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EDITAL
DO RESPEITO
ANUAL DE AVALIAçÃO oO GRAUDE OBSERVÂxCI,c,
nnurónro
rELOS DIREITOSE GARANTIASDO ESTATUTODO DIREITODE OPOSIçÃO

t - lxtnonucÃo:
dos órgãosexecutivos
a obrigatoriedade
O no. I do art. 10.o.da Lei no.24198,de 26 de Maio, estabelece
das autarquiaslocais, de até ao fim do mês de Março do ano subsequenteàquelea que se refere, de
elaborarum relatório ondeconsteo graude observânciado Estatutodo Direito de Oposição.
Tal relatório deve ser o repositóriode tudo o que de mais importanteocolreu na vida da Autarquia com
interessegeral, e que deve ser trazido ao conhecimentodaquelesque foram eleitos,mas que por razões
que derivamdos resultadoseleitorais,não seachaminvestidosem funçõesde exercíciode poder.
Deriva da lei, por imposiçãoconstitucionale porquevivemosnum Estadode Direito, que Írs Oposições
tenhamacessoa essetipo de informações.
Assim, e dando cumprimentoao estabelecidolegalmenteelabora-seo presentedocumentoque procura
dentro das limitações administrativasexistentesdar cumprimentoàquele preceito legal, o que se faz
aüavésdo seguinte:
II-RELATORIO:

I -No âmbito do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição, foram
adoptadasas seguintesmedidas:
1) Ouanto ao direito à informacão(arto.4.o.da Lei no.24198.de 2615ì:
por escrito ou verbalmente,
a) Foi dada respostaem tempo útil a todos os requerimentosapresentados
quer atravésda Mesada Assembleiade Freguesiaou directamenteà Juntade Freguesia;
b) Em todas as sessõesda Assembleiade Freguesia,foram lidas, explicitadase elencadastodas as
actividadesmaisrelevantesdesenvolvidaspelaJuntade Freguesia,no períodoquemediouenfe cadauma
dassuassessões;

2) Quanto ao direito de consultaprévia (art".5.'da Lei no.24198,de2615)z

a) Foram ouvidos antesda elaboraçãodaspropostasiniciais dos documentosde planeamentoe projecção
Plano de Actividades,
anual ou plurianual e suasmodificações(alteraçõesou revisões),nomeadamente
Orçamento,Plano Plurianualde Investimentos,Plano dasActividadesMais Relevantes,etc., e quantoao
seu conteúdo,foram adoptadasdentro dos limites orçamentaise das políticas e orientaçõesgerais, as
propostasapresentadas
pelostitularesdo Direito da Oposição;
b) Foram atendidas as sugestõesque os titulares do Direito de Oposição formulatam, e que se
dento dosparâmetrosde intervençãoplaneadose orçamentados;
enquadrassem
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I - É entendimentodo ÓrgãoExecutivoda Freguesiade Aguadade Cima,que:
a) Dentro dos limites da lei, foi aostitularesdo direito de oposição,garantidaa intervençãoliwe e o pleno
exercíciodo mandatoparaque foram eleitos;
b) Puderamliwementepronunciarem-sesobretodasasquestõesde interessepúblico relevante;
qualquerreclamaçãoou voto do
c) Não foi por nenhumdostitularesdo Direito de Oposição,apresentada
protesto.
Considera-sepor isso,ter esteExecutivodadocabalcumprimentoao estipuladolegalmentenesseâmbito,
razÁo pela qual se elaborou o presentedocumento,que depois de aprovado,irá ser remetido para a
Assembleiade Freguesiaparacoúecimento dostitularesdo Estatutodo Direito de Oposição.
na alíneat) do no. I do art. 38.o,da Lei no. 169/99,de 18 de
Deverádar-secumprimentoao estabelecido
Janeiro,com a redacçãoquelhe foi dadapelo Lei no.5-N2002, de 1I de Janeiro
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de 13de Abril de 201l.
de Juntade Freguesia
Aprovadoem sessão
Publicadopor Editalde29 de Abril de 201I
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