Município de Pombal

.s.

'i1.1
Relatório de Observância do Direito de Oposição
Ano 2016
(De acordo com o artigo 10e da Lei N.e 24198, de 26 de maio)

| - lntrodução
A Lei n.s24/98, de 26 de maio aprova o Estatuto do Direito de Oposição que, no seu art.s1, assegura "às
minorios o direito de constituir e exercer umo oposição democrótico oo Governo e oos órgãos executivos dds
reqiões outónomos e dos outorquios locois de noturezo representotivo, nos termos dd Constituiçõo e do lei".
No mesmo diploma, no seu art.e2, define-se como oposição a atividade de acompanhamento, fiscalização e
crítica das orientações políticas dos órgãos executivos das autarquias locais de natureza representativa.

ll - Titularidade do direito de oposição
No Município de Pombal, no âmbito do Mandato Autárquico 2013-2017, o Partido Social Democrata é o único
partido representado na Câmara Municipal com pelouros atribuídos.
Assim da aplicação do artigo 3e da referida lei, resulta que são titulares do Direito de Oposição:

- O Partido Socialista representado na Câmara Municipal por 3 vereadores e na Assembleia Municipal por 8
eleitos;
- O Partido Popular representado na Assembleia Municipal por 2 eleitos;

- O Partido Comunista Português na Assembleia Municipal por

l

eleito.

lll - Direitos e garantias
O Estatuto do Direito de Oposição, no que se refere ao âmbito de aplicação às autarquias locais, consagra o
especial reconhecimento aos titulares do direito de oposição de:

.
.
.
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Direito
Direito
Direito
Direito

à lnformação

de Consulta Prévia
de Participação

de Depor

lV - Da observância do respeito pelos direitos e garantias

.

Direito à lnformação

Durante o período sobre o qual versa o presente relatório, os titulares do direito de oposição foram
regularmente informados pelo órgão executivo e pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, de forma expressa
e verbal, da atividade municipal, dos principais assuntos de interesse para o Município, bem como da
informação fina nceira do mesmo.
lndependentemente de outros assuntos devidamente esclarecidos, aos titulares do direito de oposição foram
facultadas informações no âmbito das alíneas s), t), x) e y) do n.e 1 e do ns 4 do artigo 35.e do Anexo I à Lei ne
75/2013, de 12 de setembro, a saber:
Resposta a todos os pedidos de informação veiculados pela mesa da Assembleia Municipal;

Promoção da publicação das decisões e deliberações dos órgãos Autárquicos e dos respetivos titulares
destinadas à eficácia externa;
Remessa à Assembleia Municipal das minutas e das atas das reuniões do Executivo Municipal, após aprovação;

Remessa à Assembleia Municipal da documentação relativa a planos, projetos, relatórios, pareceres,
memorandos e documentos de semelhante natureza e de relevante interesse;

lnformação escrita detalhada sobre o andamento dos assuntos de interesse público relacionados com a
atividade da Câmara, remetida a todos os membros da Assembleia Municipal antes de cada sessão ordinária;
Resposta a todos os pedidos de ínformação apresentados pelos vereadores;
Resposta às questões colocadas, formal ou informalmente, sobre o andamento dos principais assuntos de
interesse municipal;

Remessa ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de todos os documentos nos termos e prazos
solicitados.

.

Direito de consulta prévia

De acordo com o disposto no n.e 3 do artigo 5e do Estatuto do Direito de Oposição, em sede de preparação
do Orçamento Municipal gara 2Ol7 e das Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2OL7 /2020, foram
realizadas audiências com todos os representantes dos titulares do direito de oposição e com todos os

senhores vereadores, previamente à apreciação dos documentos previsionais em reunião de câmara.
A este propósito, importa ainda referir que no Conselho Municipal de Juventude, nos termos do disposto na

alínea h) do artigo 3e do Regulamento Municipal da Juventude, encontram-se representadas todas as
organizações de iuventude dos Partidos Políticos com representação nos órgãos do Município,
ou na

Assembleia da República, tendo o mesmo, em reunião de 25 de novembro, apreciado previamente os
documentos previsionais para 2017 do Município, cujo parecer foi apresentado à Assembleia Municipal.
Foram facultadas, em formato digital, as agendas das reuniões do órgão executivo, bem como todos os
documentos instrutórios do processo de tomada de decisão.
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Direito de Participação

No ano de 2016 o Executivo Municipal diligenciou no sentido de se reunirem as condições exigidas para que
os titulares do Direito de Oposição usufruam, na maior amplitude, do direito decorrente do arti8o 6e do supra

citado diploma legal.
Foi assegurado à oposição o direito de se pronunciar, pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer
questões de interesse público relevante, podendo efetuar pedidos de informação, requerimentos, declarações
políticas e esclarecimentos.

