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 Relatório  

Estatuto do Direito de Oposição 

Plano de Atividades e Orçamento 2023 

 

 

 

 O Estatuto de Direito de Oposição 

encontra-se consagrado na Lei nº 24/98, de 

26 de maio, a qual se fundamenta no 

Princípio Constitucional do Direito de 

Oposição Democrática, constantes, no artigo 

114º da CRP.  

Desta forma, é assegurado às minorias o 

direito de constituir e exercer uma oposição 

democrática ao Governo e aos órgãos 

executivos das Regiões Autónomas e das 

autarquias locais de natureza 

representativa, nos termos da Constituição 

e da lei. 
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Dando cumprimento ao Estatuto de Direito de Oposição – Lei n.º 

24/1998 de 26 de maio, baseado no princípio constitucional do direito 

de oposição democrática, constante do artigo 114 º (n.º 2 e 3.º) da 

Constituição da Republica Portuguesa, onde é reconhecido às minorias o 

direito de oposição democrática, (como um instrumento constitucional de 

contrapeso e limite do poder do executivo), foram consultados e 

solicitados contributos sobre quaisquer questões de interesse 

público relevante, aos partidos e movimento independente com assento 

na Assembleia de Freguesia, para a produção do plano de atividades e 

orçamento para 2023.  

No dia 30 de Novembro, foi enviado um email a todos os representantes 

com assento na Assembleia de Freguesia, titulares do Direito de 

Oposição, a convocar para uma reunião que se realizaria no dia 06 de 

Dezembro pelas 21h, no Auditório da Junta de Freguesia, para 

apresentação das Linhas Orientadoras para o Plano de Atividades e 

Orçamento para 2023.  

Na reunião de 06 de Dezembro, marcaram presença a eleita pelo MIAP 

Maria Lúcia Braga Araújo, Joaquim Mota eleito pela CDU e Isilda da Silva 

Alves eleita pelo PS. Da parte do Executivo da Junta, esteve presente o 

Presidente Artur Salvador.  

Nesta reunião do dia 06 de Dezembro, foram apresentadas as grandes 

opções de atividades e respetivas rubricas orçamentais a concretizar no 

plano de atividades e orçamento para 2023, enquanto documento 

estruturado e capaz de apresentar uma visão e uma missão a seguir, bem 

como o modelo de receitas e despesas, alinhadas com os procedimentos 

em vigor nos exercícios anteriores. Foram apresentadas várias 

sensibilidades relativas às atividades da junta de freguesia, sua estrutura 

de apoio, maquinaria, recursos humanos etc, situações que segundo o 

Executivo devem estar materializadas no documento estratégico como o 

é o Plano de Atividades e Orçamento.  
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Após a apresentação feito pelo Presidente Artur Salvador, todos os 

presentes deram os seus contributos sobre esta matéria, e por escrito 

entregues em mão no dia da reunião, e por correio eletrónico no caso da 

CDU no dia seguinte.  

Com os contributos, o documento do Plano de Atividades e Orçamento 

para 2023 foi concluído, em coerência com os objetivos previstos para o 

mandato a exercer entre 2021 e 2025, com incidência no ano de 2023, 

cujos documentos enviados, se partilham em anexo. 

Fechado o documento, vai ser analisado e votado em reunião 

extraordinária do Executivo da Junta de Freguesia e segue depois para 

apreciação, analise e votação da Assembleia de Freguesia.  

Sangalhos, 11 de Dezembro de 2022.  

 

(Artur Domingos Pires Salvador) 
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