
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DAS VELAS 

ACTA No 15 

-----~ tliz ~NIIio Ortlinmtz tliz ~feltz ~níc!J'tzf t!iz, "'P'J., retzli.z.tliz 

no tfltz~ tiS Outu67o tl6.z.o11. ----------------------------------------------------------

----- :Jlo-5 tr& tÜa-5 cfo m& de Úutuliro cfo ano de clõi-5 mil e onze, J'efas de.t:anove e 

trinta minuto-5, reuniu a :J&<5emlifeia ~nÍCÍJ'af. no Ti;aliinete J'rovísório deaa 

me-5-ma :J&semlifeia, sito na &a cÍe ";Janto ?lnctTé, fte:~uesia áa-5 'J/Oefa-5, com a 

<5e:JuÍnte oráem de traliaflios: ---------------------------------------------------------

----- Ú senhor )'residente cÍa assemlifeia informou yue a 'I..ei n o!) - ;?lh.oo:z., de 11 de 

~ aneiro, determinava no seu artí.Jo !):1. o yue ~~<5 <5e<5<5Õe<5 áa a<5semlifeia municiJ'af não 

J'Odem exceder a áuração de cinco tÜa-5 e um dla, con<5oante <5e t rate de se<5<5ão 

orcl'l11ária ou extraordlnária, <5afvo yuanclõ a J'r<fpria a<5<5emlifeia áefí/iere o <5eu 

J'rofon:;amento até ao cfo/iro áa-5 áurações rej'eriáa-5 "e yue e'frerava yue eaa se<5<5ão 

não J'reCÍ<5a<5<5e de tanto-5 âzas J'ara a-5 re'f/'ectiva-5 reuniõe-5, acrescentanclõ yue o 

&imento áa :J&<5em/ileia dl'frunha Ídentica norma no <5eu artí.Jo 1!) o ma-5 

estaliefecia no seu artí.Jo 16: número 1, 1ue ''u ~J'e.m.b/éz'u foncz'onurtf ti hcru 

deJ'Zjrnudü, deJ'de fue eJ'&tt/upreJ'ente u .mu/orz'u áõ número .fiyu/ áõJ' J'eUJ' mB711.bro.~; n üo 

J'odenáõ pro/o.1fj"ur-J'e puru u/é.m 1Úu v/nte e fuu&ro hcruo~; J'uNo áe./i.béruçüo e~reJ'J'U 
/ , 

áõpfen~o . ----- - -- ---------------------- - - - ---------------- - ------------------------

- --- - :J&sim, tÜ<5<5e 1ue na última reunião, ocorriáa naJ'a<5<5aáa <5extafiira, dla_:>o de 

";Jetemliro cfo corrente ano, não <5e verificara yuafy uer J'TOJ'o-5ta no <5enticlõ cfo 

J'rolon:;amento áa me-5-ma, J'efo yue o )'residente cÍa a<5<5emlifeia encerrou os traliafhos e 

convocou a continuação clã me-5-ma J'ara a-5 cfe.t:anove hora-5 e trinta minuto-5 cfo dla ;> de 

Úutuliro, no Ti;a!iinete J'roví<5érío deaa me-5-ma :J&<5em/ifeia, sito na &a cfe ";Janto 

;JfnctTé, fte:~uesia áas 'J/Oefa-5, tenclõ comunicaclõ tamliém yue, J'Or <5e tratar cfo 

prolon:;amento áa me-5-ma se<5<5ão, emliora em reuniões cl'utínta-5, não haveria J'eríoclõ 

áe ante<5áa Úráem clõ :J5ia. ------------------------------------------------ - --------

----- :J5isse aínáa yue, J'or <5Ua ve.t:, o Jl;aatuto clõ-5 J:;ieitos 'I..ocaís cfeterminava 

1ue ~~<5 memliro-5 áas assem/ifeia-5 munÍCÍJ'OÍ-5 têm dlreito a uma <5enha de J're<5ença J'Or 

caáa reunião ortÜnária ou extraordlnária cfo re'frectivo ór:;ão-5 e áa-5 comÍ<5<5Õe<5 a yue 
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compareçam ·; comunicancfõ yue a.s .senha-s áe pre.sença .se encontravam na me.sa áa 

pre.síclência, informanc!o 1ue a falta áe foncionário e-stava a aificultar a conforêncía 

áa.s me.sma pelo rue, ayuancfõ áa exi-stência cfe foncionário, J'rocecfer-.Se-ia à 

resulari.zação áa .situação. --------------------- --------------------------------------

- - -- - k.sclareceu tamliém rue .senc!o aruela reunião a continuação clà me.sma .se.s.são, 

não .se aceitavam .suli.stituiçõe.s áe .senhore-s át;Putacfõ.s municipai-s e faria a chamaáa 

cfõ.s .senhore-s át;Putacfõ.s municipai-s yue tive.s.sem e.staáo pre.sente.s na última reunião 

áe.sta .se.s.são ordl.náría áe ~etemliro, i.sto poryue o número !), cfO artíso JtS o e.staliefecia 

rue (~exi-stência áe ruórum .será verificaáa em rualruer momento áa reunião·: -----

----- J'll.s.sim .senáo pa.s.sou à chamaáa cfõ.s .senhore-s át;Putacfõ.s rue e-stiveram 

pre.sente.s na reunião reali.zaáa na pa.s.saáa .sexta-feira verificancfõ e-starem pre.sente.s 

o.s .senhore-s át;Putacfõ.s :Jlntónio f:'reáerico T;orreía :;t;{ucíe/, ::il'ar./i ~ilveíra 
::il'arrue.s, &.sa cfO T;éu J3ati.sta ffiínto, :?Ena :;t;{uria f'asunáe.s fPereíra, :Jli;el 

~":!/e :{yreja.s ::il'oreira, ::il'aría da Lu.z ~ifva das '!i;raças, Jânia !/Jgyuef da 

f:'on.seca ::il'achacfõ, :Jlntónio 'Oiáemirc áa.s ~eve.s fPeáro.so, &i ::il'í.Juef7l7eira 

áe ~erueira, ,Lo.sé Luí.s :J5ia.s J.3ettencourt, ,Loão ::il'anuel T;ordeíro clà tPonte, 

\;arlo.s ,Lo":!fe J.3ettencourt áa ~ilveíra, tfiaula ::il'aria J3ettencourt ~erueíra 
:Jlmarante, ~u.sana tJ5 atrícia '!i;ói.s fPereira áa ~ífva, ~vefino '!i;a!irief ~ílva 
6i.s, :Dárío Jrajano :Jllmaáa, Luí.s 7l7rsílío áe ~ou.sa áa ~ífveíra e tfiaulo 

:Jlllierto J3ettencourt áa ~ilveira. --------------------------------------- -----------

