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1. Enquadramento  

O Direito à Oposição começou por ser consagrado na Constituição da República 

Portuguesa, mormente no seu artigo 114º. A Lei nº 24/98 de 26 de maio vem referir, 

no seu artigo 1º, que o mesmo assegura às minorias o direito de constituir e exercer 

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. 

Neste sentido, compete ao Órgão Executivo/Autarquia, nos termos da alínea yy) do 

nº1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro, promover o 

cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição, em toda a plenitude do 

consagrado na legislação em vigor. Este cumprimento, implica a publicação de um 

relatório anual do Direito à Oposição, previsto na alínea u) do nº 1 do artigo 35º da 

Lei supramencionada, e cuja responsabilidade de promoção da elaboração e 

respetiva publicação é do Presidente da Câmara Municipal. 

O presente relatório efetua a avaliação do Estatuto do Direito de Oposição para o 

ano de 2017, que apresenta a particularidade de ter tido eleições autárquicas em 1 

de Outubro de 2017, com a tomada de posse do atual Executivo Municipal a 24 do 

mesmo mês, fazendo assim o balanço do cumprimento do estatuto por parte de dois 

executivos diferentes. 

 

2. As formas do Estatuto do Direito de Oposição 

O Estatuto do Direito de Oposição assume diferentes formas, sendo que no âmbito 

das Autarquias Locais, e nos termos da Lei nº 24/98 de 26 de maio, os titulares do 

Direito de Oposição têm os seguintes direitos: 

a) Direito à informação (artigo 4º); 

b) Direito à consulta-prévia (artigo 5º); 

c) Direito à participação (artigo 6º); 

d) Direito a depor (artigo 8º) 

e) Direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação do grau de observância 

do respeito da lei (artigo 10º); 
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Desta forma, o direito à informação, consagra o direito dos titulares do direito à 

posição serem informados regularmente e diretamente pelo órgão executivo sobre o 

andamento dos principais assuntos de interesse público para o município, 

informações essas que devem ser prestadas diretamente, e, em prazo razoável, aos 

titulares do Direito à Oposição. 

O direito de consulta prévia, refere o que os titulares do Direito de Oposição 

representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais, e que não façam parte 

dos órgãos executivos, têm o direito a ser ouvidos sobre as propostas do Orçamento 

e Plano de Atividades. 

Já no que se refere ao direito de participação, este consagra o direito de os titulares 

do Direito de Oposição se pronunciarem e poderem intervir, por quaisquer meios 

legais ao dispor, sobre toda e qualquer questão de interesse público relevante, 

consagrando ainda o direito à presença e participação em todos os atos ou atividades 

oficiais que, pela sua natureza, o justifiquem. 

No que se refere ao direito de depor, este constitui garantia para os partidos 

políticos da oposição, terem o direito de, através de representante por si livremente 

designados, deporem sobre matérias de relevante interesse público nacional, 

regional e local. 

Finalmente, e no que toca ao direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação do 

grau de pronúncia do Estatuto do Direito de Oposição, tal consagra a possibilidade 

dos titulares do Direito de Oposição se pronunciarem sobre o relatório 

supramencionado, podendo o mesmo ser alvo de discussão pública em Assembleia 

Municipal, a pedido dos mesmos. 

 

3. Titulares do Direito de Oposição 

A Lei 24/98 de 26 de maio, refere no número 1 do artigo 3º que “ São titulares do 

direito de oposição os partidos políticos representados na Assembleia da República e 

que não façam parte do Governo, bem como os partidos políticos representados nas 

assembleias legislativas regionais e nos órgãos deliberativos das autarquias locais e 

que não estejam representados no correspondente órgão executivo.” 
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No número 2 do referido artigo, menciona ainda que “São também titulares do 

direito de oposição 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.” 

Acresce ainda no número 3, que a ”titularidade do direito de oposição é ainda 

reconhecida aos grupos de cidadãos eleitores que como tal estejam representados 

em qualquer órgão autárquico, nos termos dos números anteriores.” 

No caso do município de Águeda, a situação para o ano de 2017 é particular em 

função do facto de terem sido realizadas eleições autárquicas em 1 de Outubro, tal 

como já referenciado, sendo que por isso importante distinguir quem eram os 

titulares do Direito à Oposição: 

Mandato 2013-2017 (até 23 de outubro de 2017) – O Partido Socialista (PS) era o 

único partido representado no Executivo Municipal com pelouros e poderes 

delegados, composto pelo Presidente e por quatro vereadores. O Executivo 

Municipal era ainda constituído por dois vereadores sem pelouro da coligação PSD / 

CDS/PP, sendo um de cada partido representado na coligação.  

Neste sentido, e tendo em conta o expresso nos parágrafos anteriores, os titulares do 

Direito de Oposição eram: 

 A coligação Partido Social Democrata (PSD)/Centro Democrático Social 

(CDS/PP) que se encontrava representada na Câmara Municipal/Executivo 

Municipal com dois vereadores e que possuía oito eleitos na Assembleia 

Municipal e sete Presidentes de Junta/União de Freguesia (5 do PSD e 2 

CDS/PP); 

 A Coligação Democrática Unitária (CDU) com um eleito na Assembleia 

Municipal. 

