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4.2- ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSU;AO- RELAT6RIO DE AVALIA~AO DO ANODE 

2017. A Camara Municipal tomou conhecimento. Tendo em conta o disposto nos n.2s 1 

e 2 do art.2 102 do Estatuto do Direito de Oposi!;ao e da allnea u) do n.2 1 do art.2 352 

da Lei n.2 75/2013, de 12 de Setembro devera ser remetido ao Presidente da 

Assembleia Municipal o presente relat6rio e publicitado na pagina eletr6nica do 

Municipio. 

Reuniao de Camara Municipal de 09 de abril de 2018. 

A TECNICA SUPERIOR, 

~'eocu..q f\A~ 
Filomena Mimoso/Dra. 
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Exmo. Senhor Presidente, 

Para os devidos efeitos junto remeto o Relatorio de Avaliar;ao 2017 que, de acordo como n.!! 1 do artigo 102 do Estatuto do 

Direito de Oposi~ao devera ser elaborado ate final de Marco do ano subsequente aquele a que se refiram, cumprindo·se 

desta forma com o prazo al estipulado. 0 mesmo tera agora, de acordo com o n.9 2 do mesmo artigo, de ser enviado aos 

titulares do direito de oposir;ao a fim de sobre ele se pronunciarem. 

Considerando ainda que compete ao Presidente de Camara Municipal promover o cumprlmento do Estatuto do Direito de 

Oposir;ao, nos t ermos e para os efeitos da aHnea u) do n.2 1 do artigo 35.9 da Lei n.9 75/ 2013 de 12 de setembro, apresenta· 

se, de seguida o mencionado relat6rio. 

Asslm, devera ser enviado para o Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de lima, aos titulares do direito de oposir;ao 

e publicitado na pagina eletr6nica da Camara Municipal. 

A pedido dos titulares do direito de oposir;ao, e apenas nesse caso, o presente Relat6rio e resposta, podem ser objeto de 

discussao publica na Assembleia Municipal. 

A considerar;ao superior, 

27/03/2018 
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ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSl~AO 

RELATORIO DE AVALIA~AO DO ANODE 2017 

0 Estatuto do Direito de Oposi~ao foi aprovado pela Lei n.0 24/98, de 26 de maio, o qual assegura 

as minorias, nomeadamente, o direito de constituir e exercer uma oposic;ao democratica aos 

6rgaos executivos das Autarquias Locais, atraves do acompanhamento, fiscalizac;ao e critica das 

orientac;oes politicas dos citados 6rgaos. 

A ten too disposto no referido Estatuto, assistem aos titulares do dire ito de oposic;ao, no ambito das 

Autarquias locais, o direito a informac;ao, o direito de consulta previa, o direito de participac;ao, o 

direito de depor e o direito de pronuncia sobre o relat6rio de avaliac;ao do grau de observancia do 

respeito por este diploma legal. 

Sao titulares do direito de oposic;ao, alem de outros mencionados no artigo 3° do ja referido diploma 

legal, os partidos politicos representados nos 6rgaos deliberativos das autarquias locais que nao 

estejam representados no correspondente 6rgao executivo e ainda aqueles que, estando 

representados na Camara Municipal, nao assumam pelouros, poderes delegados ou outras form as 

de responsabilidade direta e imediata pelo exercicio de func;oes executivas. A titularidade deste 

direito e, ainda, reconhecida aos grupos de cidadaos eleitores que, como tal, estejam 

representados em qualquer 6rgao autarquico. 

No caso do Municipio de Ponte de Lima o COS - Partido Popular foi o unico partido politico 

representado na Camara com pelouros e poderes de leg ados no quadrienio 2013-2017, assim nos 

termos do n.0 2 do artigo 3° da Lei n.0 24/98, de 26 de Maio, sao titulares do direito de oposic;ao: 

.. 0 Partido Social Democrata (PSD), representado na Camara Municipal com um vereador 

• 0 Movimento 51 representado na Camara Municipal com um vereador 



Ap6s as eleiv6es autarquicas, realizadas no anode 2017, para o mandata autarquico 2017-2021, 

o CDS - Partido Popular eo unico partido politico representado na Camara com pelouros e poderes 

delegados, assim nos termos do n.0 2 do artigo 3° da Lei n.0 24/98, de 26 de Maio, sao titulares do 

direito de oposivao: 

• 0 "Ponte de Lima Minh a Terra" representado na Camara Municipal com dois vereadores 

De acordo como n.0 1, do artigo 3° da Lei n.0 24/98, de 26 de maio, sao tambem titulares do direito 

de oposivao: os partidos politicos representados nos 6rgaos deliberativos das autarquias locais e 

que nao estejam representados no correspondente 6rgao executivo. A titularidade do direito de 

oposivao e ainda reconhecida aos grupos de cidadaos eleitores que como tal estejam 

representados em qualquer 6rgao autarquico. 

Nos termos do disposto na alinea yy) do n.01 do artigo 33° da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o artigo 10° do Estatuto do Direito de Oposivao, o 6rgao executivo das autarquias 

locais deve elaborar, ate ao final do mes de marvo do ano subsequente aquele a que se refira, o 

relat6rio de avaliavao do grau de observancia do respeito pelos direitos e garantias constantes da 

supramencionada Lei n.0 24/98, de 26 de maio. 