-----tPo.sto i.s.so, o .senhor J're.síáente áa a.s.semlileía informou yue e-stavam pre.sente.s 

áe.zoito cfõ.s .senhore-s áe;rutacfõ.s municipai-s pelo rue havia r uórum e áaria início à 

.Sf!Junclà reunião clà .se.s.são áe ~etemliro, pedl.nc!o ao .senhor .secretário para ler a 

convocatória para ayuefe dl.a, cujo-s J'onto.s áa oráem do.s tralialho.s .seriam o.s J'onto.s 

rue não haviam .sídõ anali.sado.s na última reunião, rue eram: ---------- --- - - - -------

----- :z ~ tP~e~ta TfJCOmtmtlizçiio á ~âmGTa ;JX,,;~af reltttfvamente ao .~Jftmc 8 

crçtnntmto .l'trra c tmc t/8 :zoz:z; 

----- ~ ~ tP~e~ta lf1'7'8#811tatli:r ?ela ~âmGTa ::Ã(um~al tliz.t ""'P'ela.t IChe c 

.l'rWectc Jõ Tf!.!u.ftnntmto lícença.t 8 ttz:,(.g.t muní~ai.t,· 

----- + ~ domatli:r t/8 conlíecbtumto e tmáfúe Jõ .IJTCCNIC emtíatlõ ao .tenhcr tPT9ofÚÚmte 
tliz ~âmara ;IX,m~al tliz.t ""'P'ela.t com c conliecímentc ao tríliunaf t/8 conta.t 
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~ecçíio a~tztiva reJionJ e J/"ia~-:P7'fJiiJincía tlõ !i'owrno ~onJ tlõ.r 

~ fiem como Jõ ;pareaw Jõ ju7'Úttr '1;117'/01 f:'trrinli'a 10/ire núcleo tÚJ trJf'Áo 

;p~rio ti ~ltml!ifeía ::llum~J: 
----- 5' ~ tP'VOIUr lrJ7NfmtlltÍa ;pJa T;,r,.tn'tr :iXum~J tÍa1 ~Ja1 IOiire a 

realí.zaçiio tÚJ tÚNIJ'NU em 'ltiN tÚJ U'ltl tmo econÓ'ItiÍco incluúliz na f'Átava alteração ao 

M"Çtrmento tÍa tÚNIJ'Na e ~Btbna alteraçíio ti1 yant!H frJ'ÇÔN tlõ ;pftmo; 

----- ~ ~ tP'VOIUr '!J'7NfmtatÍa ;Ja T;â'ltltn'tr ::llum~J t!iz, ~Ja1 10/ire o 

pyjecto tÚJ fonçíio tÍal tmfJ'TNU -:ferrai tÚJ T:lfiü ~;r e tÍa roJu foturo 1:1,;t{ 
com a TNJ'ectWa tru;pen~a Jõ e«.mne tlõ ;pnúecto tÚJ .fiuíio; 

----- 7 •- tPro;OIUr lrJ7NfmtlltÍa ;pJa T;,r,.tn'tr ;j;{uní~J tÚu ~Ju IOiire 

afteraçôel tlõ.r Ntatutol tÍa tntfJ'7'Ha Muníc!J'af tÍa ~Ju foturo ~ 
----- tPassou-se, então, cÍe imecfiato ponto áõis áa convocatória inicial solire a 

J''VO#Ur tÚJ TfiCCmUmtÍaçíio tÍa IINf1'1tl!ifeía 'ltluní~J ti c.Dntn'tr Muníc!J'af tÚu ~Ja1 

refatrva ao ;ftmc e M"Çtrmento J'tn'tr c tmc :zot:z., usandõ cta ,palavra o senhor ,presicÚmte 

áa assemlileia municipal para cf'uer o Se.Juinte: ---------------------------------------------

-----~emlõ esta prOj'oda áe recomenáação 'Y'resentaáa yela :J(f;sa áa ;Jt.uem/ileia, 

yermitam-me yue jàça uma curta 'Y'resentação áa mesma. ------------------ ---------

------ fParece-me yue os condcÍerunclõs áayroyosta 'Y'resentaáa são suficientemente 

explícitos yuer yuunto à Junáamentação le.Jalyuer yuunto à fonáamentação política 

para cfi~ensar uma 'Y'resentação alar:~aáa áõ seu conteúclõ. - ---- ------- ------------

---- - '!i;osturía no entanto cÍe esclarecer áuas ou três situações:---- --------------- ---

----- xm;primeíro '""''" soauría cíe constatar 1u e, áe focto, tem havíáõ um esforço 

srancÍe para acíeyuar o tfStano e Orçamento à Clf!'aciáacíe cÍe colirança áe receitas 

muito emliora esse esforço se tenha revelaclõ ténue nos seus efeitos yrátícos. -------- -

----- 'Gomo conseyuência cfisso está o Jacto, ao yue tuáõ incfica, áa taxa áe execução 

orçamental elO corrente ano utínsir, ou mesmo melhorar, a mécfia elO último munáato 

{sessenta e um vír:~ula sete por cento) ou seja cerca cÍe seis mílhões, cento e sete mil e 

áu.zentos e setenta e yuatro euros e vinte e cinco cêntimos. ----------- ---- ------------

----- ~ra-se, contuclõ, yue tal execução não se cíeu através áe maior colirança áe 

receitas ( emliora tal tamliém tenha aconteciclõ) mas através cÍe maior contenção no seu 

cálculo. -- - -------- - ----------------- - - ------------------ --------------- ---------------
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- -- - - $u!Jamo8, no entanto, 8er conveniente rue e8ta :?l.s8em!ileia 3il'unicipal 

recomencfe novamente à \;âmara Jil'unicipal aínáa uma maior contenção na 

orçamentação áa8 receita8. ------ - ------ ----- --- ---- -------------------- --------------

--- -- :J::.m M1Juntlõ fucftiT, a evolução áa 8ituação económica e financeira do paí8 Ja.z-

8e concluir yue não 8Ó não haverá yualruer aumento na8 receita8 proveniente8 do 

f:undo cfe 1::.ruilí!irío :financeiro como 8e re:~iaarão corte8 maí8 ou meno8 

8Í.Jní.ficativo8 no valor cfe taí8 transjerência8. -- - ------ -------- - - ------- - ---- --------

--- - - :J::.aa 8erá, poi8, maí8 uma ra.zão para rue o limite ele cálculo recomenclàdo à 

\;âmara Jil'unicipaf ne8tapropo8ta não 8tVa ultra;pa88ado. ---- -------- -------- - ---

----- f:.intzhrumte ju(Jo rue Che.JOU a hora cfe começarmo8 a pen8ar no :1'1ano e 

