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1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Direito de Oposição, 

assegurando às minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática, 

no caso concreto das Autarquias, aos respetivos Órgãos Executivos. 

Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das 

orientações políticas dos Órgãos Executivos. 

 

Em cumprimento do disposto no Estatuto do Direito de Oposição, vem o atual Regime 

Jurídico das Autarquias Locais conferir ao Presidente da Câmara e à Câmara Municipal 

as competências para, respetivamente, promover e dar cumprimento ao Estatuto do 

Direito de Oposição (art.º 35.º n.º 1 alínea u) e art.º 33.º n.º 1 alínea yy da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro).  

 

As informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou 

estruturas representativas dos partidos políticos e demais titulares do direito de 

oposição.  

 

Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro de 2000, a Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade, o documento respeitante ao Estatuto do Direito de 

Oposição, nos termos da citada lei.  

 

 

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

Por oposição, o diploma entende toda a atividade de acompanhamento, fiscalização e 

critica das orientações politicas dos órgãos das autarquias locais de natureza 

representativa, sendo que o direito ao seu exercício integra os direitos, poderes e 

prerrogativas previstos na Constituição e na lei.  

 

São titulares do direito de oposição: 

a) Os partidos políticos representados na Assembleia Municipal, que não estejam 

representados na Câmara Municipal; 

b) Os partidos políticos representados na Câmara Municipal, desde que os 

respetivos membros não assumam pelouros, poderes delegados ou outras 

formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções 

executivas, 

c) Os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em 

qualquer órgão autárquico.  

 

Nesta Autarquia, no atual mandato, são titulares do direito de oposição, nos termos do 

artigo 3.º da Lei 24/98, de 26 de maio, no ano de 2019, o Partido Socialista, pelo facto 



 
 

3 

de estar representado no Órgão Executivo e nenhum dos seus representantes deter 

pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata 

pelo exercício de funções executivas e também a Coligação “Serpa Precisa de Todos” 

PPD-PSD/CDS-PP que está representado na Assembleia Municipal, mas não tem 

representação na Câmara Municipal.  

 

 O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal com três vereadores e 

na Assembleia Municipal com nove eleitos;  

 A Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP: representada na 

Assembleia Municipal com um eleito. 

 

CÂMARA MUNICIPAL  

 
 

 
Fonte: SGMAI 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

  
 

 
Fonte: SGMAI 

 

 

 

 

De acordo com o Estatuto do Direito de Oposição, aos titulares do direito de oposição 

assiste: 
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1. Direito de Informação – Os titulares têm o direito de ser informados regular e 

diretamente pelos correspondentes órgãos executivos, sobre o andamento dos 

principais assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade (artigo 

4.º); 

2. Direito de Consulta Prévia – Os partidos políticos representados nos órgãos 

deliberativos das autarquias locais, têm o direito de ser ouvidos sobre as 

propostas dos respetivos orçamentos e planos de atividade (artigo 5.º);   

3. Direito de Participação – Os partidos políticos da oposição têm o direito de se 

pronunciar e intervir, pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer 

questões de interesse público relevante, bem como o direito de presença e 

participação, em todos os atos e atividades oficiais que, pela sua natureza, o 

justifiquem (artigo 6.º);  

4. Direito de Depor – Os partidos políticos têm o direito de depor perante 

quaisquer comissões constituídas para a realização de livros brancos, relatórios, 

inquéritos, inspeções, sindicâncias ou outras formas de averiguação de factos 

sobre matérias de relevante interesse local (artigo 8.º).  

 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e 

artigo 34.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se indica os 

atos praticados em observância dos direitos consagrados no referido Estatuto, durante 

o ano de 2019:  

 

3. DIREITO À INFORMAÇÃO 

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista têm sido regularmente informados, pelo 

Presidente da Câmara e pelos Vereadores eleitos pela CDU, tanto de forma escrita 

como verbal, sobre o andamento dos principais assuntos de interesse para o Município 

nas reuniões da Câmara Municipal e os membros do Executivo que assumiram 

pelouros e poderes delegados prestam informação sobre o andamento dos principais 

assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade, nas reuniões da 

Câmara Municipal e sempre que são solicitados a prestar esclarecimentos por parte 

dos Vereadores eleitos pelo PS.  

Sempre que solicitada, é ainda prestada informação a todos os eleitos da Assembleia 

Municipal, nas sessões deste Órgão, ou posteriormente, por escrito.  

Em todas as sessões do Órgão Deliberativo, o respetivo Presidente, no período de 

“Antes da Ordem do Dia”, presta informação sobre os convites e eventos em que 

participaram, no período que medeia cada uma das sessões.  

