável na sua funcionalidade futura”, alínea a) do n.º 2, “Não ser possível 

à Câmara Municipal assegurar a manutenção e funcionamento do investimento em causa, em 

função do seu custo e/ou exigência de meios técnicos ou financeiros disponíveis”. 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

Proposta n.º 6: 

Construção de uma Pumptrack 

Apresentada por Vitor Batista 

Submetida em 04-04-2022  

Considerando-se para todos os efeitos a proposta apresentada que está disponível na página do 

Orçamento Participativo foi decidido considerar a mesma elegível. 

 

 

Proposta n.º 7: 

Anfiteatro Comunitário de Cachopo 

Apresentada por Ana Paula Gonçalves 

Submetida em 07-04-2020  

Considerando-se para todos os efeitos a proposta apresentada que está disponível na página do 

Orçamento Participativo foi decidido que a mesma não reúne critérios de elegibilidade de acordo 

com o Art.º 19.º, n.º 1 “Ficam inibidos de participar na apresentação de propostas os cidadãos 

eleitos em órgãos executivos e deliberativos do Concelho de Tavira.” 

 

 

Proposta n.º 8: 

Plano Piloto para a Adaptação Climática de Tavira 

Apresentada por Rafaela Sheiffer 

Submetida em 08-04-2022 

Considerando-se para todos os efeitos a proposta apresentada que está disponível na página do 

Orçamento Participativo foi decidido que a mesma não reúne critérios de elegibilidade nos termos 

do artigo 7.º do Regulamento do Orçamento Participativo, n.º 2, alínea d) “Esteja prevista no 

plano de atividades e orçamento municipal ou de qualquer Junta de Freguesia”. 

Nas Grandes Opções do Plano do Município de Tavira encontra-se a elaboração de Plano 

Municipal para as Alterações Climáticas. 
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Proposta n.º 9: 

Equipamentos do Parque de Lazer da Mata da Conceição 

Apresentada por Urgélia Santos 

Submetida em 08-04-2022  

Considerando-se para todos os efeitos a proposta apresentada que está disponível na página do 

Orçamento Participativo foi decidido que a mesma não reúne critérios de elegibilidade nos termos 

do artigo 7.º do Regulamento do Orçamento Participativo, n.º 2, alínea d) “Esteja prevista no 

plano de atividades e orçamento municipal ou de qualquer Junta de Freguesia”. 

Nas Grandes Opções do Plano do Município de Tavira encontra-se a Aquisição de 

estruturas/mobiliário para requalificação do Parque de Lazer. 

 

 

Proposta n.º 10: 

Academia de Ideias 

Apresentada por Telma Pacheco 

Submetida em 08-04-2022  

Considerando-se para todos os efeitos a proposta apresentada que está disponível na página do 

Orçamento Participativo foi decidido considerar a mesma elegível. 

 

 

Proposta n.º 11: 

WC Público 

Apresentada por Luís Santana 

Submetida em 08-04-2022  

Considerando-se para todos os efeitos a proposta apresentada que está disponível na página do 

Orçamento Participativo foi decidido considera a mesma elegível. 
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Proposta n.º 12: 

Transformação Digital 

Apresentada por Sandra Gorgulho 

Submetida em 08-04-2022 

Considerando-se para todos os efeitos a proposta apresentada que está disponível na página do 

Orçamento Participativo foi decidido considerá-la elegível. 

   

 

 

    Tavira, 17 de maio de 2022 

 

 
 
 
 

Sónia Pires 
 
 
 
 
 
José Conceição        Margarida Jesus 
         
 
 
 
 
 
 
 
Márcia Lima         Gilda Horta 
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