Úrçamento 3fl'unicipaí8 atempaáamente para yue e8ta Jll.s8emlileia não tenha cfe 

Ja.zer autêntica8 maratona8 na p r f!Paração áa 8e88ão para cfeliate do8 documento8, 

nomeacfamente no rue Concerne ao8 trabalho8 cfà \;omi88ão ::fiermanente na elabor ação 

cfo re"J"ectívo J"arecer ·: - ------------------ - ------- ------------------ - -- - -------------- 

------tfSoao i8to, o 8enhor pre8icfente áa a88em!ifeia municipal cfeclarou aberto o 

;período cfe ele/iate cfeaa p ropo8ta, convíáanáo os 8enhore8 áf!j'utado8 municipai8 yue 

opretenáam Ja.zer, a in8creverem-8e. ------------------------------------- - - -- -- - ---- 

--- -- f!Sa88ou-8e a 8e.Juir á cfl8cu88ão áa pr~o8ta, 8endo concecfláa a palavra ao 

8enhor áf!j'utaáo municipal ::Marli ::Maryue8 yue cflsse rue o srupo municipal do 

~:Jj concoráava com a pr~o8ta cfe recomenáação, cfe8cfe lcso, pelo 8eu rísor e pela 

do8e cfe realí81no rue 8ería preci8o ter, e o ma;pa elaborado pelo 8enhor pr~onente, 

pre8icfente áa a88em!ileia, onele a 8Ua veia liiaóríca foi liu8car, e muito bem, valore8 

cfe8cfe .2005"1 ano em rue havia cfe facto a(Juma cfl8CTf!J'Uncia entre a8 receita8 co/iracfÚ 

em relação à8 orçamentacfa8 ma8 a vercfacfe era rue taf cfl8CTf!j'Uncia fora aumentando 

em .20]0, rue foi um ano cfe rua8e total cfe8calaliro,;pelo rue e8tapr~o8ta não áeve 8er 

entencflcfà como uma crítica ao ex ecutivo ma8 8Ím como um con8elho ele amí.Jo ne8te 

ca8o, e achava rue era uma pr~o8ta cfe recomenáação liadante útil -----------------

- - - - - :J5f!j'oi8, em relação à entre:~a atempaáa do8 documento8, cfl88e o 8enhor 

áf!j'utaclõ municiJ'al rue o srupo municipal do ~ :Jj concoráava plenamente 

porrue achava rue a recomenclàção tinha t ocfà a valíáacfe e pertinência. --------------
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-----~uso áa.Palavra, o senhor áe;putaáo munici.Pa!Luís ~ilveira asraáeceu ao 

senhor j'resíáente áa assemlifeía municij'af .Pelo traliafho 1ue efaliorara 1ue áe uma 

forma muito resumiclá ffiés áava um .Plano !lera! áa sítuação real áo municíj'io, .Pelo 

1ue o T;:Jj~ concoráava na ínte:~ra com essa recomenáação 1ue fora ayresentaáa ao 

j'fenórío áa assemlifeía, referínclõ 1ue através áos mayas ayresentaáos se j'oáería 

veríflcar 1ue o munic(-pio áas 7/-'efas tinha uma médla áe três mÚhÕes áe euros anuaís 

.Para investimentos o 1ue, tíranclõ a tÍefPesa corrente 1ue era sensívefmente áe 

cin1uenta .Por cento áo orçamento, áava .Para veríficar 1ue a sítuação financeira em 

1ue a câmara estava, não senáo SÍmj'ática, não era na Oj'inião áo !JTUJ'O tÍo T;:Jj~ tão 

má 1uanto .Parecia .Pelo yue se as coisas fossem Jeítas com realismo era yossívef1ue se 

conse:Juisse, com afjuma ~cácia, Jazer a(Juma coisa em termos áe investimentos. -- -

----- ~o havenáo maís intervenções, foi a j'rOj'osta áe recomenáação .Posta à 

votação e «J'rovaáaj'or unanimiáaáe. --- ---------------------------------------------

-- --- tPassou-se áe S'!!juítfa j'ara o yonto S'!!juÍnte tfa ordem cl;;s traliafhos yue 

consístia na análise áa j'TOJ'osta ayresentaáa .Pela câmara muníciyaf áas Pelas solire 

oyr<decto áe re:~ufamento áe taxas e licenças. ---------- -- --------- - -----------------

----- ~uso áaj'afavra, o senhor j'resíáente clã assemlifeía municiyaf dlsse 1ue esta 

j'rOj'osta tínha Uma liistóría tão fon.Ja COmO era a liistóría cfO actual manáato yefo rue 

efl'erava finalmente rue fosse re;posta a le:~aliáaáe yue, a meu ver, era muito maís 

!Jrave tÍo fUe aruefa yue era imyutaáa ao kcf'zflcio ~ofjá rue, neste Caso daS taXaS e 

licenças, se j'oáería áeáuzir 'lue tinha havítÍo consciência áas ile:~aliáaáes cometiclás, 

tenáo esta assemlifeía municij'af afertaáo liastas vezes .Para esse jàcto, aliás como era 

seu cfever e comyetência. ------------------------------------------- - ----------------- 

----- Menu aínáa yue a assemlifeía munici..Paf cometera à \;omissão J!; ventualrue 

havía clááo ;parecer solire esta j'rOJ'osta .Para acomj'anhar o yrocesso áe dlscussão 

j'úlilica fiem como fora solicitaáo à \;âmara ;:_J(:{:micij'af 1ue, no âmliíto áas 

comj'etências áo '!i;a!iinete áe ;?{jpoio ao ::M'uníciye, se conse:JuÍsse ;,o'Vlme7t&or 

Yo7t&uáêJ' J'OTU oJ' .mu7tio/eJ' J'e J'T071U71CÚne.m ;' yefo yue j'er.Juntou ao senhor 

yresíáente áa comissão, senhor áe;putaáo municij'af t/J,gi ~erueíra e ao senhor 

j'resíáente clà câmara municij'af se a(Jo fora Jeíto no sentíclõ áo cumj'TÍmento áas 
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recomendaçÕe5 cfesta U55emfileía e, CU50 O entendam, 5ofícítava rue de55em do5 facto5 

contaaojPienáTio. ------------------- - --- - ---- -------------------- ------------- ----- - - -

- - --- ~ continuação do u5o áa Jbalavra, o 5enhor Jbresíáente áa a55emlileía 

muniCÍJPaf comunicou aínáa rue a áelílieração áa \;âmara ~niCÍJPalrue fora 

envíaáa a colierto do oficio ;3015'/J:) áe 1~ áe :;Jtf;;osto áava conta rue e5te jbrojecto, 

áeyoi5 áe «J'rovado Jbela \;limara ~niCÍJ'al em 17 áe $aneíro áe 2011 e J'ela 

:Jls5em/ileia ~niCÍJ'af em 2~ áe f:'evereiro do me.fmo ano fora J'ufilícado no :tJiárío 

áa ~úlilíca n y~, .2 a~éríe, áe 20 áe :;({aio áe 2011 e fora afixado J'«ra «J'recíação 

j'úlilíca em eciltal número 1777/:1.011 nM lu!/are5 ha!iítuaí5 áurante o J'ra.zo áe ,:30 cila5 

com término em <5 áe $ulho áe .2011 não havendo nenhuma reclamação Jeíta até e55a 

data no enáereço electrónico <~erafm.vela5@maíftefeyac;Pt» . ---------- ------------

-- - --km re~osta ao 5enhor J'resíáente áa a55emlileía muniCÍJ'a/, o 5enhor J'resíáente 

da Comi55Üo re~ondeu rue não houvera rualruer noVÍdade em relação a e55e U55Unto. 

