ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – EDIÇÃO 2019
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

NOTA PRÉVIA
A União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) realizou em 2019 a 3ª edição do
Orçamento Participativo (OP), um instrumento de democracia participativa, através do
qual os cidadãos apresentam propostas de investimento e escolhem, através do voto,
quais os projetos que devem ser implementados em diferentes áreas de governação
da União das Freguesias de Faro.
Esta 3.ª edição foi dinamizada em conformidade com o Regulamento de
Funcionamento do Orçamento Participativo, publicado em Diário da República n.º
56/2019, Série II de 2019-03-20.
Conforme previsto no art.º 5 do regulamento, a Comissão de Acompanhamento reuniu
nas diferentes fases de implementação do OP 2019. O montante total foi definido em
60.000€ e o valor máximo por projeto em 15.000€.
A primeira fase do OP 2019, de apresentação de propostas, decorreu entre 03 de
junho e 15 de julho de 2019. Neste âmbito, foram realizadas sessões de
esclarecimentos no Patacão, no Rio Seco e na Ilha da Culatra e dois Encontros
Participativos, na Sede da Freguesia, com o objetivo de dinamizar a iniciativa
comunitária e a participação local.
Foram selecionados para votação 9 projetos, já depois de observada a análise técnica
das propostas e um período de consulta pública. A fase de votação decorreu entre 19
de agosto e 16 de setembro e contou com uma participação de 824 fregueses,
registando-se um aumento de 42% de votantes relativamente à edição anterior. Os
projetos mais votados foram os seguintes: “WC públicos no núcleo da Culatra” (278
votos); “Proteção dos Gatos de Faro” (196 votos); Obras de beneficiação na Sala May
Viana e Sacristia (146 votos); Tratamento e controlo da proliferação de pombos (88
votos).
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PROJETOS EM IMPLEMENTAÇÃO

WC públicos no núcleo da Culatra
Proponente: Luís Augusto Morais Fontinha
Descrição: A proposta tem por objetivo a instalação de um wc contentor no núcleo da
Culatra, devidamente equipado e enquadrado nas obras de requalificação deste
núcleo.
Valor: 14.883,00€
Data de concretização: Em implementação.

Proteção dos Gatos de Faro
Proponente: MAF – Movimento Pró Animal de Faro
Descrição: Proposta que tem por objetivo a colocação de abrigos próprios nas
colónias de felinos identificadas na Freguesia.
Valor: 5.500,00€
Data de concretização: Em implementação.

Obras de beneficiação na Sala May Viana e Sacristia
Proponente: Fraternidade de Faro da Ordem Franciscana Secular
Descrição: Proposta que tem por objetivo a recuperação de salas específicas que se
apresentam em mau estado de conservação na Igreja da Ordem Terceira de S.
Francisco em Faro, monumento classificado como imóvel de interesse público.
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Valor: 11.000€
Data de concretização: Em implementação.

Tratamento e controlo da proliferação de pombos
Descrição: Proposta que visa a implementação de projeto piloto de pombal
contraceptivo, uma estrutura simples onde será efetuada a substituição dos ovos
naturais por outros de gesso ou plástico, com o objetivo de controlar a expansão da
população de pombos.
Proponente: Carlos Eduardo de Deus Pereira
Valor: 12.300€
Data de concretização: Em implementação.
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IMAGEM DE COMUNICAÇÃO OP 2019
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