Mandato 2017-2021 (a partir de 24 de outubro de 2017) – O movimento de 

cidadãos eleitores JUNTOS é o único movimento representado no Executivo 

Municipal com pelouros e poderes delegados composto pelo Presidente e três 

vereadores. Fazem ainda parte do Executivo Municipal, mas sem pelouros, dois 

vereadores eleitos pelo PS e uma vereadora pelo PSD. 
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Neste sentido, e tendo em conta a legislação em vigor, os titulares do Direito de 

Oposição são: 

 O PSD que se encontra representado na Executivo/Câmara Municipal por 

uma vereadora e na Assembleia Municipal por seis eleitos e quatro 

Presidentes de Junta de Freguesia/Uniões de Freguesia; 

 O PS que se encontra representado no Executivo Municipal por dois 

vereadores e cinco eleitos na Assembleia Municipal, assim como um 

Presidente de Junta de Freguesia; 

 O CDS/PP que se encontra representado na Assembleia Municipal por um 

eleito e dois presidentes de Junta de Freguesia/União de Freguesias. 

 

4. Cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição 

No que concerne ao cumprimento do Estatuto do Direito de Opinião, relata-se de 

seguida e de forma simplificada, nos termos da alínea u) do nº1 do artigo 35º da Lei 

nº 75/2013 de 12 de setembro, e por tipologia de direito, as atividades que deram 

origem e contribuíram para o pleno cumprimento do Estatuto em questão. 

 

4.1. Direito à Informação 

No que se refere ao Direito à Informação, e independentemente dos mandatos 

ocorridos durante o ano de 2017, os titulares do Direito de Oposição foram 

regularmente informados pelo órgão executivo e pelo Presidente da Câmara 

Municipal, por diversas vias (oral e escrita), do andamento dos principais assuntos de 

interesse público e relacionados com a atividade municipal. Foram comunicadas aos 

titulares do Direito de Oposição as informações no âmbito das alíneas s), t), u) e y) do 

nº1 do artigo 35º da Lei 75/13 de 12 de setembro, nomeadamente: 

 O envio de informação escrita, sobre o andamento dos principais assuntos 

relacionados com a atividade municipal, a qual foi remetida aos membros ao 

Presidente e Membros da Assembleia Municipal, antes de cada sessão 

ordinária da mesma; 
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 A remessa à Assembleia Municipal para tomada de conhecimento de 

projetos, relatórios e outros documentos de interesse da atividade do 

Município. 

 A resposta a requerimentos remetidos pela mesa da Assembleia Municipal, 

dentro dos prazos previstos na Lei; 

 A resposta aos pedidos de informação apresentados pelos vereadores da 

coligação PSD/CDS-PP (mandato 2014-2917) e do PS e PSD (mandato 2017-

2021) nas reuniões quinzenais do executivo municipal, em prazo razoável 

para o solicitado; 

 A resposta aos pedidos de informação solicitados pelos Presidentes ou 

outros membros das Juntas/Uniões de Freguesia do concelho; 

 A promoção da publicação das decisões e deliberações dos órgãos 

autárquicos e dos respetivos titulares destinadas a ter eficácia externa, na 

página da internet do Município, em www.cmagueda.pt, e quando exigido, 

afixadas por edital/aviso e publicadas nos órgãos de comunicação social ou 

Diário da República;  

 A resposta, em geral, às questões colocadas formal ou informalmente sobre 

assuntos do interesse do Município. 

Em complemento à informação disponibilizada, importa referir que a autarquia 

disponibilizou, durante o ano de 2017, uma plataforma de informação designada i4C 

– Information for Citizens, tendo em conta as premissas fundamentais do município 

de transparência e a disponibilização de informação aos cidadãos.  

Neste sentido, a Plataforma Informática i4C (i4c.cm-agueda.pt), fornece informação 

atualizada ao público em geral e aos titulares do Direito de Oposição em diversas 

áreas de atuação do município nomeadamente: eficiência energética, ambiente, 

serviços municipais, desenvolvimento local, finanças/património, 

informação/comunicação, infraestruturas, segurança e emprego.  

Esta permite, igualmente, uma monitorização do desempenho das atividades aí 

incluídas, o que concorre para que todos os interessados tenham uma atitude mais 

informada sobre a atividade municipal sendo que, cumulativamente, e por uma 

questão de transparência, a Câmara Municipal mantem atualizados, os mecanismos 

de informação que possui, nomeadamente o site municipal, facilitando assim o 

acompanhamento, fiscalização e critica da atividade dos órgãos autárquicas. 

http://i4c.cm-agueda.pt/
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4.2. Direito de Consulta Prévia 

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei 24/98, de 26 de maio (Estatuto 

do Direito de Oposição) e no respeitante ao processo de elaboração das Grandes 

Opções do Plano e Orçamento (GOP) para o ano de 2018, o Executivo Municipal 

assegurou o cumprimento do estipulado na referida lei, tendo sido convocados os 

partidos com Direito de Oposição, nomeadamente o PS, o PSD e o CDS/PP. 

