
MUNICIPIO PONTE 8 UfvlA 
TERRA RICA DA HUMANIDAOE 

DELIBERA(:AO 

5.6- ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSI<;AO- Relatorio de avalia'rao do ano 

de 2012. Tendo em conta o disposto nos n°S 2 e 5 do art. 0
• 10° do Estatuto do Direito de 

Oposis;ao e da alinea x) do n°. 1do art. 0
• 68° da Lei n° 169/99 de 18 de setembro, deveni 

o presente relat6rio ser enviado ao Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de 

Lima, e publicitado na pagina eletr6nica da Camara Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. 

Manuel Alberto Laranjeira apresentou declaras;ao de voto, que se anexa a presente ata. 

Reuniao de Camara Municipal de 13 de maio de 2013. 

A CHEFE DE DIVISAO, 

So ta Velho/Dra. 
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N. a de registo do documento principal: 2013 / 08947 

N. 0 do Documento: 2013 / 06371 Data: 2013-05-06 

Para os devidos efeitos junto remeto o Relat6rio de Avalia!;ao 2012 que, de acordo com 

Estatuto do Direito de Oposic;:ao devera ser elaborado ate final de Marc;:o do ano su 

__.----r 3 R 

6..--~-

t' :J:._- 'j ~_9 ~--, 

, cumprindo-se desta forma como prazo af estipulado. 0 mesmo tera agora, de acordo como n.0 2 do mesmo artigo, 

de ser enviado aos titulares do direito de oposic;:ao a tim de sobre ele se pronunciarem. 

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

Oposic;:ao, nos termos e para os efeitos da alinea x) do n.0 1 do artigo 68 da Lei n.0 169/99, de 18 de Setembro, na 

sua redac;:ao vigente, apresenta-se, em anexo e de modo generico, o mencionado relat6rio, que s6 foi possfvel 

concluir nesta data, por dificuldades decorrentes, essencialmente, do processo inerente a implementac;:ao das novas 

alterac;:5es legislativas relacionadas com a restruturac;:ao 

Assim, devera ser enviado para o Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, ao titular do direito de 

oposic;:ao, Dr. Filipe Viana e publicitado na pagina eletr6nica da Camara Municipal. 

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

objeto de discussao publica na Assembleia Municipal. 

Ponte de Lima, 2013-05-06 

Alexandra Esteves 

Gabinete de Apoio ao Presidente e Vereac;ao 

t'vlunicipio de Ponte de Lima I Prac;:a da Republica 14990-029 Ponte de Lima I Tel: (+351) 258 900 400 I Fax: (+351) 258 900 410 
Correia Electr6nico: geral@cm-pontedelima.pt 1 Website: www.cm-pontedelima.pt 
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EST ATUTO DO DIREITO DE OPOSICAO 

RELATORIO DE AVALIACAO DO ANO DE 2012 

0 Estatuto do Direito de Oposic;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 executives das Autarquias Locais, atraves do acompanhamento, 

fiscalizac;ao e critica das orientac;oes politicas dos citados 6rgaos. 

Atento o disposto no referido Estatuto, assistem aos titulares do direito 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 executive e ainda aqueles que, 

estando representados na Camara Municipal, nao assumam pelouros, poderes delegados ou 

outras formas de responsabilidade directa e imediata pelo exercicio de func;oes executivas. A 

titularidade deste direito~. 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 CDS - Partido Popular e a unica representada na 

camara com pelouros e poderes delegados, assim nos termos do artigo 3° da Lei n.0 24/98, de 

26 de Maio, sao titulares do direito de oposic;ao: 

Vereador- Dr. Filipe Viana 

Nos termos do disposto na alinea r) do n.01 do artigo 64° da Lei n.0 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.0 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o artigo 10° do 



Estatuto do Direito de Oposi9ao, o 6rgao executive das autarquias locais deve elaborar, ate ao 

final do mes de Mar9o do ano subsequente aquele a que se refira, o relat6rio de avalia9ao do 

grau de observancia do respeito pelos direitos e garantias constantes da supramencionada Lei 

n.0 24/98, de 26 de Maio. 

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

Estatuto do Direito de Oposi9ao, nos termos e para os efeitos da alinea x) do n.0 1 do artigo 68 

da Lei n.0 169/99, de 18 de Setembro, na sua redac9ao vigente, apresenta-se, de seguida e de 

modo generico, o mencionado relat6rio. 

A · Direito a lnforma~ao 

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 oposi9ao do Municipio de Ponte 

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

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

interesse publico municipal e relacionados com a sua actividade. 

0 impulso dado ao nivel da moderniza9ao dos servi9os da autarquia permitiu alargar o volume 

de informa9ao disponivel para consulta, quer de documentos formais como atas, Presta9ao de 

Contas, Or9amentos Op96es do Plano, regulamentos, quer ao nivel da divulga9ao da atividade e 

iniciativas municipais. 

