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EDITAL
nnr,,lróRro ANUALDEAvALIAÇÃo uo cRAU DEoBsERvÂNcn oo
RESPEITO PELOS DIREITOS E GARANTIAS DO ESTATUTO DO DIREITO

DEoPosrçÃo

deMaio,estabeleceaobrigatoriedadedos
Ono. I doarto.l0.o,daLeino.24198,de26
órgãos executivosdas autarqúaslocais, de até ao fim do mês de Março do ano
subsequenteàquele a que se refere, de elúorar um relatório onde conste o grau de
do Estatutodo Direito de Oposição.
observância
Tal relatóriodevesero repositóriode tudo o quede maisimportanteocoffeuna vida da
Autarquia com interessegeral, e que deve ser tazido ao conhecimentodaquelesque
foram eleitos,mas que por razõesque derivamdos resultadoseleitorais,não se acham
investidosem funçõesde exercíciode poder.
Deriva da lei, por imposiçãoconstitucionale porquevivemosnum Estadode Direito,
queasOposiçõestenhamacessoa essetipo de informações.
Assim, e dando cumprimentoao estabelecidolegalmenteelabora-seo presente
documento que procura dentro das limitações administrativas existentes dar
cumprimentoàquelepreceitolegal,o quesefaz atravésdo seguinte:

I -No âmbito do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição, foram
adoptadasas seguintesmedidas:
1) Ouanto ao direito à intbrmacão (artl. 4.". da Let n". Zeivu. oe zolrt:
aiwtempoúti1atodososrequerimentosapresentadosporescritoou

à Junta
verbalmente,qÌler atravésda Mesada Assembleiade Freguesiaou directamente
de Freguesia;
da Assembleiade Freguesia,foram expostase explicadaspelo
b) Em todasas sessões
pela JF, no períodoque
executivo,todasas actividadesmais relevantesdesenvolvidas
estãoreportadasno
relevantes
As actividades
mediouentrecadauma dassuassessões.
sítio na intemet da JF, ondesão acttalizadassemanalmente;
c) Foram disponibilizadasas actase todos os documentosde suporteà actividade
administrativada JF, semprequesolicitados;
2; Ouanto ao direito de consultanrévia (art". 5.'da Lei p"r ?4/98rde 2615ì:
ão das propostasiniciais dos documentosde
ai
planeamentoe projecçãoanual ou plurianual e suas modificações(alteraçõesou
ievisões), nomeadamentePlano de Actividades, Orçamento,Plano Plurianual de
etc.,e quantoao seuconteúdo,
Investimentos.PlanodasActividadesMais Relevantes,
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foram adoptadasdentrodos limites orçamentais
e daspolíticase orientaçõesgerais,as
propostasapresentadas
pelostitularesdo Direito da Oposição;
que os titularesdo Direito de Oposiçãoformularam,e
b) Foramatendidasas sugestões
queseenquadrassem
de intervençãoplaneados
e orçamentados;
dentrodosparâmetros

I - É entendimentodo ÓrgãoExecutivoda Freguesiade Aguadade Cima, que:
a) Dentro dos limites da lei, foi aos titulares do direito de oposição,garantidaa
intenrençãoliwe e o plenoexercíciodo mandatoparaqueforameleitos;
sobretodas as questõesde interessepúblico
b) Puderamliwementepronunciarem-se
relevante;
em todosos actose actividades
c) Foramconvidadosa participare a estarempresentes
e
desportivaque decorreramna
índole
cultual
de
nas
actividades
oficiais, bem como
Freguesiade duranteo ano2008;
qualquer
d) Não foi por nenhumdos titulares do Direito de Oposição,apresentada
reclamaçãoou voto do protesto.
Considera-sepor isso, ter este Executivo dado cabal cumprimentoao estipulado
legalmentenesseâmbito,mzáopelaqual seelaborouo presentedocumento,quedepois
de aprovado,irâ ser remetidopaÍa cada um dos titularesdo Estatutodo Direito de
Oposição.
na alíneat) do no. 1 do art.o38.o,da Lei no.
Deverádar-secumprimentoao estabelecido
de 18 de Janeiro,com a redacçãoquethe foi dadapelo Lei n". 5-A/2002,de ll
169199,
de Janeiro.

Aguadade Cima,31 de Março de2009

A Juntade Freguesia

Juntade Freguesiade Aguadade Cinra
Municípìo
de Agueda

Praçade SantaEulália
3750-041Aguadade Cima

pt
I Tet/Fax:*351234667Süü
I www.1í-aguadadecima.
I Enrarlgeral@í-agiradadecirna.pt
I N r F5 0i 0 3 8 15 0