--- - - JeT7ninacÍa5 eda.Y intervençÕe.Y, o .Yenhor J'reJ'idimte áa a.Y.Ye7nlifeía muníciyaf 

áeu a J'alavra ao 5enhor J'resíáente da "Câmara ~nÍCÍj'af J'ara, ca5o rui.Ye55e, 

«J're5entar a ver.Yão final do documento ofijecto áa J'TOJ'oda e 5o/ire a5 mecilda5 

tomada5 ou a tomar relativamente a re;posíção áa le:~alíáaáe áa colirança ináevída da5 

ta:X.a5 e fícenÇa5 rue ocorrera durante O temj'O de ineXi5tênCÍa da5 rejêrída5 tafiefa5 e 

re:~ulamento no5 termo.Y da recomendação foita J'or e5ta :Jls5emlileia na .fUa última 

5e.Y5ãoorcilnáTía. ----------- ----------------- - - -- - ------------ - ----- - ---------- ------ - -

- ----km re~osf;a 05 rue5tÕe.Y colocada5 yelo .Yenhor J'reJÍáente da 055em/ileía, O 

5enhor J'reJÍáente da câmara Começou jPOr cil.zer rue a câmara municij'af havia 

tentado movimentar J'e550UJ' J'ara .Ye J'ronunciarem 5o/ire «ruela J'ropoefta ma5 rue 

nÍn!fuém .Ye J'ronuncíara. ---------- -------- --- - -------------- ---- - -- - -- - ----------- - -

----- O 5enhor J'resíáente cfa a55em/ileía informou, então, o J'lenárío yue o !/ruJ'o 

muniCÍJ'al do ~:Jj lhe foera Che:Jar uma J'ropMta áe aciltamento ao art!Jo 5' o áa 

J'ropoda camaráTía, no 5e:JUÍnte teor:-- - - - - --- ----------- -- - ---- -------- - - ----- ------

~dÚç-uo áuJ' éuxuJ' áetaiku p e./o /i'cencúnnenéo dê 711un(/eJéuç-uo éuurú tuJ'. ;;f;. 

éuxuJ áeta'dôJ' p e./o /i'cencúnnenéo dê 711un(/eJ'éuç-uo éuurlnu podêruo Jer redÚ.zT'dôJ' uéé 

Jeéenéu por cenéo áõ re~ecé/vo v-u./or- con.n'dêrunáõ u re.léwln ciu cu/iur u/ áu 

711U:I1(/eJ'éUÇ"UO éuur /nu p uru O 711U:11Ú:"fí.n'o, J'ehfrre fUe O J'eU p r o711oéor J'WU U711Q áuJ' 
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"''!fuz'néeJ' en&z'dúdêJ', com .Fedê no éerrztórz'o dê :munz'c!}n'o: ÚTJ'éztuz'çuo crur&z'cu/ur dê 

J'ohíforz'edudê J'ocz'o/, ?OJ'J'OO Co.lécnvo J'O:m.fi.nJ' /ucroéz'.VoJ' ~, 

----- :f5aáa a palavra ao .renhor áf[Putaáo municipal ;i;{arl{ ;1;{ar1ue.r para, em 

Tf!J're.rentação elO :;rupo municipal elO ~:J5 a;pre.rentar a propo.rta áe aditamento 

formulaáa por ayuefe :;rupo municipal, e.rte di.r.re tratar-.re áe áar eco a uma 

preocupação áe váría.r in.rtituiçõe.r e yue pretenclla arranjar uma forma elO munic(pio 

ajuáar a.r in.rtituiçõe.r atravé.r áe uma reáução até .retentapor cento. ----------------

-----O .renhor áf!J'utaáo &-i ""Je1_ueíra u.rou áa palavra para comunicar yue áa 

parte clã liancaáa elO~ apropo.rta a;pre.rentaáa tería Uj'oio. -----------------------

----- Ú .renhor áf!J'utaáo municipal :JlEiel :J:l'oreíra u.rou áe .re:;uiáa a palavra para 

comunicar 1_ue o :;rupo municipal áe 'G:J5"-J-tfi95.re a.r.rocíuva à propo.rta elO ~:J5. 
- - ---f!So.rto i.rto, e não havencfo nin:;uém 1_ue yui.re.r.re intervír, tenclõ .rícfo UJ'rovaclã 

por unanimiáaáe a propo.rta áe re:;ulamento áe ta:x.a.r e ficença.r UJ're.rentaáa pela 

câmara municipal com o aditamento J3ro.ro.rto .Pelo sru.Po munícíyal do ~:Jj no 

.renticfo áa e:x.i.rtír a J'o.r.ríliífiáaáe áe a câmara muniCÍJ'al pocCer reáu~ir até .retenta 

J'Or cento a.r ta:X.atf áevzífõ-J' cre/o hee.ncÚnnento dê 7non(/8J'COÇ"UO éourznoJ', fU071dê J'O 

trot"o.FJ'e dê z'n.Féztuz'ç-oe.F dê .Fo.liíforz'eáüdê ou .Fe:m .finJ' /ucrot-z'-vo.F. ---------------------

----- Êm .re:;uiclã foi áaáa a J'alavra ao .renhor áf[Putaáo muniCÍJ'al ;i;{arl{ 

;i;{aryue.r )'ara uma áeclaração cCe voto em yue .re con:;ratulou com a unanimiáaáe à 

v olta áa matéría, e:x.J're.r.ranclõ a J'reocuJ'ação áa re;pufificação cCe.rte re:;ulamento ter 

em conta o aclltamento a;provacfo. ---- --- ----------------------------------------------

----- tfia.r.rou-.re ao ponto .re:;uinte áa oráem cfo.r tralialho.r .rolire o conhecimento a 

tomar pela a.r.remlileia municíyal em relação ao núcleo t/8 4f!JOÍO _,r6Jlrio à aNflltÚifeúz 

~uni~~ ----------------------------------------------- ----- ---------- ---- ---------

