Estatuto do Direito de Oposição
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO (1)
ANO DE 2019

Nos termos do previsto no artigo 10º do Estatuto do Direito da Oposição, aprovado pela Lei nº
24/98, de 26/5, o órgão executivo das autarquias locais elabora, até ao fim de Março do ano
subsequente àquele a que se refira, relatório de avaliação do grau de observância do respeito
pelos direitos e garantias consagrados no referido estatuto.
Para efeitos do disposto no referido diploma, consideram-se titulares do direito de oposição os
partidos políticos representados no órgão deliberativo, que não façam parte do órgão
executivo, e os partidos políticos representados no órgão executivo, quando nenhum dos seus
representantes assuma pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade
direta e imediata pelo exercício de funções executivas.
Assim, a seguir se relatam, genericamente, os atos e procedimentos que foram desenvolvidos
para efeitos de cumprimento daquele estatuto.

1- Direito à informação
No ano em análise os titulares do direito de oposição do Município de Arouca foram
regularmente informados pelo órgão executivo, através do seu presidente ou de quem
legalmente o substitui, de forma expressa ou verbal, sobre o andamento dos principais
assuntos de interesse público municipal relacionados com a sua atividade.
De entre as informações prestadas neste âmbito, destacam-se:
a) Informações detalhadas, sobre a atividade municipal, sob a forma escrita, enviadas
aos respetivos titulares, com a periodicidade expressa no quadro abaixo:

Remessa
Atividade municipal / periodicidade
Data

Nº Ofício

1243

25.02.2019

2601

23.04.2019

4008

26.06.2019

5798

26.09.2019

6652 e 6653

31.10.2019

7415

29.11.2019

Informação sobre a atividade municipal
Informação sobre a atividade municipal
Informação sobre a atividade municipal
Informação sobre a atividade municipal
Propostas de orçamento e de opções do plano para 2018
Informação sobre a atividade municipal

b) Respostas aos pedidos de informação formulados por escrito pelos titulares do direito
de oposição;
c) Respostas aos pedidos de informação solicitados pelos vereadores no período antes da
ordem do dia das reuniões ordinárias da Câmara Municipal, constantes das respetivas
atas.
2 – Direito de consulta prévia
Foi também cumprido o disposto no nº 3 do artigo 5º do Estatuto, tendo sido enviadas aos
titulares do direito de oposição, pelos ofícios nºs 6652 e 6653, de 31 de outubro de 2019,
previamente à sua submissão ao órgão executivo, as propostas de orçamento e de
opções do plano para o ano em seguinte.
3 - Direito de participação
Neste âmbito foi também garantida a presença e participação dos partidos políticos da
oposição nos atos e atividades oficiais promovidos pelo município, nos casos em que,

dada a sua natureza, se justificou, mediante prévia convocação ou convite, formal ou
informal, efetuada aos respetivos titulares
Inauguração da exposição de fotografia “Drave – Luz e
Sombras”, da autoria de André Paupério

10 de janeiro | Biblioteca
Municipal de Arouca

Apresentação do livro “Estudo Macroeconómico e
18 de janeiro | Biblioteca
Ordenamentos Espaciais. Sub-regional, Regional e
Municipal de Arouca
Supranacional”, da autoria do arouquense Ernesto Figueiredo
Apresentação do livro “Fios Tecidos ao Vento”, da autoria da
arouquense Fernanda Mendes.

9 de fevereiro | Biblioteca
Municipal de Arouca

Relançamento da GR 28 - Por Montes e Vales de Arouca

23 e 24 de março

Inauguração da exposição das ilustrações do livro "A Menina
do Mar", de Sophia de Mello Breyner Andresen, com a
presença do ilustrador Pedro Avelar. A exposição assinala o
centenário do nascimento da escritora.

1 de abril | Biblioteca
Municipal de Arouca

Cerimónia de assinatura do contrato de concessão do
Mosteiro de Arouca para fins turísticos, no âmbito do
programa REVIVE, presidida por SE a Secretária de Estado
do Turismo, Dr.ª Ana Mendes Godinho.

10 de abril | Sala do Capítulo
do Mosteiro de Arouca

Comemorações do 42.º aniversário dos Bombeiros
Voluntários de Arouca e Dia Municipal do Bombeiro

14 de abril

Apresentação do livro “Uma viagem a Portugal”, da autoria de 23 de abril | Biblioteca
Pautílio Alves Filho
Municipal de Arouca

Evento "Júnior Seguro on Road"

24 de maio | Polo Escolar do
Burgo

Apresentação do livro "Associação de Futebol de Aveiro - A
caminho dos 100 anos", da autoria da arouquense Cláudia
Oliveira

17 de maio | Biblioteca
Municipal de Arouca

Apresentação do livro "Espaços Verdes e Vivos – Um Futuro
para a Área Metropolitana do Porto"

1 de junho | Biblioteca
Municipal de Arouca

Inauguração da exposição de pintura dos alunos da ASARC

17 de junho | Biblioteca
Municipal de Arouca

Cerimónia de abertura do Torneio de Futebol Infantil/Juvenil
Interfreguesias 2019

28 de junho | Praça Brandão
de Vasconcelos

Evento “Arouca. História de um Mosteiro”: Retratos do
Barroco e Recriação Histórica

12 a 21 de julho | Mosteiro
de Arouca e zona envolvente

Jogos finais e cerimónia de encerramento do Torneio de
Futebol Infantil/Juvenil Interfreguesias 2019

26 de julho | Complexo
Desportivo Municipal de
Arouca

Concerto "Sons da Praça" 2019

2 de agosto | Praça Brandão
de Vasconcelos

Cerimónia de abertura do 17.º Arouca Film Festival

13 de setembro | Auditório da
LIT

Evento de apresentação da nova imagem do Município

14 de setembro | Parque
Municipal

Cerimónia oficial de abertura da 75.ª edição da Feira das
Colheitas

20 de setembro | Espaço
junto ao Parque Municipal

Sessão de esclarecimento sobre a 2.ª revisão do PDM

17 de outubro | Salão Nobre
dos Paços do Concelho

Evento "Visões do Futuro"

11 de outubro | Loja
Interativa de Turismo de
Arouca

Festival da Castanha 2019

23 a 27 de outubro | Centro
histórico da vila de Arouca

Apresentação do livro de poesia "Das entranhas da serra ao
alto dos céus", da arouquense Dilma Quaresma

9 de novembro | Biblioteca
Municipal de Arouca

Fórum Arouca'19

18 a 22 de novembro
(conforme programa
enviado)

Exibição do filme "Lupo" e tertúlia com realizador Pedro Lino

22 de novembro | Loja
Interativa de Turismo de
Arouca

Apresentação do livro infantojuvenil "A magia da cidade do
arco-íris", da autoria de Maria de Lurdes Duarte

7 de dezembro | Biblioteca
Municipal de Arouca

Participação na programação de Natal do Município

1 de dezembro a 4 de janeiro
| Centro histórico de Arouca

4 – Conclusão
Face ao exposto, foram assegurados os direitos e garantias consagrados no Estatuto do
Direito de Oposição, aprovado pela Lei nº 24/98, já citada, pelo que o órgão executivo
deve aprovar o presente relatório, enviá-lo aos titulares do direito de oposição para que,
querendo, sobre ele se pronunciem, e promover a sua publicação, tudo nos termos do
consignado no artigo 10º daquela Lei.

A Presidente da Câmara,
MARGARIDA MARIA
DE SOUSA CORREIA
BELEM
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