 

No ano de 2019, para além das muitas questões que foram colocadas durante as 

reuniões da Câmara e sessões da Assembleia Municipal e que obtiveram resposta de 

imediato, foram ainda apresentados 48 pedidos de esclarecimento por parte dos 

eleitos do Partido Socialista, os quais foram encaminhados para os respetivos Serviços 
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para obtenção de informação e posteriormente remetida essa mesma informação, por 

email, a todos os eleitos, sendo a mesma integrada na ata da reunião que se realizou 

imediatamente a seguir.  

 

Sobre os assuntos expostos pelos munícipes, nas reuniões da Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal, também os eleitos são informados sobre o andamento dos 

processos e resposta enviada a esses munícipes.  

 

A par de outros assuntos, aos titulares do direito de oposição foram prestadas as 

seguintes informações, no âmbito do artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 34.º n.º 1 alínea 

u) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de janeiro: 

 

 Informação escrita do Presidente (Relatório da Atividade Municipal), acerca da 

atividade e situação financeira da Câmara Municipal, remetida a todos os 

membros da Assembleia Municipal, antes de cada sessão, onde consta também 

informação sobre as Reclamações, Recursos Hierárquicos e Processos Judiciais 

Pendentes e estado atualizado dos mesmos e situação financeira da autarquia 

e da qual é também dado conhecimento a todos os eleitos do Órgão Executivo; 

 

 Envio a todos os eleitos da Câmara Municipal, das Notas de Imprensa que são 

enviadas à comunicação social pela autarquia, designadamente:  

- Jornadas Municipais de Educação; Eletrificação da Serra de Serpa; Quartel da 

GNR; Feira do Queijo; Corte de água em Vale de Vargo; Reunião em Brinches; 

Estrada S.João em Pias; Eletrificação rural da Zona da Neta – Pulo do Lobo; 

Feira do Azeite em Vale de Vargo; 3.º Aniversário da abertura do Museu 

Municipal de Arqueologia de Serpa; 4.º Encontro da Rede de Museus do baixo 

Alentejo; Reforço das luminárias LED no concelho de Serpa; Prémios Sophia 

atribuídos ao filme “Raiva”; Prémio Internacional de Serpa para Álbum 

Ilustrado; Ultramaratona de BTT SRP 160; “Quero-te tanto” estreia em Serpa; 

Jornadas de Biodiversidade; Encerramento das escolas preocupa Executivo 

Municipal; Musibéria – Encontro de Culturas 2019; Encerramento de escolas 

(Vales Mortos e A-do-Pinto); IP responde um ano despois; 12.ª Feira Histórica 

de Serpa;  Aprovada a candidatura do centro tecnológico Agroalimentar do 

Alentejo; Serpa apresenta projetos de desenvolvimento à Delta; Cante Fest 

2019. 

 

 

 

 

 Envio a todos os eleitos da Assembleia Municipal, das Notas de Imprensa e 

iniciativas divulgadas pelos Grupos Parlamentares, que são remetidas à 

autarquia: 
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Entidade Assunto Data  

CIMBAL Nota de Imprensa Reunião ordinária do Conselho 
Intermunicipal da CIMBAL  

2019.12.10 

Grupo Parlamentar do PCP Orçamento de Estado – Medidas propostas pelo PCP 2018.12.10 

CIMBAL Nota de Imprensa – Exposição “Estranhos Visitantes” 2018.12.18 

Grupo Parlamentar do PCP Resposta do Governo à pergunta sobre plantação e 
olival intensivo que causa danos na Ponte Romana 
de Vila Ruiva 

2019.01.18 

CIMBAL Agenda Regional do Alentejo para a Economia 
Circular 

2019.01.18 

Grupo Parlamentar do PCP Audição pública – Lei de Bases da Habitação  2019.01.21 
Grupo Parlamentar “Os Verdes” Projeto de Resolução – Alargamento do âmbito de 

aplicação da cobertura do seguro escolar às 
deslocações em bicicleta  

2019.01.29 

CIMBAL Nota de Imprensa – Central de Compras da CIMBAL 2019.02.01 

CIMBAL Nota de Imprensa - Secretária de Estado da Cultura 
visita Museu Regional Rainha D. Leonor 

2019.02.01 

Grupo Parlamentar do PCP Apreciações parlamentares – Quadro de 
transferência de competências para os órgãos 
municipais e intermunicipais 

2019.02.04 

Grupo Parlamentar Os Verdes Projeto Resolução – Reversão da privatização dos 
CTT 