A nível protocolar continuaram a ser dirigidos convites aos membros eleitos da Câmara e da Assembleia
Municipal a fim de assegurar a sua presença nos atos e eventos oficiais do Município de Pombal.
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Direito de DepoÍ

Não tendo sldo constituída qualquer comissão ou outras formas de averiguação de factos, nos termos do
artigo 8e, não existiu oportunidade de exercer o direito em apreço.

V - Conclusão
No decurso do ano de 2016 foi garantido o direito de oposição, efetivando-se a consulta prévia da oposição

em sede de preparação dos documentos previsionais, tendo

o

Sr. Presidente da Câmara reunido

bilateralmente com todos os representes dos titulares dos direto de oposição.
Manteve-se a consulta prévia em sede de preparação dos documentos previsionais a todos os senhores
vereadores, bem como a todos os senhores Presidentes de Junta de FÍeguesia.
Existiu sempre um esforço do órgão executivo para a disponibilização de toda a informação solicitada, quer
por parte dos eleitos, quer dos eleitores, bem como para a prestação de esclarecimentos sobre assuntos de
interesse municipal.
O compromisso municipal em assegurar o direito de oposição também se traduz no rigor com que o órgão
executivo tem Berido as matérias relacionadas com a Transparência na Administração Pública.

O Município de Pombal manteve o Plano Municipal, apreciado e aprovado na reunião de câmara de 19 de
novembro de 2016 e que visa aumentar o grau de transparência do Município; em cumprimento do qual se
disponibilizara m mais 32 itens de informação relativa à organização, composição social e funcionamento do
Município; planos e planeamento; impostos, taxas, tarifas, preços e regulamentos; contratação pública e
transparência, designadamente na área do urbanismo.

No Índice de Transparência Municipal, relativo ao ano de 2016, publicado pela TIAC - Transparência e
lntegridade Associação CÍvica, o MunicÍpio de Pombal ocupa a 6ê posição, registando uma avaliação de
pontos.
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Tendo sido asseguradas pela Câmara Municipal de Pombal, as condições adequadas ao cumprimento do
disposto no Estatuto do Direito de Oposição durante o ano de 2016, nomeadamente no n.e 2 do artigo 10e,
deverá o presente relatório ser remetido ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Pombal e aos
titulares do direito de oposição para efeitos do direito de pronúncia.
Mais determino que este relatório seja publicado na página da internet da Câmara Municipal de Pombal em

www.cm-pom

ba

l.

pt.

Pombal, 16 de janeiro de 2017
O Preside/te de Câmara

t

itt'I -lt

(Diofo Alves Mateus)

/,

Anexos:
- Registo fotográfico das reuniões realizadas a 24,
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outubro de 2016

- Emails de concordância dos Partidos da Oposição (CDS-pp, pS e pcp)

Reuniões realizadas a 24 de outubro de 2016
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Reuniâo com Comissão Politica do PCP

Reunião realizada a 25 de outubro de 2015
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Reunião com Comissão Política do PSD

.-.

\Í

I

Reunião realizada a 26 de outubro de 2016

Reunião com Comissâo Politica do CDS PP

Emails de Concordância dos Partidos da Oposição

I»:

sldónio santos Imalko:sironb.santos@hotmall.com]

Enüâda: quart&feira, 26 dê julho de 201713:11
PaÍâ: 6abinete de Apoio à Presidência <gap@crn-pombalpt>
Â$unto: Re: Oireito de Oposiéo
Boa Tarde.

O CDSPP de Pombal concorda coín o teoÍ do relatório do direito de oposiçâo relativamente ao eno de 2016,
Peço desculpa pelo atrsso na rêspoíe,
Corn os melhores cumprimento§,
Sidónio Sentos

De: Concêlhie Pombal Imaiho:DcD,pombal@email.coml
Enüada: 11 de iunho de 2017 11:58
Para: Gabinete de Apoio à Presidência
A$unto: Re: Reletório Direito Oposição

Bomdà
A coacelhia

de Pombal do PCP aão

teo qualquer alteração

a

pÍopoÍ.

Obrigado
Cuoprimeatos!

De: Alberto Gameiro Jorge Imâiho:qemeiroioÍsealberto@qmeil.coml
Enviada: quinta-feira, 16 de novembro de 7Ot7 t7;3L

PaÍa: Gabinete de Apoio à Presidência <Eap@cm-pombel.pt>
Assunto: Re: FW: Relatório Direito Oposição

Ex.oos Srs,
O PS Pomba" asúsasdo o Relatório do Direito de Oposição refereote ao ano de 2016,
traasmite para os detidos efeitos que não te-rn nada a opoÍ ao referido Relatório

Coo os aossos oelhores cumprioeotos
Alberto Gameiro Jorge
Presideote da CPC PS Pombal