----- O .renhor J're.rícCente clã auem!ileia muniCÍJ'al informou 1_ue, como autor clõ 

documento J're.rente ao J'lenárío áa a.r.remlileía, J'retenclla tecer a.r .re:;uinte.r 

con.rícCeraçõe.r: ------------------------------------------------- ----------- ------------

----- '~o/ire e.rta matéría, cujo enreáõ final J'arece etftar a UJ'ro:x.imar-.re clõ fim, 

emliora aínáa não .re .raília J'ara yuancfo o .reu áe.rj'echo final, :;o.rtaría cCe e.rclarecer 

áua.r ou tr& .rítuaçõe.r. ----------------------------------------------------------------
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km _JJTÍ:meÍTO fuJtiT reafirmar r ue Sf!Junclõ a Lei n o '.)-:Jlhoo:z., cÍe 11 cÍe 

$ aneiro: -----------------------------------------------------------------------------

----- a} :Jl ~sem/i l eia ::Municipal tem Jlreito a um núcleo cÍe apoio prÓJ'rio, isto é, 

a um conjun to cÍe fon cionáríos a tralial har para a ~semlileía ::;il'unícipal pelo yue 

tais foncionáríos serão J'róp rios desse óryão. ----------------------------------------

----- b'} T;ompete à ::M'esa cCa ~semlileía ::il'un ícipal cíejinír os termos e 

composição áo núcleo cÍe l[J'OÍopróprio. ----------------------------------------------

----- c} :Jl orientação áo núcleo cÍe l[J'oÍo próprio perten ce ao tfSredcÍente cCa 

~semlileía. --------------------------------------------------------------------------

----- t!} T;a/ie ao tfSresícÍente cCa T;âmara afectar tais foncionáríos à ~semlileía 

:JVC'unicipaf --------------------------------------------------------------------------

---- - tfSor outro l aáo, o &Ímento cíesta ~semlileía consasra no seu arti.:Jo 77: 
número _3, r ue, na fal ta cÍe fon cionárío elou fon cionáríos municipais cltfl'oníveís 

p ura Ínte,yrar O núcleo cÍe l[J'OÍO próprio à ;/&sem/ifeia :Jil'unícipal. rue é tnll d'Jnn'ú 

cfesta e não u:mg n:fJIT, ''a l:ômuru ::tl:nz'cfpu(roáêrú contruéur um ftnclonúrzc, u 

J"O.Iicz'tur J'e/o tlf.e.níúmte dU ~J'e7n.b/éz'u, .ruru UJ'J'eJ'J'orur e uJ'J''!furur oJ' trubó~J' dU 

me~nu . --- - --- - ------------------------ ----------------------------------------- ------

- --- - :Jlc.resce yue a procura cÍe soluções dentro áo âmliíto municipal mas fora áo 

foncionalismo clã autarruia l[/'enas aconteceu porrue a um cÍe'fl'acho so senhor 

tfSredcíente cCa T;âmara, cCataclõ cÍe :z.tS cÍe ~vem/iro cÍe :z.ooy so/icitanclõ d J'en;[;,ru 

r:r~ áê fitnJ-uo ::tr'unu- áê ZouráêJ' v!firmuçuo J'e e:xúte ftnczcnúnc com uJ' 

cuructenJ-tz'cuJ' e co:n;retênczuJ' dêJcn'tuJ' .re/o Jen;r;,r tlf.e.nílênte dU ~J'emF.Iézu 

::tl:nz'cfpu/ fUe, noJ' ter:moJ' /'!fux~ .roJ'J'U J'er dl'!renJ'uáu .ruru .rreJ'tur J'ernÇ'o ti 

~J'e7nF.Iézu ::tl:nzapu/ u temJ'o z'ntez'ro "foi refl'oncltclõ pela refericCa senhora 

T;heje de :JjÍVÍão, em _30 de ~vem/iro cfõ mesmo ano rue, "tentfõ Contuctutfõ OJ' 

cooráênudõreJ' téC71lcoJ' áü fitnJ-uo ~.mútz'.Ftruéz'-vu e h'nuncez'ru, fue oJ' .me.nnoJ' 

l7!finnuru.m nuo terem .reJ'J'ou/ fue .roJ'J'07n dl'!ron/.lil/izur u tem.ro z'ntez'ro .ruru u 

~J'em.b.léz'u ::tl:nz'cfpui' co.m o.reift.l'rueJ'e.rrete.11áê "------- ---- ------------------

-- --- Ora, a p rocura cÍe uma pessoa com t ais características nas empresas 

municipais detícfãs a cem por cento pela T;âmara :JVC'unicipa/, resolveria a um tempo 

a sutísjàção áo cltreíto cCa :J'&semlileía ::il'unícfpal a possuir um núcleo cÍe apoio 
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J'r§:rio e o e.s;pírito áa Li no .sentíclõ ele tal 'd:eaacamento " não tra.zer cuJtOJ 

acre.scitfo.s ao munic(pio já '!ue eJte é re.s;pon.sável dlrecto yela.r yercÍa.r e lucrOJ ele 

toáa.s a.r emJ're.sa.s municiyaí.r, VÍJto tocÍa.s ela.r .rerem eletíáa.r a cem yor cento yela 

í(;á?na.ra~niciyaf ---------------------------------------------------------------

-- - - - km termo.s yrático.r, iJto '!uer cC-z..zer '!ue OJ cuJtOJ ya.ra a í(;á?na.ra ~niciyal 
.rerão iáêntíco.s, 1uer o funcionário.s .seja cfeJtacatfo tfo foncionalíJmo municiyal ou tfo 

foncionalíJmo áa.s emyre.ra.r municiyaí.s. -------------------------------------------- 

----- ~anto ao yroce.s.so e ao.r .formalí.rmo.s ejectuaclõ.s, efe.s não .são áa comyetência 

cfeJta ~.remlileia, embora continue a yen.sa.r '!ue a cfefífieração áa IC;á?nara cfe 16 cfe 

::M'aío ya.r.satfo não é menOJ aceitável cÍo '!ue a vía utífi.zaáa «.JOTa yela IC;á?nara 

~níciyaf ------------------------------ --------------------------------------------

----- ~.rim .senclõ, o.s ya/jite.s áaclõ.s (ou encomenáaáo.s} yor a{Jun.r re.s;pon.sávei.r e 

foncionário.r muníciyaí.s 'fuanto à ocuyação tfo .funcionário .sofícitaclõ à í(;á?na.ra, .são 

abu.nvo.s, aáufteratlõ.s, ímprcfprio.s e cfê f!Jnorância cra.s.sa. ------- ------ - -------------

--- -- JlTa..r ya.ra cfe.scan.ro tfo.r e.s;pírito.s maí.r relielcfe.s ou crítico.r .robre e.rta matéria 

tenho con.rciência '!ue tal .funcionário irá ter maí.s tralialli'o e ocuyação cÍo 1ue a 

maioria áa'!uefe.r '!ue criticam tal OJ'ção. ---------------------------------------------

----- ~anto a eJta matéria, e yor'!ue e.rtão .rentfo lançaclõ.r muíto.r lioato.r, vou 

.re.yuir o con.sel!i'o tÍe um tfo.r !/rancfe.r eJtacfiJta.r yortusue.re.r tfo a;ró.r 25 tÍe ;?&irí! (áo 

temyo em '!ue em 9'fortu!Jal exidiam eJtacfi.rta.r e não a;rena.r yolítíco.rl} - o :J5r. 