A par de outros assuntos, foram comunicadas, em prazo razoavel, informa96es no ambito das 

alineas s), u), v), x) e cc) do n.0 1 do artigo 68° da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na sua 

redac9ao actual, e no artigo 4° do Estatuto do Direito de Oposi9ao, a saber: 

• lnforma9ao escrita, sabre o andamento dos assuntos de interesse publico relacionados 

com a actividade da Camara, a qual foi enviada a todos os membros da Assembleia 

Municipal antes de cada sessao ordinaria daquele 6rgao; 

• Resposta aos pedidos de informa9ao apresentados dos pelos Vereadores; 

• Resposta aos pedidos de informa9ao veiculados pela mesa da Assembleia Municipal 
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• Resposta aos pedidos de informa9ao solicitados pelos presidentes ou outros membros 

das Juntas de Freguesia; 

• Publicita9ao das decisoes e delibera96es dos 6rgaos autarquicos e dos respectivos 

titulares destinadas a ter eficacia externa; 

• Remessa a Assembleia Municipal da documenta9ao relativa a pianos, projectos, 

relat6rios, pareceres, memorandos e documentos de semelhante natureza, 

indispensavel para a analise critica e objectiva da informa9ao remetida. 

8- 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 Oposi9ao, 

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

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

Actividades Municipals e do Or9amento Municipal. 

C- Direito de Participa~ao 

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

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

Camara Municipal e da Assembleia Municipal as informa96es e os correspondentes convites 

para participa9ao nos aetas e eventos oficiais relevantes para o engrandecimento e 

desenvolvimento do concelho de Ponte de Lima. 

0 direito de participa9ao dos titulares do direito de oposigao foi tambem garantido atraves da 

possibilidade de pronuncia ou interven9ao, pelos meios constitucionais e legais, sabre quaisquer 

questoes de interesse publico relevante, podendo estes efectuar pedidos de informavao, 

mogoes, requerimentos, declaragoes 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 obrigar;ao neste dominio, pelo que nada 

ha a referir em relar;ao ao exercicio deste direito durante o periodo em aprer;o. 

CONCLUSAO 

Atendendo as linhas gerais de actuar;ao da Camara Municipal, atras expostas, considera-se 

cumprido o Estatuto do Direito de Oposir;ao durante o ana de 2012, considerando como 

relevante o papel desempenhado pelo executivo municipal como garante dos direitos e dos 

titulares do direito de oposir;ao, conforme, alias, resulta da avaliar;ao constante do presente 

relat6rio. 

Face ao exposto e para os efeitos do exercicio do direito de pronuncia sabre o relat6rio de 

avaliar;ao, par parte dos titulares do direito de oposir;ao, bem como da sua publicitar;ao, e em 

cumprimento dos n.0s 2 e 5 do artigo 10° do Estatuto do Direito de oposir;ao e da alinea x) do n.0 

1 do artigo 68° da Lei n.0 169/99 de 18 de Setembro, na sua redacr;ao actual, devera o presente 

relat6rio ser enviado ao Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, aos titulares do 

direito de oposir;ao e publicitado na pagina electr6nica da Camara Municipal. 

Ponte de Lima, 6 de Maio de 2013 

0 Presidente da Camara Municipal 

~J.;f~;:t:· ::::==--=:-====::::=:::=:-:::: 
Victor Mendes (Eng. 0

) 
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0 o:ra ·v erearlo.r '\Zem, no exerdc~o das suas furwoes, expm e dedrue;:r o seu 

voto contra, no amb:·~o do ponto "ESTATUTO roo D~IR!HTO DE OPOOlC.-.1» -

iRElATORJO DE A"~AUA«;.&O !DO A.~O IDlE 2f0lil2", com os fundamewetos e 

corusiderandos seguintes: 

1 -A desperro da rea~>za~o do presenre m!at6rto, se111do que oo :a~a~6;rios em 

causa dever~am ter ski:: elaborados ate Man;o de caola ar.o, o r:~~ nao 

aconteceu; 

2 - Considerando que os mesmos rre!atorios carecem a3nda de res;posta, 

podendo os respecti>.1os re!at6rios e respostas serem objecto R:fe discussao 

publica na corrrespondenle assembieia, o que, desde ja, se requer; 

3 C . i .il Jr . l !- • h"'- rl' , t" I b - ! ' ....,. - onsK.eranao z:, ~a,.a :;:,.e , .a.v!~o "-"emocra 1co na eea orrat;ao Gos aoccme>'i:,us 

em causa, bem como a aase~ncia de informagao na maior :;>a:·rte dos p;;~1tos dEl 

ordem de traba~hos de cz:da reunnZ'!o da Camara Munidpa!; 

on;amento jPartic~y:n:tti·vo, de reu111~oes pe!as diferentes freguesii8ls a; : .mt:rios q!ije· 

susci1assem a part~cipagao publica se considera premente pam aqv;i~ais.r de 

eventuais problemas GJO nivel do mesmo Estatuto do Direito de Opos.i98!0, cc;'3 

objectivo parece nS;:o ter quaiquer "estatuto". 

5- Consi i eranrio a im:~~-cistencia de meios adequados ao e:'ierdcio do 1egittx") 

mandato der. :ocraticc- do !ereador aqui signatario (ex: ausencia de gab:rsete e 

demais mebs; e ause;ncia de utmza9ao de espa9os auolit6rio), que cons~dera 

que os seus c.Ireitos ·enquanto eleito local nao tem s1oo minknamen .. e 

respeitados, tendo mesmo sido obrigado a intentar a competente ac<;ao juclida! 

para o erfe~to. 

6 - Considersndo uma mundividenda diferente de considerar a dinamfrca da 

Face ao expendk!o, em oposi9ao construtiva com convic<;6es e juntos por 

Ponte de Uma, pe!as pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra, rrequerrendo, 

como titular do olireito de oposi9810, uma discussao pGlb!ica na respectiva 

assemb!eia. 


