
Relatório sobre Estatuto do Direito de Oposição 

 

São titulares do direito de oposição os partidos políticos representados nos órgãos 

deliberativos das autarquias locais e que não estejam representados no correspondente órgão 

executivo e também os partidos políticos representados nas câmaras municipais, desde que 

nenhum dos seus representantes assuma pelouros, poderes delegados ou outras formas de 

responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas (artigo 3º da lei nº 

24/98 de 26 de Maio). 

 

Os partidos políticos têm o direito de ser previamente consultados no que se refere às 

propostas de Grandes Opções do Plano e Orçamento (artigo 5º) 

 

A grande prioridade sempre presente centra-se objetivamente em trabalhar para as  

pessoas e com as pessoas, ouvir os cidadãos, estabelecer colaborações e parcerias com as 

diferentes associações e entidades do território com vista a um concelho com alma, ativo, 

inovador e sustentável. Com efeito, a participação e envolvimento dos munícipes e dos 

diferentes agentes em intervenções do Município, constitui seguramente um dos mais 

importantes meios para aumentar a eficácia do que se projeta fazer.  

O rumo de desenvolvimento está traçado e os desafios inerentes traduzidos no presente 

Orçamento e nas Grandes Opções do Plano (GOP) para 2015-2018.  

Esta foi parte enquadradora da introdução das GOP e que esteve na base do alargado 

processo de debate e construção destes documentos fundamentais do município para 2015, 

que foram concretizados nos diferentes momentos que se referem: 

 No dia 6 Agosto, a Câmara Municipal aprova e inicia o processo de auscultação e 

debate tendente à construção das GOP e Orçamento para 2015; 

 No dia 7 Agosto 

o Despacho do presidente a solicitar propostas das juntas e uniões de freguesia, 

com indicação de prazos; 

o Realizada reunião com as chefias a solicitar propostas com prazos; 

o Realizada reunião com as juntas e uniões de freguesia a solicitar a sua 

intervenção para contributos e propostas, com prazos; 

o Enviado ofício ao presidente da Assembleia Municipal com pedido de 

distribuição aos grupos políticos da assembleia para, dentro de prazos, fazerem 

chegar todos os contributos e propostas; 

 No dia 11 de Agosto realizada uma reunião com empresários no sentido destes 

colocarem as suas preocupações e propostas; 

 No dia 20 de setembro realizada reunião com o movimento associativo para que estes 

colocassem as suas observações e propostas; 



 Entre a última semana de setembro e a primeira de outubro foram realizadas mais de 

20 reuniões do município com a população em todas as freguesias do concelho com 

cerca de 500 presenças. 

 Foram convocadas reuniões (14 outubro) com todos os partidos políticos 

separadamente nos termos do Estatuto do Direito de Oposição.  

o Realizaram-se com o movimento “Beja com Todos” e com o PSD; 

o A reunião com o PS não teve lugar por dificuldades destes que pediram 

desculpa pelo facto e que enviariam as suas propostas, o que fizeram. 

 A CMB discute e decide na reunião de câmara de 29 Outubro, que continuou em outra 

reunião seguinte; 

 A Assembleia Municipal discute e delibera na sua reunião de 17 novembro. 

Assim, por corresponder ao processo de auscultação, discussão e posterior aprovação nos 

órgãos, ocorrido e em conformidade com a lei e o Estatuto do Direito de Oposição no 

município de Beja, se remete para os titulares do direito de oposição a fim de que sobre ele se 

pronunciem, para posterior envio para publicação no Diário da República, de acordo com o 

artigo 10º da lei nº 24/98 de 26 de Maio. 

Município de Beja, 26 Março de 2015 

João Rocha 

Presidente da Câmara 

 

 

  

 