2019.02.06 

CIMBAL Nota de imprensa – Museu Regional Rainha D. 
Leonor 

2019.02.12 

Grupo Parlamentar do PCP Apreciação parlamentar  - Regularização de dividas 
das autarquias locais no âmbito do setor das águas 

2019.02.18 

Grupo Parlamentar “Os Verdes” Projeto Resolução – Eliminação da cobrança de 
portagens na Via do Infante 

2019.11.18 

CIMBAL Nota de Imprensa - Balanço da execução de 
aplicação dos fundos comunitários – Baixo Alentejo 

2019.03.04 

CIMBAL Nota de Imprensa – Central de Compras da Cimbal 
abre concurso publico internacional para Acordo-
Quadro de fornecimento de gás 

2019.03.06 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunta sobre acidente de trabalho mortal na 
Almina, minas de Aljustrel  

2019.03.11 

CIMBAL Nota de imprensa – Empresas selecionadas visitam 
edifícios objeto de intervenção financiada pelo 
Prominent Med 

 
2019.03.19 

Grupo Parlamentar “Os Verdes” Projeto resolução 910/XIII/2 – Diligenciar para 
erradicar o uso do glifosato  

2019.03.19 

Grupo Parlamentar do PCP Estrutura orgânica e a forma de gestão das áreas 
protegidas  

2019.03.22 

CIMBAL   Nota de imprensa – Cimbal reclama mais verbas no 
âmbito do programa de apoio à redução tarifária  

 
2019.04.02 

CIMBAL Convite e nota de imprensa – Museu regional Rainha 
D. Leonor, recebe duas pinturas de Josefa de Óbidos 

 
2019.04.03 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunta ao Governo sobre a abertura do troço do 
IP8(A26) 

2019.04.05 

 
Infraestruturas de Portugal  Requalificação das estradas nacionais no concelho 

de Serpa 
2019.04.24 

CIMBAL Convite – Inauguração da Exposição “Alterações 
climáticas e biodiversidade no baixo Alentejo” 

2019.04.30 

Grupo Parlamentar do PCP Requerimento ao Governo para o envio à Assembleia 
da República do Estudo “Linha do Alentejo troço 
Casa Branca – Funcheira, circulação de comboios de 
750 met, análise e intervenção na estrutura 
rodoviária” 

2019.05.03 

CIMBAL  Nota de Imprensa – CIMBAL recebe Secretário de 
Estado da Economia  

2019.05.08 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Autarcas da CIMBAL em sessão  
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de trabalho com o Secretário de Estado das 
Autarquias Locais  

2019.05.09 

CIMBAL Convite – Sessão de abertura “Feira das Bibliotecas” 
Aljustrel 10 de maio 

2019.05.10 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Conselho Intermunicipal reúne 
em Barrancos 

2019.05.14 

CIMBAL  Nota de Imprensa - Conselho Intermunicipal da 
CIMBAL – Reunião de junho 

2019.06.11 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação da iniciativa legislativa do PCP – Projeto 
de lei 1227-XIII PCP-CTT 

2019.06.13 

Grupo Parlamentar do PCP Controlo da produção agrícola intensiva e 
superintensiva 

2019.06.17 

 

Grupo Parlamentar do PCP Declaração de voto do PCP – Primeira revisão do 
PNPOT 

2019.06.24 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Concurso público internacional 
para concessão dos transportes públicos rodoviários 
de passageiros 

2019.07.22 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural e das Florestas preside à 
Cerimónia de Apresentação da Pós-Gradução “SIG 
no Setor Florestal” 

 
2019.07.30 

Grupo Parlamentar do PCP Balanço do trabalho do grupo parlamentar na XIII 
Legislatura 

2019.07.31 

Grupo Parlamentar do PCP Controlo da produção agrícola intensiva e 
superintensiva 

2019.08.02 

CIMBAL Nota de imprensa – Reunião internacional do projeto 
Prominent Med 

2019.09.19 

 

Grupo Parlamentar “Os Verdes” Pergunta ao Governo - Problema ambiental e de 
saúde pública em Fortes – Ferreira do Alentejo  

2019.09.25 

CIMBAL Conferência “Alterações climáticas e biodiversidade 
– Impactos no Baixo Alentejo” – Dia 11/10 – 11h00 

2019.09.27 

CIMBAL Nota de imprensa – Aprovação do Orçamento da 
Cimbal para 2020 

2019.10.15 

CIMBAL Reencaminha para todos os municípios da Cimbal, a 
moção que foi aprovada pela Assembleia Municipal 
de Serpa na sessão de 27 de setembro 