:Mário ~oa.re.r - e ';;-h'U711ur oJ' .liéz'J'J7ekJ'J'euJ' no:meJ' ~ ------------------------------

----- "Gom efeito, têm .roaclõ muíta.r liacoracÍa.r e mentíra.s, a{Juma.r yor í.Jnorância e 

outra.r yor canalliice, .rofire o vencimento a auforir yelo .futuro .funcionário cfe.rta 

~.remlileía, .re aca.ro .re concreti.za.r o nome '!ue .re fala. -------------------------- ---

----- kmliora a cfe.rí!/nação cÍo ;úc.léo de r;roz'oJ7nfrrz'o áü ~J'e:m.b/éz'u :;Q;m'cfro/" 

.seja, como tem JÍcÍo rt;peticlõ inúmera.r veze.s, áa comyetência exclu.ríva eCo tPre.rítÍente 

áa l[;âJna.ra, taí.r fioato.r Ín.rerem-.re numa IÓ.Jíca cfe cfe.scrécl1to cfe.rta ?f.s.remlileía 

.remelli'ante à'!uela '!ue em temyo.s maí.r ou meno.r recente.s foi utífi.zaáa ya.ra ata'!ue.r 

ye.s.roaí.r avereatfore.r cÍa IC;á?na.ra ~niciyaf -------------- - -----------------------

-- --- :f5e.rcufpanclõ a í.Jnorância cfe yuem não .rufie o '!ue cCz.z, emliorayocfentfo auforir 

vencímento.r maí.r alto.r eCo 1ue o yróximo funcionário cÍa ?f.s.remlileía :Jfl:uníciya/, 
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mas não cíe.scuiáanáo a maledicência cíe outros, também í.Jnorante.s mas, a J'ar1 

velhacos, tenho a esclarecer '!ue o .funcionário a eventuafemente .ser cíe.stacaáo J'ara a 

:?t.uemlileia Jil'uníci;PaiJ'ertence ao 'fuadro efectivo áa kmJ're.sa 'd'erra cíe J!:ajã.s '; 

J'rc;prieáacíe exclu.síva áa l:;ãmara Jil'uniciJ'a/, através áa kmpresa Jil'unicipaf 

Pelas f:uturo, auforináo o vencimento condicente com a .sua catl!Joria cíe técnico 

.superior, já '!ue é fícenciaáa em 15íreito e nessa '!ualíáaáe foi contrataáa. ----------

----- ;?{ re.s;pon.sabilíáaáe áo J'f!Jamento áo.s .seus vencimento.s en1uanto funcionária 

áa empresa 'J'erra cíe t'ajã.s "já tem pertenciáo à l:;ãmara Jil'uniciJ'al visto yue em 

caso áe pTfjuizo áa empresa comJ'etirá a esta entiáaáe a .supressão áe tal prejuizo, 

como aconteceu aínáa no ano transacto, isto é, esta .funcionária ao vir prestar .serviço 

à ~semlileía não rtt/'re.senta um encar.Jo adicional ou acre.sciáo para a l:;ãmara 

Jil'unicípa/, estanáo áe acoráo com o yue e.s;píríto áa Leipretencíe. -----------------

----- ~.sim, a eventual funcionária áe '!uem se fala para prestar .serviço na 

~semlileía ~nicípaf írá auforir o vencimento mensal yue Já vinha recebendo 

anteriormente áe mil trezentos e setenta e três euros, pf!Jo como até ayui J'ela 

kmpresa 'J'erras cíe t'ajã.s '; ou .seja, menos áezanove euros e três cêntimos áo yue as 

.senhoras .secretárias áo .senhor pre.síáimte áa câmara ou tfõ.s senhores vereaáore.s e 

menos .setecentos e yuinze euros e onze cêntimos tfõ yue a "Ghefe áe !i;abinete. ------

---- - :?fcontece, porém, como toáo.s .sabem, yue as áe.sye.sa.s com yuafyuer .funcionário 

não .se eoS.jotam no pf!Jamento tfõ re.s;pectívo vencimento poryuanto compete à entiáacíe 

patronal efectuar pf!Jamento.s próprios à ";Jf!Jurança ";Jocia/, contratar .Sl!Juro 

contra acicíente.s áe trabalho, pf!Jar .suliddio áe foria.s e áe fJtaaJ, p«.Jar .subddio áe 

refeição e, por vezes, efectuar outros J'f!Jamento.s e.stalielecitfõ.s por Ieí ou por 

'Convenção T;olectiva áe draliafho. ------- -------------- - - ---- -----------------------

----- Úra, o remanescente yue o jurista aconselhou a inscrever é precisamente para o 

.suporte cíeste.s encar.Jo.S. - - - -------------------- --------------------------------------

- ---- km 88JUntÍo /".!ar permitam-me yue rtt/'ita a referência aos prejuízo.s 

aáveniente.s ao n ormal funcionamento áesta ~.semlifeía áerivaáo.s áo jàcto áo .senhor 

tfiredáente áa 7;ãmara não ter provicíenciaáo áe imediato à .substituição áa pessoa 

ajecta a esta ~.semlileia. ------------------------------------------------------------
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----- J?Ec.re.rce aínctâ rue e.rta ~.remlileía, lf!'e.rar áe nece.rsítar áe um núcleo 

acre.rcítfõ cfe ;pe.r.roa.r COm com;petêncía e Clf!'aCÍcfacfe ;para anafí.rar 0.$ cfocumento.r rue 

1/ié .rão ;pre.rente.r fiem como fi.rcalí.z.ar e acom;panhar a activicl:aáe cfa "Câmara 

::M:unicí;pal e cfa.r .$Ua.f J:;m;pre.ra.r, conforme im;põe a fe:Ji.rlação VÍ:Jente, nunca 

e:;çi.Jiu maí.r cfo rue um Único foncíonfÍrÍo, J'U:Jnantfõ ;pela parCÍmÓnia ao Contrário cfo 

lf!'arente áe~eSÍ.$-mo cfo executivo relativamente ao lf!'oio ;pe.r.roal e à contratação áe 

em;pre.ra.r e~ecíalí.z.acfa.r. ------------------------------------------------------------