Considerando que esta competencia foi delegada no Presidente da Camara Municipal de Ponte 

de Lima em Reuniao do 6rgao Executivo de 19 de outubro de 2017: 

Considerando ainda que compete ao Presidente de Camara Municipal promover o cumprimento 

do Estatuto do Direito de Oposivao, nos termos e para os efeitos da alinea u} do n.0 1 do artigo 

35.0 da Lei n.0 75/2013 de 12 de setembro, apresenta-se, de seguida o mencionado relat6rio. 

Durante o periodo compreendido pelo presente relat6rio e, dando cumprimento aos disposto no 

artigo 4° da Lei n.024/98 de 26 de Maio, os titulares do direito de oposigao do Municipio de Ponte 

de Lima foram sendo regular e diretamente informados pelo 6rgao executivo e pelo Presidente da 



Camara, tanto de forma escrita como verbal, sobre o andamento dos principais assuntos de 

interesse publico municipal e relacionados com a sua atividade. 

0 impulso dado ao nivel da modernizacao dos servicos da autarquia permitiu alargar o volume de 

informacao disponivel para consulta, quer de documentos formais como atas, Prestacao de 

Contas, Orcamentos Opcaes do Plano, regulamentos, quer ao nivel da divulgacao da atividade e 

iniciativas municipais. 

A par de outros assuntos, foram comunicadas, em prazo razoavel, informacoes no ambito das 

alineas s), t), u), x) e y) do n.0 1 do artigo 35° da Lei 75/2013, de 12 de setembro e no arligo 4° do 

Estatuto do Direito de Oposicao, a saber: 

• lnformacao escrita, sobre o andamento dos assuntos de interesse publico relacionados 

com a atividade municipal e situacao financeira do Municipio, a qual foi enviada ao 

Presidente da Assembleia Municipal; 

• Resposta aos pedidos de informacao apresentados dos pelos Vereadores; 

• Resposta aos pedidos de informacao veiculados pela mesa da Assembleia Municipal 

• Resposta aos pedidos de informacao solicitados pelos presidentes ou outros membros 

das Juntas de Freguesia; 

• Publicitacao das decisoes e deliberacaes dos 6rgaos autarquicos e dos respetivos titulares 

destinadas a ter eficacia extern a; 

• Remessa a Assembleia Municipal da documentacao relativa a pianos, projetos, relat6rios, 

pareceres, memorandos e documentos de semelhante natureza, indispensavel para a 

analise critica e objetiva da informacao remetida. 

B· Direito de Consulta Previa 

Durante o periodo compreendido pelo presente relat6rio, verificou-se o cumprimento, pelo 

executivo camarario, do prescrito no n.03 do artigo 5° do Estatuto do Direito de Oposicao, 

considerando que aos partidos politicos representados na Assembleia Municipal foi facultado o 

direito de serem ouvidos sobre as propostas dos Pianos Plurianuais de lnvestimentos e de 

Atividades Municipais e do Orcamento Municipal. 
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C· Dire ito de Participa9ao 

Nos termos do artigo 6° do mencionado estatuto, o Executivo Camarario, o Presidente da Camara 

e os Vereadores providenciaram por, atempadamente, remeter aos membros eleitos da Camara 

Municipal e da Assembleia Municipal as informa(foes e os correspondentes convites para 

participa(fao nos atos e eventos oficiais relevantes para o engrandecimento e desenvolvimento do 

concelho de Ponte de Lima. 

0 direito de participa(fao dos titulares do direito de oposi(fao foi tambem garantido atraves da 

possibilidade de pronuncia ou interven(fao, pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer 

questoes de interesse publico relevante, podendo estes efetuar pedidos de informagao, mogoes, 

requerimentos, declara(foes politicas, esclarecimentos e protestos. 

D· Direito de Depor 

Uma vez que os eleitos locais nao intervieram em qualquer comissao para o efeito do artigo 8° do 

Estatuto, nao esteve o Executivo sujeito a qualquer obrigagao neste dominio, pelo que nada ha a 

referir em relagao ao exercicio deste direito durante o periodo em aprego. 

CONCLUSAO 

Atendendo as linhas gerais de atua(fao da Camara Municipal, atn3s expostas, considera-se 

cumprido o Estatuto do Direito de Oposigao durante o ana de 2017, considerando como relevante 

o papel desempenhado pelo executivo municipal como garante dos direitos e dos titulares do 

direito de oposi(fao, conforme, alias, resulta da avaliagao constante do presente relat6rio. 

Face ao exposto e para as efeitos do exercicio do direito de pronuncia sobre o relat6rio de 

avalia(fao, por parte dos titulares do direito de oposigao, bern como da sua publicita(fao, e em 

cumprimento dos n.0s 2 e 5 do artigo 10° do Estatuto do Direito de oposigao e da alinea u) do n.0 

1 do artigo 35.00 da Lei n.0 75/2013 de 12 de setembro devera o presente relat6rio ser enviado ao 

Presidente da Assembleia Municipal, aos titulares do direito de oposigao e publicitado na pagina 

eletr6nica do Municipio. 



Ponte de Lima, 27 de maryo de 2018 

0 Presidente da Camara Municipal 
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~ 
Victor Mendes (Eng.0) ... 
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