FORMULÁRIO DE PROPOSTA

Nome da proposta
Escolhe um título para a tua proposta. Sugerimos que seja curto, apelativo e fácil de entender. É pelo nome que a juventude maiata ficará a conhecer a tua proposta.

Descrição da proposta
Descreve da forma mais completa possível a proposta. Não deixes nada por dizer. Os serviços municipais que a vão analisar não a conhecem e a única informação a que terão
acesso é a que apresentares neste formulário. Se desejares, podes anexar outros documentos e informações que ajudem a compreender de forma mais completa a proposta
que pretendes apresentar.

Freguesia(s) de implementação da proposta
Indica a(s) freguesia(s) em que será implementada a tua proposta.

Local de implementação
Indica o local exato em que pretendes ver implementada a tua proposta.

Critérios de elegibilidade das propostas
Para ser validada pelos serviços municipais, as propostas devem respeitar todos os critérios expostos no Regulamento do Orçamento Participativo Jovem da Maia.
Convidamos-te, por isso, a fazer um exercício de verificação da tua proposta antes de a submeteres.

Critérios

Cumpre

Não cumpre

Não sei

Insere-se nas competências da Câmara Municipal de Maia ou nas competências que esta
pode delegar.
É suficientemente específica e delimitada no território municipal.
Não excede o montante orçamental de € 50.000,00 (IVA incluído).
Não ultrapassa os 12 meses de execução.
É compatível com outras estratégias, planos e projetos municipais.
Não configura uma venda de serviços ou um pedido de apoio para o funcionamento de
qualquer entidade.
Não constituiu um investimento previsto realizar por parte da Câmara Municipal da Maia
Implica custos de funcionamento suportáveis para a Câmara Municipal da Maia.
Não depende de parcerias ou pareceres de outras entidades.
Não implica a utilização de bens de outra entidade sem que seja obtido dessa entidade o
compromisso prévio de cedência dos bens ao Município para realização do investimento.
Não serve de forma objetiva uma confissão religiosa ou um grupo político.

Encontro de Participação

Data do Encontro

Indica o Encontro de Participação em que submeteste a proposta

Indica a data em que se realizou o Encontro

Nome do Autor da Proposta
Indica o teu primeiro e último nome

Contactos
Durante a análise da proposta, a Câmara Municipal poderá ter a necessidade de falar contigo, pelo que te pedimos que indiques os teus contactos.
Telemóvel

E-mail

☐ Autorizo a Câmara Municipal da Maia a tratar os dados facultados neste formulário, tendo em vista a divulgação de informação
referente ao Orçamento Participativo, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Estado da proposta no final do Encontro
☐ Aprovada para passar à fase de análise técnica
☐ Recusada
Área temática em que se insere a proposta

Nº de votos ______

