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I. Nome do país onde a experiência está/esteve localizada
Espanha.

II. Nome da cidade
Santa Cristina d'Aro.

III. Nome da região
Catalunha.

IV. Nome da organização que promoveu a experiência
Município de Santa Cristina d’Aro.

V. Tipologia da organização que promoveu a experiência
Governo Municipal.

VI. Nome do processo
Conselho Temático sobre Receitas.
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VII. Data/s ou ano/s em que ocorreu o envolvimento dos cidadãos
2009 e 2010.

VIII. A experiência fez formalmente parte do OP?
Sim.

IX. Pequena descrição da metodologia da experiência
Entre meados de setembro e meados de outubro de cada ano (2009 e 2010) foram
convocadas as Assembleias de Bairro e as Assembleias Temáticas do OP.
Durante a celebração das Assembleias de Bairro e Temáticas do Orçamento
Participativo, os voluntários foram convidados a participar no Conselho Temático para
debater as receitas do orçamento municipal. Este Conselho Temático reuniu-se duas
vezes ao longo do ano:
1) Uma primeira reunião durante a primeira quinzena de outubro foi utilizada para
discutir diferentes fontes de receitas do município, bem como para explicar os
diferentes valores dos impostos, os seus termos e modalidades de recolha. Os acordos
alcançados foram então debatidos no Conselho de Cidadãos e, uma vez aprovado por
este Conselho, foram enviados para a equipa da Câmara Municipal para servirem de
base para a elaboração das diferentes portarias fiscais, chave para a posterior
elaboração de orçamentos.
2) Uma segunda reunião em meados de abril foi utilizada para apresentar o orçamento
do ano em curso e os números finais do orçamento do ano anterior.

X. Pequena descrição dos resultados da pesquisa
Durante o desenvolvimento desta experiência, os diferentes impostos foram debatidos
e chegou-se a uma conclusão sobre a manutenção dos impostos, como tinham sido
previamente estabelecidos, a fim de manter o nível de serviços que a Câmara
Municipal estava a providenciar.
Para cumprir as decisões dos serviços e investimentos aprovados nas diferentes
assembleias do Orçamento Participativo, foi considerada necessária a manutenção das
mesmas taxas de impostos e tarifas locais. Mas, os participantes pediram para adiar o
pagamento de impostos, dividindo-os em três prazos diferentes. Esse requerimento foi
aprovado e ratificado nas normas fiscais, sendo aplicado a todos os anos posteriores.
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XI. Alguns dados dos participantes
Todas as pessoas que voluntariamente se registaram durante a implementação das
Assembleias de Bairro e Temáticas do OP podem participar neste Conselho Temático.
Em geral, cerca de dois representantes por assembleia (para um total de cerca de 40
pessoas) inscreveram-se para participar no mesmo.
Os participantes eram, na sua maioria, de meia-idade e reformados (supõe-se que
seriam os elementos mais preocupadas com o pagamento de impostos). As pessoas
mais jovem devem ser encorajadas a interessar-se pelo tema e em participar no
debate sobre receitas.

XII. Link online e outros recursos
Não estão disponíveis. Esses foram removidos pela nova administração).

XIII. Nome e endereço da pessoa que respondeu às questões
Joan Bou Geli, Vereador de Finanças e Orçamento Participativo da Câmara Municipal
de Santa Cristina d’Aro durante os anos 2003-2011.

ATLAS MUNDIAL DOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS

|

4