2019.10.15 

CIMBAL  Nota de imprensa – Candidatura + Sucesso Educativo 
no Baixo Alentejo  

2019.10.23 

Grupo Parlamentar “Os Verdes” Intervenção do deputado José Luís Ferreira no 
debate sobre o Programa do Governo 

2019.10.31 

CIMBAL Roteiro CCDRA – Sessão temática – Sustentabilidade 
territorial, pela adaptação e pela mitigação dos 
impactos/riscos das alterações climáticas – 18/11 – 
14h30 no IEPF de Beja 

2019.11.06 

 

 

 

 Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 

 Resposta aos pedidos de informação veiculados pela Mesa ou eleitos da 

Assembleia Municipal; 

 Publicação das deliberações dos órgãos autárquicos destinadas a ter eficácia 

externa, através de edital e divulgação na página da Internet da autarquia e 

afixação nas Juntas/Uniões de Freguesia; 
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 Divulgação no Sitio da Internet do Município, das atas das sessões da 

Assembleia Municipal e das atas da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, dos Relatórios da Atividade 

Municipal e dos Relatórios de Avaliação a que se refere o Estatuto do Direito de 

Oposição; 

 Promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e da publicação 

do respetivo relatório de avaliação, respeitante ao ano de 2018; 

 Envio à Assembleia Municipal das atas das reuniões da Câmara Municipal, após 

a sua aprovação; 

 Envio à Câmara e Assembleia Municipal de documentação relativa a planos, 

projetos, relatórios, pareceres e outros documentos de natureza semelhante; 

 Toda a documentação de fundamentação aos pontos da ordem do dia 

agendados, quer para as reuniões da Câmara Municipal, quer da Assembleia 

Municipal, foi disponibilizada em suporte digital, para consulta e análise prévia, 

aos membros dos respetivos órgãos;  

 Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos presidentes ou outros 

membros das juntas de freguesia do concelho; 

 Resposta, em geral, às questões colocadas formal ou informalmente sobre o 

andamento dos principais assuntos do município. 

 Agendamento nas reuniões da Câmara Municipal, de Assuntos Gerais de 

Interesse Autárquico, para conhecimento de informação remetida à autarquia 

pelos grupos parlamentares e outras entidades.  

 

Foi, ainda, garantida a distribuição de correspondência remetida à autarquia e 

destinada aos Vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal.  

 

A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos de informação permanente 

sobre a gestão municipal, onde se inclui a página da internet, facilitando o 

acompanhamento, fiscalização e crítica, da atividade dos órgãos municipais.  

 

Refere-se ainda a publicação do boletim municipal “Serpa Informação”; a Agenda 

Cultural e Desportiva; Newsletters; Comunicados; Notas de Imprensa e Mupis na 

cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação). 

 

Dos suportes online, além do site oficial (www.cm-serpa.pt), destacam-se ainda os 

seguintes: 

 

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

 Instagram: https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.cm-serpa.pt/
https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
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 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

 Site turístico: https://www.visitserpa.pt/ 
 

 

4. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA 

O artigo 5.º n.º 3 estipula que os titulares do direito de oposição têm o direito de ser 

ouvidos sobre as propostas de orçamento e plano de atividades.  

 

No âmbito do processo de elaboração das Opções do Plano e Orçamento para 2020, 

foi solicitado ao PS e PSD, através de ofícios registados, datados de 5 de agosto (n.º 

5394 e 5396, respetivamente), o envio de propostas e contributos para serem 

analisadas no âmbito da elaboração daqueles documentos.  

 

A pedido dos eleitos da oposição, com o objetivo de facultar a possibilidade de 

presença aos munícipes, os documentos respeitantes às Opções do Plano e 

Orçamento, foram analisados em reunião extraordinária pública da Câmara Municipal, 

realizada no dia 31 de outubro.  

 

Foram facultados aos eleitos do PS e representante do PSD na Assembleia Municipal, 

através de ofícios datados de 12 de novembro (n.º 8132 e n.º 8133, respetivamente), a 

proposta de Opções do Plano 2020-2023, Plano de Atividades 2020, Plano Plurianual 

de Investimentos, Orçamento 2020, Relatório de apresentação e fundamentação da 

politica orçamental 2020 e Mapa de Pessoal para 2020, de que resultou 

posteriormente a sua aprovação, na sessão do Órgão Deliberativo, realizada no dia 28 

de novembro. 

