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Proponente: Partido Socialista 

Proposta: Atualização do sítio na internet da Junta de Freguesia 

Área: Administração Pública: Modernização Administrativa 

 

    Exma. Senhora 

    PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

1. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O princípio democrático da transparência deve nortear todos os atos da 

Administração Autárquica, que deve disponibilizar aos cidadãos toda a 

informação que lhes possibilite avaliar o desempenho dos eleitos no exercício 

da sua atividade. A publicação da informação nas páginas de internet das 

autarquias é nos dias que correm uma prática normal, quer pela facilidade na 

sua elaboração, quer por estar, no imediato, ao alcance de um cada vez maior 

número de pessoas, tornando-se um veículo essencial no processo de 

transparência dos órgãos da freguesia.  

 

Os sítios na internet, no âmbito da Administração Pública visam garantir a 

simplicidade, rapidez e fiabilidade da informação administrativa, devendo os 

seus conteúdos ser devidamente organizados pelos serviços, com frequência 

tal que não defraude as expectativas dos cidadãos e dos agentes económicos, 

conforme consagram os princípios do Direito Administrativo e a legislação em 

vigor relativamente à modernização administrativa. 

 

Ora o sítio na internet da Junta de Freguesia de Abiul não tem cumprido estes 

princípios, por exemplo no que concerne à publicação de Atas, Editais e outros 

documentos afins, como se comprova pela consulta do endereço 

“http://freguesiadeabiul.pt”. 
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 Termos em que se recomenda que esta Assembleia aprove a presente 

proposta:  

 

 

1 – Disponibilizar as Atas das reuniões da Assembleia de Junta de Freguesia de Abiul 

no seu sítio na internet: “http://freguesiadeabiul.pt”; no separador já existente para 

esse fim com a denominação “Atas e Avisos”;  

 

2 – Manter o sítio na internet: http://freguesiadeabiul.pt actualizado no que concerne a 

Editais e outras informações; 

 

Após votação a proposta deverá ser: 

-Publicada no sítio na internet da Junta de Freguesia de Abiul. 

 

Abiul, 27 de abril de 2018 

O Membro do PS na Assembleia de Freguesia de Abiul 

 

 

 

_______________________________ 

(Manuel Silva) 
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