Exerceram o direito à consulta prévia o PSD e CDS/PP em reuniões separadas, que 

ocorreram no dia 22 de dezembro de 2017, para recolha dos seus contributos para o 

GOP. 

Importa, contudo, referir que tendo em conta as eleições autárquicas realizadas em 

2017, as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2018 apenas foram 

aprovadas em sede da Assembleia Municipal de Águeda em janeiro do corrente ano. 

 

4.3. Direito de Participação 

No que concerne ao direito à participação, e para o ano de 2017, os serviços da 

autarquia procederam, por indicação do Presidente e Vereadores com pelouros (em 

ambos os mandatos abrangidos por este relatório), ao envio atempado de 

informações e convites aos membros eleitos da Câmara Municipal e/ou da 

Assembleia Municipal, por forma a assegurar a participação destes em atos e eventos 

oficiais de relevo para a atividade municipal, quer tenham sido alvo de organização 

da autarquia ou por outras entidades, e que pela sua natureza, se mostram 

relevantes para o desenvolvimento concelhio. 

Foi ainda assegurado(a): 

 A possibilidade de pronúncia pelos meios constitucionais e legais, sobre 

quaisquer questões de interesse público e da possibilidade de efetuarem 

pedidos de informação, moções, requerimentos, declarações políticas, 

esclarecimentos e protestos; 

 O uso da palavra nas reuniões de Câmara e nas sessões da Assembleia 

Municipal, quer no período antes da ordem do dia, quer no período da ordem 

do dia, de acordo com os regimentos em vigor para cada caso; 
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 A participação dos representantes da Assembleia Municipal em órgãos de 

entidades diversas, bem como os direitos e tratamento igual às 

Juntas/Uniões de freguesia presididas pela oposição relativamente às 

restantes. 

Para além do mencionado, foram ainda realizados pela autarquia, com a 

possibilidade de pronúncia e participação por parte dos titulares do Direito à 

Oposição, os seguintes períodos de discussão pública: 

 Discussão Pública da 1ª Alteração ao Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Águeda   

https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1329  

A 10 de agosto de 2017 foi aberto período de Discussão Pública da 1.ª 

Alteração do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Águeda, por um 

prazo de 15 dias, tendo terminado a 31 de agosto de 2017. Durante o 

período de discussão pública não houve registo de nenhuma reclamação, 

sugestão ou pedido, pelo que não houve necessidade de proceder a 

nenhuma alteração relativamente à proposta. Em reunião de Executivo 

Municipal de 6 de setembro de 2017, foi deliberado, por maioria, aprovar o 

Relatório de Ponderação da Discussão Pública da 1.ª Alteração ao 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Águeda, tendo-se procedido à 

Divulgação dos Resultados da Discussão Pública da 1ª Alteração ao 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Águeda (https://www.cm-

agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1367), através de Aviso datado de 

19 de setembro de 2017; 

 Discussão Pública da Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial do Casarão – Águeda e respetivo Relatório Ambiental 

https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1260 

O Executivo Municipal deliberou a 18 de abril de 2017 a abertura do período 

de discussão pública da Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do 

Parque Empresarial do Casarão, assim como do Relatório Ambiental do Plano 

de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão. O período de discussão 

pública destes dois assuntos decorreu entre os dias 17 de maio e 13 de junho 

de 2017.  

https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1260#_blank
https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1367
https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1367
https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1329#_blank
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Não tendo dado entrada na autarquia nenhuma reclamação, sugestão ou 

pedido de alteração, não houve necessidade de proceder a nenhuma 

alteração relativamente às propostas colocadas a discussão. Desta forma, foi 

deliberado a 18 de julho de 2017, em reunião de Executivo Municipal, a 

aprovação do Relatório de Ponderação da Discussão Pública da Revisão e 

Ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão – 

Águeda e respetivo Relatório Ambiental. Através de aviso publicado a 24 de 

julho de 2017, procedeu-se à Divulgação dos Resultados da Discussão Pública 

da Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do 

Casarão – Águeda e respetivo Relatório Ambiental (https://www.cm-

agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1348). 

 Regeneração Urbana 

http://euparticipo.cm-agueda.pt/  

Entre o dia 22 de fevereiro e o dia 16 de outubro de 2017, ocorreu 

igualmente uma participação pública no âmbito da Regeneração Urbana, na 

Plataforma “Eu Participo”, na qual a autarquia colocou à disposição de todos, 

cidadãos, organizações, empresas, entre outros interessados, um conjunto 

de projetos, plano e informações, sobre iniciativas e políticas que tem 

planeadas ou em curso no âmbito da Regeneração para que pudessem ser 

analisadas, discutidas e melhoradas pelos participantes.  

 Orçamento Participativo de Águeda (OP-Águeda) 

https://orcamentoparticipativo.cmagueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaI

d=39581 

Para a edição de 2017 do OP, o período para submissão de propostas pela 

internet decorreu entre 1 a 30 de maio de 2017 e as sessões participativas 

ocorreram entre os dias 9 de maio e 13 de junho de 2017. Foram 

rececionadas 36 propostas, sendo que 10 foram propostas via internet (as 

quais foram submetidas a pontuação pública de 1 a 16 de julho de 2017).  