----- tPor outro lacfo, não .re ale.7ue, em áeifavor clã oportunicl:aáe cfo oftcío enviacfo ao 

.renhor presíáente cfa câmara e com conliécímento à.r enticfaáe.r no me.$-mo im!lcacfa.r, 

rue o a.f.$Unto edá re.rolvicfo com a áe.lí/ieração tomacl:a em Jlj" áe ~etemliro corrente, 

conforme o oftcío enviacfo ao ;presíáente cfa a.r.remlileia municí;pal no dla :lO cfo mê.s áe 

~etem/iro. ----------------------------------------------------------------------------

----- :fao;por cfua.r oráen.r áe ra.zõe.r: -------- - ----------- - ----------------------------

----- km J'rbtutí7'0 fuJ'" .rorrue tal áefílieração não tem a-ináu eflcíêncía ;prútíca na 

medlcfa rue ela lf!'ena.r inicía um ;proce.r.ro áe con.$UitaJá rue o teor cfa me.$-ma lf!'ena.r 

cfá ?orecer /'uvortiWJ/ ti ce.lé.bTuçuo dõ co.71érut"o dê ./'re.Féuçuo dê Jervz'çoJ" dê ~ozo uo 

ft71aomnne71éo dõ ~c./éo dê ~ozo.!'rcf?rzo dô ;;fue:mE.Iéz'u :;;Çtum'cz_ru/" ----------

----- J:;m ISJ&mtlõ fuJtiT ;porrue a .fe.Juncfa parte cfa áefí/ieração vem a confirmar a.r 

nOJ.ra.r cl:úvicl:a.r ruanto à concretização tem)' oral áeaa áelílieração Já rue ela revo.Ja 

outra.r áe.lílieraçõe.r 'io:mudôJ" re'!rectz'-vo:me71ée em .2 e .Jó dê ::?l:zo dõ correhée, .71oJ" 

tennoJ" Jeru/J" dê tl?rez'éo uámútzJérut"z'-vo :, rue nunca foram lf!'lícacfa.r nem tiveram 

. ~ • áti' rutn.rruer Con.reruencza.r )'r Ca.f. ------------------------------------------------ - ---

----- J?Ec.re.rce aíncl:a rue a "Câmara cíta no preâmliulo da ;prc:;poda a revo.Jação áe 

uma áefí/ieração tomacfa a :l áe :JV{aío yue, ;porém, não .re encontra e:;ç;pre.r.ra no 

conteúcfc cfa J'r<frria áefílieração Já 1ue a :J5ivi.rão áe :.lláminidração "!i;eral 

comunica yue ;,uo co71J"éu fuu/juer dê/i'/iéruçuo re/utz'-vu u e.Fée UJ"J"Uhéo .71U uctu dô 

reuhúio dê .2 dê ::?l:zo dê .20.1.1 '~- ------- ---------------------------------- ------------

----- tParece edarmo.r .Perante maí.r uma áa.r confo.rõe.r haliítuaí.r entre o rue é 

dl.rcuticfo na.r reuniõe.r cfa "Câmara e o yue é tomliacfc em acta, .raliencfo emliora yue .ró 

têm Valícfacfe le.:~al U.f rue.ftÕe.r tomfiacfa.r em acta e no.r J'reCÍ.ro.r termo.r rue Condem 

na .r me.$-ma.r. ------------------------- --- -------------------- --------- -------------- ---
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!i;ostaría tamliém de chamar à atenção rue o parecer fornecic!o ao !i;aliinete áà 

:firesicl8ncia em co-ryunto com as ref!ectivas minutas, e 9.ue serviu de liase à 

defílieração tomaáa no paMac!o clla I 'i de "'Jetemliro, se encontra à posse c!o me.fmo 

desde o clla I de~nho c!o corrente ano. ----------------------------------------------

----- :?&sim senc!o, parece-me justificar a apreensão cfa ::M'esa desta J?&semlileiajú 

9.ue a atrifiuição de um colaliorador ao ~cfeo de apoio próprio áesta J?&semlileía 

~nicipal aíncfaJ:Joáerú ;c./ur ''cfurante muito tempo. - ----------------------------

----- J?llíús, o próprio proceMo de ref!osta à consulta feíta pela T;âmara à empresa 

já softeu um atraso áe ruin~e cllas. ---------- ------- - --------------------------------

----- J?llerto O l;âmara ~nicipal rue a Corre.fJ'oncfencia cferivacfa áesta reunião 

poáerú sojTer atra.fOs acentuac!os porruanto não irá haver nos tempos maís pró;x.imos 

cllf!oni!iilíáaáe áe tem<ro áa minha parte para a colocar em clla. ---------------------

----- ~esce rue, na actuação c!o !i;aliinete do senhor :firedáente áa "Gâmara, a 

f~eíre~a verificada no ''.rucudlr tffuu dô cr:/'c~e " relativamente às acções das 

empresas municipais e áa J?l:J5n~ não au!luram á''iferente procecllmento yuanto às 

delílierações e eventuais erros áesta assemlileía municipal pelo rue verificamos a 

n ecessiáaáe áe funáamentar muito fiem as nossas clêlílierações e a pessoa áe ruem se 

fala para vir prestar serviço de apoio seria a iclêal pelo facto clê possuir cayaciáaclê e 

haliilítações acacfémícas para tal -------------------------------- --------------------

----- tPor isso acho áe muito mau tom civilizacional e ecfucacional Ja~er comparações 

entre a pessoa áe 9.uem se fala e o anterior foncionúrío desta assemlifeia municf:pa/, 

nomeacfamente em relação ao vencimento (á'iferença clê cerca cfuas centenas áe euros 

mensais/) porrua:nto a á''ifere:nça áe ha!iilítações e !lrau ef!eciali.zação são 

imensamente á'iferentes e assim, en9.uanto o primeiro não poáeria cfar pareceres 

jurícflcos e pessoa O!Jora em 9.uestão :nos yoáerá ajucfar imenso nessa área. ----- --- ---

----- J?lcho tamliém áe .fraco cflscernime:nto intelectual clêcfu~ir, 9.ue os !fastos cfa 

câmara municipal aumentam yor via áeMe á''ifere:nciallfuando a vercfaclê é 9.ue eles 

cllmi:nuíram tanto rua:nto era o vencimento c!o anterior funcionário . -----------------

----- :fsto porruejú foi cllto e provaáo até à e;x.austão :nesta assemlileia municipal rue 