 

 

5. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

Para além do direito de se pronunciar pelos meios constitucionais e legais, sobre 

quaisquer questões de interesse público relevante, podendo efetuar pedidos de 

informação, moções, recomendações, requerimentos, declarações politicas e 

esclarecimentos, durante o ano de 2019, procedeu-se ao envio de convites aos eleitos 

da Câmara e Assembleia Municipal, a fim de assegurar que estes pudessem participar 

em atos e eventos oficiais organizados ou apoiados pela Autarquia, nomeadamente, 

exposições; espetáculos; workshops; concertos; peças de teatro; colóquios; palestras; 

apresentação de livros; sessões de sensibilização e feiras, sendo nalgumas situações, 

efetuados os convites, diretamente pelo Sr. Presidente, durante as reuniões do Órgão 

Executivo.  

 

http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
https://www.visitserpa.pt/
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Existe também a participação de representantes da Oposição em entidades e 

comissões, eleitos pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, no início de cada 

mandato: 

 

Representantes da Câmara Municipal nos Conselhos Gerais das Escolas do Concelho, 

para o triénio 2018/2021, eleitos em reunião de 15 de novembro de 2017: 

 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereador Manuel Francisco Carvalho Soares 

- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 

 

 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereadora Paula de Jesus Godinho Pais Soares  

- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 

 

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereador António Manuel Godinho Mariano  

 

Representantes da Assembleia Municipal nas diversas entidades/associações, para o 

mandato 2017/2021, eleitos nas sessões de 23 de novembro de 2017 e 28 de 

novembro de 2019:  

 

REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL 

Efetivo - Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, Bento José Santa 

Godinho (CDU) 

Suplente - Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Marai), José 

António Malveiro Monteiro (PS) 

 

REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA 

FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

Efetivo - Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), José 

António Malveiro Monteiro (PS) 

Suplente - Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, 

Maria Manuela Martins Valente Pica (CDU) 

 

COMISSÃO DE UTENTES DA SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS DO CONCELHO DE SERPA 

Efetivos: 

- Francisco António Monteiro da Cruz (CDU) 
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- João Manuel Pereira dos Santos (PS) 

- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 

 

Suplentes: 

- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 

- João Francisco dos Santos Batista (PS) 

 

 

REPRESENTANTES PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMBAL – COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO 

Efetivos: 

- João Francisco Efigénio Palma (CDU) 

- Maria José Afonso Borralho (CDU) 

- Manuel Pimenta Morgado Baiôa (PS) 

- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 

 

Suplentes: 

- António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho (CDU) 

- Noel Ricardo Estevens Farinho (PS) 

- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 

 

Foi disponibilizado gabinete próprio aos Vereadores da Oposição, no edifício da 

Autarquia, com os meios logísticos necessários à sua atividade. 

A autarquia adquiriu ainda computadores pessoais para uso de todos os eleitos do 

Órgão Executivo, para o exercício das suas funções, a utilizar durante o corrente 

mandato.  

 

6. DIREITO DE DEPOR 

No período em questão, os eleitos locais referidos como titulares do direito de 

oposição não intervieram em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito 

consagrado no artigo 8º do Estatuto do direito de Oposição.  

 

De acordo com o estipulado na Lei n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios elaborados 

pelos órgãos executivos das autarquias locais, até ao fim de março do ano 

subsequente àquele a que se refiram, serão enviados aos titulares do direito de 

oposição e publicados no Boletim Municipal, e como tem sido prática habitual, será 

ainda colocado em permanência no Site do Município.  
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Serpa 5 de fevereiro de 2020 

 

O Presidente da Câmara  

 
Tomé Alexandre Martins Pires  

 

 

 

Aprovado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, na reunião 

da Câmara Municipal, realizada no dia 19 de fevereiro de 2020 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO DOS ELEITOS DO PARTIDO SOCIALISTA 

«Relativamente ao ponto 12 da OT, “Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de Avaliação do Ano de 
2019”, os Vereadores eleitos do Partido Socialista abstêm-se, uma vez que as reservas levantadas com o 
voto do ano passado (contra) em parte foram ultrapassadas. Quanto ao Direito à Informação e 
Participação, continuam ainda a registar-se alguns atrasos nas respostas formais aos pedidos de 
informação/esclarecimento formulados. Mantemos as muitas reservas em relação à linha editorial do 
Serpa Informação, não existindo espaço para a oposição e para divulgação do seu trabalho. Também os 
critérios usados na seleção das imagens, sobretudo em eventos onde se encontram membros eleitos de 
todas as forças políticas, nos levantam algumas reservas. Continuamos a não compreender o critério, de 
envio de convites a eventos, uma vez que algumas vezes somos convidados, outras não, apesar de 
nesses casos serem remetidos convites a membros de outras entidades e órgãos municipais.» 

 

 