 

 

http://euparticipo.cm-agueda.pt/#_blank
https://orcamentoparticipativo.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=39581
https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1348#_blank
https://orcamentoparticipativo.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=39581
https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1348#_blank
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A 4 de agosto foi disponibilizado o Edital com a listagem provisória das 

propostas elegíveis e não elegíveis, com um prazo de 10 dias úteis para 

apresentação de eventuais reclamações pelos interessados. A votação final 

dos projetos e apresentação dos resultados ficou pendente devido às 

eleições autárquicas, prevendo-se o reinício do processo no ano de 2018. 

 Consulta pública da 8ª Alteração ao Código Regulamentar do Município de 

Águeda 

(https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/856?announcement_id=44) 

Por deliberação do Executivo Municipal em reunião de 18 de abril de 2017, e 

nos termos do artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo, foi 

submetida a consulta pública a 8.ª Alteração ao Código Regulamentar do 

Município de Águeda, por um período de 30 dias, tendo o mesmo iniciado a 

19 de abril de 2017. A 8.ª Alteração ao Código Regulamentar do Município de 

Águeda foi publicada em Diário da República no dia 5 de julho de 2017. 

 

4.4. Direito de Depor 

No que diz respeito ao direito de depor, para o ano de 2017 nada há a referir, na 

medida em não houve conhecimento dos partidos políticos com abrangidos pelo 

Estatuto do Direito de Oposição terem tido qualquer tipo de intervenção nos termos 

do artigo 8º da Lei nº 24/98 de 26 de maio. 

Por uma questão de transparência, e apesar de não se enquadrar diretamente no 

âmbito do direito a depor, informa-se que no caso dos munícipes que apresentarem 

reclamações ou sugestões à autarquia, as mesmas foram alvo de análise pelos 

serviços da qualidade para verificação da sua procedência e eventual aplicação 

(anexo I). 

 

 

 

https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/856?announcement_id=44
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4.5. Direito de Pronuncia sobre o Relatório de Avaliação 

Refere o artigo 10º da Lei 24/98 de 26 de maio, que “O Governo e os órgãos 

executivos das Regiões Autónomas e das autarquias locais elaboram, até ao fim de 

Março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau 

de observância do respeito pelos direitos e garantias constantes da presente lei.” Tais 

relatórios devem ser enviados, de acordo o número 2 do artigo supramencionado 

“…aos titulares do direito de oposição a fim de que sobre eles se pronunciem”, 

podendo estes ser objeto, a pedido destes, de discussão pública na correspondente 

assembleia municipal. O presente relatório, será remetido aos mesmos para que 

possam pronunciar-se no âmbito do mesmo. 

 

5. Síntese 

O presente relatório indica, de forma sucinta, as principais ações promovidas para 

garantir o disposto na Lei n.º 24/98, de 26 de maio, isto é, para assegurar os direitos 

à oposição por parte dos abrangidos por este estatuto. Para além do cumprimento 

desta competência, a autarquia desenvolveu iniciativas com vista à promoção da 

participação democrática, quer dos partidos políticos, quer dos próprios cidadãos, 

como é o caso do OP-Águeda ou da plataforma “Eu Participo”.  

O empenho da Câmara Municipal no sentido da transparência municipal e do 

mobilização para a participação pública por parte de forças politicas e dos cidadãos, 

tem vindo a ser sistematicamente reconhecido, como é revelado pela atribuição ao 

município, em 2017, do Selo Europeu de Qualidade do Prémio de Boas Práticas 

URBACT, no âmbito da participação pública do OP-Águeda (https://www.cm-

agueda.pt/pages/48?news_id=1375).  

Simultaneamente, há a destacar a Menção Honrosa na 2.ª edição do Prémio de Boas 

Práticas de Participação em Portugal, atribuída ao Águeda Living Lab, tendo em conta 

que a sua essência depende da participação de toda a comunidade, de onde se realça 

a promoção do espírito participativo e de ‘curiosidade’ nos cidadãos, num conceito 

de experimentação e teste de ideias, com o intuito de se criarem condições para o 

desenvolvimento de soluções que visem melhorar a qualidade de vida na cidade de 

Águeda. (https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1252) 

https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1252
https://www.cm-agueda.pt/pages/48?news_id=1375
https://www.cm-agueda.pt/pages/48?news_id=1375
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Pelo exposto neste relatório, considera-se que foi assegurado o cumprimento do 

Estatuto do Direito de Oposição no município de Águeda, sendo que o mesmo será 

enviado ao Presidente da Assembleia Municipal e aos titulares do direito de 

oposição, para que sobre ele se pronunciem, sendo que após tal pronúncia, ao abrigo 

da alínea u) do nº1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, este será 

publicado na página eletrónica do município em www.cm-agueda.pt. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Águeda 

 

 

Enf. Jorge Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cm-agueda.pt/
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RELATÓRIO DE RECLAMAÇÕES/ SUGESTÕES 

 

A Câmara Municipal de Águeda (CMA) tem várias formas de registo de reclamações e sugestões, 

estando descritas no Manual do Sistema de Gestão, 3.4. Não conformidades/ Eventos/ Incidentes e 

Melhoria Contínua, nomeadamente: 

 GAM – Entrada no circuito “Exposição/ Reclamação”, sendo preenchido um requerimento. 

