
MUNICIPIO PONTE 8 Ul\t1A 
. TERRA RICA OA HUMAN IO ADE 

DELIBERA<;AO 

5.6 - EST ATUTO DO DIREITO DE OPOSI<;AO - Relatorio de avalia~ao do ano 

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

Oposiyao e da alinea x) do n°. ldo art.0
• 68° da Lei n° 169/99 de 18 de setembro, devera 

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 declarayao 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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EST ATUTO DO DIREtTO 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 sabre 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 fungoes 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 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 pel a Lei n. 0 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o artigo 1 0° do 
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Estatuto do Direito de Oposic;ao, o 6rgao executive das autarquias locais deve elaborar, ate ao 

final do mes de Marc;o do ana subsequente aquele a que se refira, o relat6rio de avaliac;ao 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 Oposic;ao, nos termos e para as efeitos da alinea x) do n.0 1 do artigo 68 

da Lei n.0 169/99, de 18 de Setembro, na sua redacc;ao 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, as titulares do direito de oposic;ao do Municipio de Ponte 

de Lima foram sendo regular e directamente informados pelo 6rgao executive 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 impulse dado ao nivel da modernizac;ao dos servic;os da autarquia permitiu alargar o volume 

de informac;ao disponivel para consulta, quer de documentos formais como atas, Prestac;ao de 

Contas, Orc;amentos Opc;oes do Plano, regulamentos, quer ao nivel da divulgac;ao da atividade e 

iniciativas municipais. 

A par de outros assuntos, foram comunicadas, em prazo razoavel, informac;oes 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 

redacc;ao actual, e no artigo 4° do Estatuto do Direito de Oposic;ao, a saber: 

• lnformac;ao escrita, sabre o andamento dos assuntos de interesse publico relacionados 

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

Municipal antes de cada sessao ordinaria daquele 6rgao; 

• Resposta aos pedidos de informac;ao apresentados dos pelos Vereadores; 

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

das Juntas de Freguesia; 

• Publicitac;ao das decisoes e deliberac;oes dos 6rgaos autarquicos e dos respectivos 

titulares destinadas a ter eficacia externa; 

• Remessa a Assembleia Municipal da documentac;ao relativa a pianos, projectos, 

relat6rios, pareceres, memorandos e documentos de semelhante natureza, 

indispensavel para a analise critica e objectiva da informac;ao 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 Oposic;ao, 

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 Municipais e do Orc;amento Municipal. 

C- Direito de Participa~ao 

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

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

Camara Municipal e da Assembleia Municipal as informac;oes e os correspondentes convites 

para participac;ao nos aetas e eventos oficiais relevantes para o engrandecimento e 

desenvolvimento do concelho de Ponte de Lima. 

0 direito de participac;ao dos titulares do direito de oposic;ao foi tambem garantido atraves da 

possibilidade de pronuncia ou intervenc;ao, pelos meios constitucionais e legais, sabre quaisquer 

questoes de interesse publico relevante, podendo estes efectuar pedidos de informac;ao, 

moc;oes, requerimentos, declarac;oes politicas, esclarecimentos e protestos. 



D· Direito de Depor 

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

do Estatuto, nao esteve o Executive sujeito a qualquer obriga9ao neste dominic, pelo que nada 

ha a referir em rela9ao ao exercicio deste direito durante o periodo em apre9o. 

CONCLUSAO 

Atendendo as linhas gerais de actua9ao da Camara Municipal, atras expostas, considera-se 

cumprido o Estatuto do Direito de Oposi9ao durante o ana de 2012, considerando como 

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

titulares do direito de oposi9ao, conforme, alias, resulta da avalia9ao constante do presente 

relat6rio. 

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

avalia9ao, par parte dos titulares do direito de oposiyao, bern como da sua publicita9ao, e em 

cumprimento dos n.0s 2 e 5 do artigo 10° do Estatuto do Direito de oposi9ao e da alinea x) do n.0 

1 do artigo 68° da Lei n.0 169/99 de 18 de Setembro, na sua redac9ao actual, devera o presente 

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

direito de oposi9ao e publicitado na pagina electr6nica da Camara Municipal. 

Ponte de Lima, 6 de Maio de 2013 

0 Presidents da Camara Municipal 

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

4/5 




