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  Ficha de Proposta  
 

N.º de Entrada: Data de submissão: 

Designação: 
 

 

Proposta Individual   Coletiva  

Geral  Escola  Associação  

      

Descrição: 
 
 
 
 
 

Anexos Sim   Não  

     

Áreas temáticas 

Espaço Público, Espaços Verdes, Pequenos Equipamentos e 
Mobiliário Urbano 

 

Proteção Ambiental e Energia  

Saneamento e Higiéne Urbana  

Infraestruturas rodoviárias, Trânsito e Mobilidade  

Turismo, Comércio e Promoção Económica  

Educação  

Juventude  

Desporto  

Ação Social  

Cultura  

Modernização Administrativa  

Saúde  

Proteção Animal  

Investimento previsto:  

Observações: 
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Análise Técnica 
 

Serviço/Técnico/a  

Analisado a:  

Parecer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prazo de execução estimado  

Estimativa Orçamental  
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Condições de Admissibilidade Sim Não 

1. A proposta está corretamente instruída/apresenta todos os elementos 
necessários ao bom entendimento, de acordo com o previsto na alínea 
b) do nº 1 do artigo 13º do Regulamento do OPJ; 

  

2. Enquadra-se nas áreas temáticas elegíveis;   

3. Insere-se no quadro de competências e atribuições do município;   

4. Insere-se em território municipal;   

5. Não está prevista nas GOP (Grandes Opções do Plano) do município ou 
das freguesias ou em execução; 

  

6. Quando a execução da proposta implica custos de gestão futura estes 
enquadram-se no admissível pelo município ou, no caso de vir a ser 
gerido por outras entidades, apresenta declaração dessas entidades na 
qual declaram que os custos de gestão são admissíveis para as 
mesmas; 

  

7. Não põe em causa as regras da contratação pública;   

8. É apresentado orçamento previsional, detalhado por componentes e 
com valores justificados (Ex. obra, equipamentos, campanhas de 
divulgação, …); 

  

9. Não excede o montante máximo orçamentado de 120.000,00€, com 
exclusão do IVA; 

  

10. Não contraria ou é compatível com planos, projetos municipais e 
legislação em vigor; 

  

11. É tecnicamente exequível dentro dos prazos previstos no OPJ, 
considerando todos os pareceres externos necessários; 

  

12. Quando a execução implicar a utilização de terrenos do domínio 
privado apresenta autorização dos legítimos proprietários ou 
compromete-se a apresentar a mesma até à ao final da fase de análise 
das propostas; 

  

13. Quando a execução implicar a utilização de terrenos do domínio 
público é compatível com essa condição; 

  

14. Não beneficia interesses privados em detrimento de interesse público;   

15. Não implica a constituição de qualquer relação jurídica de emprego 
público futura; 

  

16. Não é comissionada por marcas registadas, abrangidas por direitos de 
autor e não tem sobre si patentes registadas; 

  

17. O proponente não foi proponente de alguma proposta vencedora nos 
OPJ´s de anos anteriores; 

  

18. A proposta apresentada não configura um pedido de apoio ou venda 
de serviços a entidades concretas; 
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19. No caso de terem sido solicitados esclarecimentos, estes foram 
prestados dentro do prazo estabelecido. 

  

20. No caso de a execução implicar a utilização de terrenos do domínio 
privado, apresenta autorização dos legítimos proprietários até ao final 
da fase de análise das propostas. 

  

PROPOSTA ELEGÍVEL 
  

 