 Caixas de “Sugestões/ Reclamações”, pelo preenchimento do modelo Imp-08-03. 

 Ofício/ Fax/ Telefone/ Linha Verde/ e-mail, sendo registado na aplicação “Atendimento” e 

“OBM”, consoante o assunto. 

 Livro de Reclamações, sendo registado na aplicação “Atendimento”. 

O presente relatório, decorre da Revisão e Balanço do Sistema de Gestão (Qualidade e Segurança 

da Informação), respeitante ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2017. 

É importante referir que, todas as reclamações/ sugestões apresentadas, são reencaminhadas 

para os serviços respetivos, analisadas, efetuadas as devidas correções e/ou ações de melhoria e 

informados os queixosos. 

Estatisticamente, a nível da forma de registo utilizada, no decorrer do ano em questão, os 

resultados são os seguintes: 

Tipo de registo/ atendimento/ entrada Quantidade % 

Presencial / Telefone (Registo de Ocorrência) 4 6% 

Caixa de Sugestões; Livro de Reclamações; Ofício; Requerimento 16 24% 

E-mail; Site da CMA; Site da CMA – Cityfy 47 70% 

TOTAL 67   

 

Podemos concluir que o grande volume de registos a este nível, efetuados na CMA, é através da 

“E-mail; Site da CMA; Site da CMA – Cityfy”; (70%), seguido de “Caixa de Sugestões; Livro de Reclamações; 

Ofício; Requerimento” e “Presencial/ Telefone”, com 24% e 6%, respetivamente. 

Resumindo, o quadro infra, representa a distribuição das reclamações/ queixas/ sugestões, que 

foram apresentadas na Autarquia, no período em análise, e respetivas áreas de análise das mesmas: 
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Diversos 5 3 5 2 5 4 6 0 5 3 0 1 39 
 

DV-DL 1 1   1                 3 
 

DV-CD         1 1     3       5 
 

DV-EOM     2             1     3 
 

DV-MA 3 1     1   1   1     1 8 
 

DV-TI 1                 1     2 
 

DV-AS   1       1 4           6 
 

DV-MAF / DV-GU         1               1 
 

UT-AD_Fiscalização     3   1 1       1     6 
 

DV-PEH           1 1   1       3 
 

UT-SIG       1                 1 
 

UT-RH         1               1 
 

Exposição/Reclamação - DV-GU 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 7 
 

Livro de Reclamações 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 4 
 

DV-DL_Educação           1             1 
 

DV-CD                       1 1 
 

Fiscalização                 1       1 
 

DV-MA                 1       1 
 

Sugestões - Munícipes 6 1 2 1 0 5 0 0 0 2 0 0 17 
 

DV-MA 5   1     2             8 
 

DV-AS       1   1             2 
 

DV-PEH     1             1     2 
 

DV-TI 1                       1 
 

DV-CD   1                     1 
 

DV-DL           1             1 
 

DV-EOM                   1     1 
 

IMPROCEDENTE           1             1 
 

TOTAL GERAL 13 4 8 4 6 10 6 1 7 5 0 3 67 
 

TOTAL Procedentes e imputáveis 31% 75% 13% 75% 50% 10% 33% 100% 100% 0% 0% 33% 26 38,8% 

TOTAL Sugestões implementadas 33% 0% 50% 100% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5 29,4% 

TOTAL Reclamaç. Proced. Imputáv. 29% 67% 0% 67% 50% 0% 33% 100% 86% 0% 0% 33% 19 38,0% 
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Do quadro supra, podemos retirar as seguintes conclusões: 

 Durante o ano 2017, deram entrada um total de 50 reclamações e 17 sugestões/ exposições. 

Do total, verificamos que 26 (38,8%) eram procedentes e imputáveis à CMA. 

 No caso das reclamações/ alertas que dão entrada nas várias aplicações informáticas, na 

forma de Requisição de Atividade (aplicação OBM) e outras origens (ofício/ requerimento/ 

e-mail) – aplicações ATE e OBP, 10 (15%) são queixas/ reclamações contra terceiros – obras 

ilegais, limpeza de combustíveis, etc., e as restantes estão distribuídas pelos diversos serviços 

da CMA, como se pode evidenciar no quadro anterior. 

 Das reclamações apresentadas, 25 são efetivamente da responsabilidade da CMA, o que 

corresponde a 50%. Destas, apenas 18 eram efetivamente procedentes, ou seja apenas 72% 

das reclamações tinham efetivamente fundamento. Todas elas foram devidamente tratadas, 

resolvidas e informados os munícipes (todo o processo correspondente a cada reclamação, 

pode ser consultado nas aplicações informáticas, no arquivo documental respetivo). 

 Todas as sugestões são, de igual modo, sujeitas a análise, tomada de decisão e resposta 

(sempre que o munícipe se identifique), seguindo-se as disposições do Manual do Sistema de 

Gestão. Desta forma, foram recolhidas 17 no total, verificando-se que 5 delas (29,4%) foram 

aceites e implementadas. 

 Ainda no âmbito das reclamações e, nomeadamente no que diz respeito ao Livro de 

Reclamações, foram apresentadas 4, divididas como se pode verificar no quadro supra, 

sendo que apenas 2 eram imputáveis à CMA, das quais, uma não se tratava efetivamente de 

uma reclamação, pois afigurava-se como uma sugestão de colocação de espelho na via 

pública. Das reclamações apresentadas, apenas uma se encontra em aberto, estando as 

restantes devidamente encerradas, tendo-se evidenciado a comunicação ao munícipe. 

De salientar que: 

 52 (67%) das reclamações/ exposições/ sugestões colocadas pelos munícipes foram 

identificadas como sendo procedentes, das quais 17 (33%) imputáveis aos serviços da CMA 

 49 (63%) eram passíveis de aplicabilidade ou implementação de ações e 69 (88%) foram 

respondidas (tendo em conta que existia informação para responder – 5 eram totalmente 

anónimas). 

Como resumo, podemos consultar o quadro seguinte: 
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Data de 
Entrada 

Registo 

Tipo Origem Assunto Serviço Responsável Procedente 
Imputável 

à CMA 

Aplicável/ 
Implementado/ 

Executado 
Respondido 

Data da 
Resposta 

Tempo de 
resposta 

(dias) 
Observações 

ATE OBP 

11-01-2017 939 - Reclamação E-mail Atendimento telefónico DV-TI S S S S 12-01-2017 2 Houve uma avaria confirmada doserviço telefónico no dia em questão 

16-01-2017 1648 - Reclamação E-mail 
Sinalização junto ao cemitério de Barrô - Igual ao registo n.º 

1631 
DV-MA - - - - - -   

16-01-2017 - 116/17 Reclamação Requerimento Falta de informação DV-GU N S N S 06-02-2017 16   

17-01-2017 1631 - Reclamação E-mail Sinalização junto ao cemitério de Barrô DV-MA S S - S Presencial - 
Existe uma informação "Pode-se reforçar a sinalização com pintura do piso a 
amarelo" 

18-01-2017 1810 - Sugestão Site CMA Carros estacionados na via pública DV-MA S N N S 03-03-2017 33 
Não é da competência da CM. O que está a ser posto em causa é atuação da 
GNR 

21-01-2017 2202 - Reclamação E-mail Lixo na Praça 1.º de maio Externo / DV-DL S N S S 06-02-2017 11   

27-01-2017 - 250/17 Reclamação Requerimento Pedido de esclarecimentos - Serviços de Fiscalização DV-GU N S N S 20-03-2017 37   

30-01-2017 2897 - Sugestão Site CMA Estacionamento indevido DV-MA S N N N Presencial - 
Não é da competência da CM. O que está a ser posto em causa é atuação da 
GNR 

30-01-2017 2893 - Alerta Site CMA Iluminação Pública DV-MA S N S S 06-03-2017 26 
Competência da EDP - Reencaminhado e-mail à entidade para resolução da 
questão 

30-01-2017 2900 - Sugestão Site CMA Via pública perigosa DV-MA S N N S Presencial - 
Não é da competência da CM. O que está a ser posto em causa é atuação da 
GNR 

31-01-2017 3071 - Sugestão Site CMA 
Plataforma eletrónica - Reclamações/Sugestões Site - 

Colocação de imagens 
DV-TI S N N N - -   

30-01-2017 2897 - Sugestão Site CMA Sinais de trânsito DV-MA S S         Aguarda resolução 

30-01-2017 2900 - Sugestão Site CMA Sistema de prevenção de acidentes (Semáforos??) DV-MA S S         Aguarda resolução 

02-02-2017 3155 - Reclamação E-mail Falta de formação pedagógica - Aulas - Piscinas Municipais DV-DL S S S S 02-02-2017 1 
Abertura de inquérito à situação explanada (02/02/2017). Não se verificou a 
resposta final do processo (19/05/2017), visto que a munícipe retirou os 
filhos da natação 

13-02-2017 7244 - Sugestão E-mail Sugestão p/Instalação Tabelas Basket DV-CD S S S S 15-03-2017 23   

21-02-2017 5239 - Exposição Site CMA 
Falta de iluminação (Tinham entrado pedidos n.º 2893 (31-

01-2017) e n.º  
DV-AS / EDP / DV-MA S N S S 06-03-2017 10   

22-02-2017 5348 - Alerta Site CMA - Cityfy Parque infantil danificado DV-MA S S S S Presencial - 
Situação já dada a conhecer por outra via. Reparado, sendo do conhecimento 
do munícipe que alertou para a situação em causa 

09-03-2017 6572 - Reclamação E-mail Danos em viatura por buracos na estrada Externo / DV-EOM N N N S 04-05-2017 41 
Resposta dada pelo empreiteiro - Não há lugar a reclamação, pois não tem o 
auto de GNR 

12-03-2017 6964 - Reclamação E-mail Danos em viatura por buracos na estrada AdRA / DV-EOM S N S S 03-04-2017 16 Resposta dada pela AdRA 

17-03-2017 7531 - Reclamação E-mail Limpeza de combustíveis Fiscalização S N S S Presencial -   

17-03-2017 29/2017 - Reclamação 
Registo de 
Ocorrência 

LEGALIDADE DA COLOCAÇÃO DE UMA VEDAÇÃO E PORTÕES Fiscalização S N S S 24-03-2017 6 Teve origem num processo de contraordenação 

21-03-2017 7837 - Sugestão Site CMA Veterinário Municipal DV-PEH S S S S 06-06-2017 56   

21-03-2017 - 678/17 Reclamação Requerimento 
Estabelecimento hoteleiro em funcionamento com água de 

captação particular 
DV-GU N N S S 10-04-2017 15   

22-03-2017 7895 - Sugestão Site CMA Passadeira IC2 DV-MA S N N S 07-04-2017 13 
Não é da competência da CM. O que está a ser posto em causa é atuação da 
IP 

31-03-2017 30/2017 - Reclamação 
Registo de 
Ocorrência 

COLOCAÇÃO DE UMA VEDAÇÃO DE CHAPAS Fiscalização N N S S Presencial -   

04-04-2017 9227 - Reclamação E-mail Restituição de IMI - Prédios devolutos UT-SIG S S S S 14-06-2017 52   
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Data de 
Entrada 

Registo 

Tipo Origem Assunto Serviço Responsável Procedente 
Imputável 

à CMA 

Aplicável/ 
Implementado/ 

Executado 
Respondido 

Data da 
Resposta 

Tempo de 
resposta 

(dias) 
Observações 

ATE OBP 

07-04-2017 9528 - Reclamação E-mail Inscrições - ATL - Falta informação DV-DL S S S S 24-04-2017 12 
Não tínhamos condições de responder quando fomos abordados pelo 
munícipe por 1.ª vez 

10-04-2017 - 819/17 Reclamação Requerimento Falta de notificação - Recuperação de currais DV-GU N S N S 02-05-2017 17   

24-04-2017 10631 - Sugestão Site CMA Informação Turística DV-AS S S S S 05-07-2017 53   

09-05-2017 11796 - Reclamação E-mail Tolerância de ponto UT-RH S S S S 04-08-2017 64 

Porque se considerou que o procedimento adotado pela CMA, 
eventualmente terá causado constrangimentos à regular rotina diária do 
agregado familiar, foi decidido como ação de melhoria, que em futuras 
situação análogas,  sejam classificados serviços essenciais de funcionamento 
mínimo de forma a minimizar tanto quanto possível o transtorno que tal 
medida possa gerar 

19-05-2017 13009 - Reclamação Caixa de Sugestões Máquina automática de bebidas - BMMA Externo / DV-CD S N S S Presencial -   

19-05-2017 33/2017 - Reclamação 
Registo de 
Ocorrência 

Limpeza de combustíveis Fiscalização S N S S 19-06-2017 22   

22-05-2017 12973 - Reclamação Site CMA Parque infantil retirado DV-MA S S N N - - Decorre de decisão superior, por se encontrar em mau estado 

22-05-2017 - 1142/17 Reclamação Requerimento Queixa sobre obra (terceiro) DV-GU N N S S 04-10-2017 98   

29-05-2017 13674 - Reclamação E-mail 
Reabilitação Urbana - Vistoria de salubridade - Falta de 

informação 
DV-MAF / DV-GU S S S S 17-08-2017 59 

Respondido pela DV-GU a quem foram solicitadas informações nesta fase do 
processo 

01-06-2017 13863 - Reclamação E-mail Barulho na residência artística - INcA DV-CD S N S S 28-09-2017 86   

01-06-2017 13858 - Reclamação 
Livro de 

Reclamações 
Fatura de Refeições Escolares DV-DL N S S S 24-07-2017 38   

12-06-2017 14587 - Sugestão E-mail Reparos diversos - Espaços públicos DV-MA N N N N - - 
Não se tratava de reclamação nem sugestão…apenas alguns comentários de 
diversas situações, mais na figura de "elogio" 

13-06-2017 15063 - Sugestão Site CMA Conservação dos Percursos Pedestres DV-AS S N S S Presencial -   

14-06-2017 15037 - Sugestão Site CMA Baloiços/ brincadeiras para bebés DV-MA S S N N - -   

14-06-2017 15038 - Sugestão Site CMA INSCRIÇÕES DE ALUNOS: HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DV-DL N S N S 20-11-2017 114   

15-06-2017 15040 - Sugestão Site CMA IMPROCEDENTE - N N N N - -   

23-06-2017 15470 - Reclamação E-mail Árvores em risco de queda DV-PEH N S N S 30-06-2017 6 Apenas existiam árvores a necessitar de poda 

26-06-2017 15571 - Reclamação E-mail Limpeza de combustíveis Fiscalização S N S S Presencial -   

26-06-2017 15939 - Reclamação Site CMA 
Estadia no Hotel Conde D'Águeda - Recusa de pequeno 

almoço 
DV-AS S N S S Pelo Hotel -   

05-07-2017 17090 - Reclamação Caixa de Sugestões Luz da BMMA DV-AS S N S S 18-07-2017 10   

05-07-2017 16171 - Reclamação Ofício PR não certificado DV-AS S N S S 11-08-2017 28   

12-07-2017 17205 - Reclamação Caixa de Sugestões Luz da BMMA DV-AS S N S S 18-07-2017 5   

18-07-2017 17304 - Reclamação E-mail Árvores em risco de queda DV-PEH S S S S 27-07-2017 8   

20-07-2017 17480 - Reclamação E-mail Reparos diversos - Espaços públicos DV-MA S S S S 21-07-2017 2   

31-07-2017 18465 - Reclamação E-mail Trilho pedestre sem manutenção DV-AS S N S S 02-08-2017 3   
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Data de 
Entrada 

Registo 

Tipo Origem Assunto Serviço Responsável Procedente 
Imputável 

à CMA 

Aplicável/ 
Implementado/ 

Executado 
Respondido 

Data da 
Resposta 

Tempo de 
resposta 

(dias) 
Observações 

ATE OBP 

02-08-2016 - 1794/17 Reclamação Ofício Não envio de documentação DV-GU S S S - - - 
A documentação tinha já sido enviada, no entanto, foram enviados os 
documentos novamente 

01-09-2017 20730 - Reclamação 
Livro de 

Reclamações 
Falta de resposta e atuação a requerimento anterior Fiscalização S S           

01-09-2017 29566/17 - Reclamação Requerimento Centro de Artes - Colocação do horário de funcionamento DV-CD S S S S 20-09-2017 14 Resposta telefonicamente, visto que a munícipe não tem e-mail 

14-09-2017 21681 - Reclamação Site CMA VESPA ASIÁTICA DV-PEH S S S S Presencial -   

22-09-2017 22403 - Reclamação E-mail Centro BTT - Falta de manutenção DV-CD S S S S 03-11-2017 31   

24-09-2017 22455 - Reclamação Site CMA Iluminação Pública DV-MA S S S S 17-10-2017 17   

28-09-2017 23310 - Reclamação E-mail 
Centro BTT - Encerrado para manutenção em horas 

impróprias 
DV-CD S S S S 07-11-2017 29   

28-09-2017 22778 - Sugestão 
Livro de 

Reclamações 
Colocação de espelho na via pública DV-MA S S S S 03-10-2017 4   

12-10-2017 24110 - Sugestão Site CMA Buracos na estrada DV-EOM S N S S Presencial - 
Esta obra era da responsabilidade da AdRA, que reparo os buracos em janeiro 
de 2018 

17-10-2017 24422 - Reclamação E-mail Limpeza de combustíveis Fiscalização - - - - - - A mesma reclamação do pendente com registo n.º 15571 

17-10-2017 24440 - Sugestão Site CMA Campanha Deco - LIXO NÃO É ÁGUA DV-PEH - - - - - - Não é da CMA 

25-10-2017 25004 - Reclamação E-mail Obras - Empreitadas DV-EOM S N S S 15-01-2018 59   

30-10-2017 25080 - Reclamação Caixa de Sugestões Atendimento telefónico DV-TI N S N N - - Não foi possível responder por falta de informação sobre o munícipe 

05-12-2017 - 1511/17 Reclamação E-mail - DV-GU - - - - - - Arquivado, pois entraram novos requerimentos 

14-12-2017 39/2017 - Reclamação 
Registo de 
Ocorrência 

LIMPEZA DE VALETAS E GRELHAS DE AGUAS PLUVIAIS DV-MA S S S S 12-03-2018 63   

16-12-2017 29075 - Reclamação 
Livro de 

Reclamações 
Aquisição bilhetes - Centro de Artes - Chamadas de atenção DV-CD N S         Aguarda informação jurídica. 

N.º TOTAL DE RECLAMAÇÕES/ SUGESTÕES APRESENTADAS = 67 
 

TOTAIS 26 19 25 30     
 

Taxas/ Percentagens 39% 28% 37% 45%     
 

Tempo médio de resposta (dias úteis)           35 
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Das reclamações/ sugestões recebidas, 2 se encontram em aberto, à data de hoje, sendo que uma 

delas aguarda informação (interna), pese embora a mesma seja improcedente, e a segunda que se trata 

de uma reclamação contra terceiros e que aguarda uma resolução destes, concluindo-se que 97% se 

encontram devidamente encerradas/ tratadas. 

 

Abreviaturas: 

DV-AS – Divisão de Ambiente e Sustentabilidade 

DV-CD – Divisão de Cultura e Desporto 

DV-DL – Divisão de Desenvolvimento Local 

DV-EOM – Divisão de Execução de Obras Municipais 

DV-GU – Divisão de Gestão Urbanística 

DV-MAF – Divisão de Modernização Administrativa, Qualidade, Auditoria, Financiamentos/ Parcerias 

DV-MA – Divisão de Manutenção 

DV-PEH – Divisão de Proteção Civil, Espaços Verdes e Higiene Pública 

DV-TI – Divisão de Tecnologias de Informação 

UT-AD – Unidade Técnica Administrativa 

UT-RH – Unidade Técnica de Recursos Humanos 

UT-SIG – Unidade Técnica de Sistemas de Informação Geográfica 
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