OS !fastos ctas empresas municipais são !jUStos cta câmara municipal e fUe, caso ai:ncfa 

os não tenham sentic!o fiem na pele, foi aye:nas por9.ue e;x.istiam aínáa a..(Jumas 
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centenas cíe mÚhares de euros provenientes áo empréstimo cta 'd'erra de f:qjãs ': cuja 

amortí.z.ação e juros a T;âmara começou já este ano a pa:far relí.Jiosamente, 1ue 

permitiram camuflar a rue.rtão até fim áo anopas.raáo. ------------------------------

-----~ ve.zes parece-me rue o relacionamento cta câmara municipal cta.r Pela.r com 

a.r empresa.r municipais, para já não folar no 1ue se refere à ;l[:f;~$ é cíe puro 

conculiinato, isto é, conhecem-.re à noite na alcofa e se tornam cíesconheciáos à lu.z áo 

d2af----------------------------------------------------------------------------
----- tfiosto isto, coloco à anáfí.re ou pronunciamento áos .renhores cteputaáos 

municíyaís o conteúclô clô proce.r.ro envíaáo ao senhor tPredcíente cta l:;âmara 

:Jil'unicipal cta.r 7/-'ela.r .rolire o ~cfeo cíe :J/jpoio tPróprio à ;Jf.uemlileía 

:iX'unicipal, Já rue tal áocumento tamliém não é pa.rsível cíe 1ua11uer votação cíesta 

~.remlileía. --------------------------------------------------------------------------

----- :llpe.rar áo me.rmo não .rer votaáo, estão alierta.r in.rcríçõe.r para o u.ro cta pai avra 

J'elo.r .renhore.r áeputaclõ.r munÍCÍJ'aí.r .roúre o re.foríáo relatório. ---------------------

----- ~o havenáo nenhum .renhor cteputaclô munícipal1ue .re 1uise.rse pronunciar 

.rolire esta matéria, pas.rou para o ponto Se.JuÍnte 1ue .re referia à análí.re cfá proposta 

a;pre.rentacta pela câmara municipal ctas J/Oela.r .rolire 11 'l'fHZií.z.çlio tÚ1 tÚIIJ'NtU em 

mtiÚ tÚ1 um tmo económico incluída numa nova alteração ao orçamento áas cíe'f!'e.ras e 

na .rétima alteração cta.r !Jrancíe.r opçõe.r áo plano. ------------------------------------

----- o .renhor predcíente cta a.r.remlileía municipal fo.z o enruac!Tamento le.Jar cíesta 

matéria tl'z..zenclô 1ue: ----------------------------------------------------------------

----- ;?[alínea li) áo número :l clô artí.Jo 5;3 ~ cta Li n o 5-ahoo.2, de 11 cíe $aneíro 

estalielece rue é competência cfá ~.remlileía :iX'unicipal, .roli p roposta cta l:;âmara, 

~rov-or uJ' ??ç-ÕeJ' áo _r/ono e u_rro_roJ&u á8 orçumen&o, .bem como UJ' re'!redz'-vuJ' 

r~~eJ' . ---- -------------------------------------------------------------------------

----- damliém a alínea c) áo número :l, clô artí.Jo 6f o cta me.rma Lí determina rue 

comJ'ete à câmara municipal no âmliíto clô planeamento e áo cíe.renvolvímento 

;./uForor e .ruke&er à f.J'roYuçuo áu uJ'Jem./1/éz'u munz'cf/'u/ uJ' ??çoeJ' áo cl'/ono e u 

J'n;J;oJ&u de orçumen&o e UJ' re'!redz'-vuJ' r~J-õeJ' -~------------------------------------

----- tfior .rua ve.z, a alínea ct) clô número :l, clô artí.Jo 6f o cfá refericta Lí estipula 

como competência cta câmara municipal no âmliíto clô planeamento e clô 
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áe.Yenvolvimento ';;.xecutur UJ" ~ç-oeJ" áô _r/uno e orç-0'711e.nto ~ro-vuáôJ', bém como 
h ,, 

~rc-vur uJ" J"UUJ" u/teruç-êeJ -- -------------------------------------------------- -------

----- :Jlcresce 7ue o número 1 do artí.Jo .2..2. "do :J5ecreto-Lei n "1y7/yy, áe ~ áe~unho, 
revo3ado J'elo art. "lf. "do :J5I n. "1~/.:z.oo~, áe .:z.yh, com exce;pção do.Y urt-{jo.Y 16. "a 

.2..2.. "e .2. Y. "eáa/ielece fUe ;;.. ubtJrturu áe _rrocet/hne.nto re.fútzyo U áe'freJ"UJ" fUe dfJem 

/lfj'ur u e.ncur.fo orç-0'711entu/em mtn'.Y áe um uno econcimlco ou em uno fUe .ntlc Jfj'/U o dü 

J"Uu reuh:zuç-tlo [ ... ] , , ntlo _roáe Jer ~dzvudü Jem _rrm'u uutorí..zuç-uo co~rz'dü em 

_rorton'u co;!/untu áô ::t/llnzJ-tro áüJ" h'nunç-uJ" e áô re1redz'vo mlnz'.Ytro '~------ --- --- 
----- \;ontudo, o me<Ymo :f5ecreto-Leí n o 1y7/yy, áe ~ áe ~nho, e<Ytu!iefece no 

número 6 do artí.Jo .2..2. "7ue "no ca.Yo áa entiáaáe ac{juctlcante <Yer uma áu.Y rejeriáu.Y 

nu<Y alínea.Y á) ou e) do artí.Jo .2.. ~ a J'orturía a 7ue .Ye re.fore o n. o 1 é .Yu!i<Ytituíáa J'Or 

, rol r , ..,. ~ r I'• r ' '' autorz.zuçao ao re.s;pecüvo orsao aenoerutzvo . ----------- -----------------------------

----- Ora, a alínea á) do artí.Jo .2. " a 7ue .Ye re.fore o artí.Jo .2..2. áetermina 7ue ·~ 
J're<Yente âzyloma UJ'fíca-.Ye "à<Y "autar7uía<Y locUÍ.Y e entíáacíes e1uí;paraáa.Y sujeíta.Y a 

tutelaaáminí<Ytrutiva ''------------------------------ -- --- ------ ----------- ---------- - -

----- J?lcontece, J'orém, 7ue a J'Ur áe.Yta J' rOJ'o<Yta a 'Gâmara enviou, J'e/o c::Jícío n c 

_:31~6/J . .:z..f, áe 1y áe ~etemliro áe 2.011, do Yi;aliínete áa tfireoYiáencía, 'furu '!.rr o-vuç-uo 

em mz'nutu '; a oitava alteração ao Orçamento áa :J5e'fl:Je.Ya e ~étima alteração à.Y 

:~ranáe.Y OJ'çÕe.Y do :JS.rano (fPfP1). -------------------------------------------------
----- Ora, yela lesislação UJ're.Yentaáu veríflcamM 7ue houve um llf!'<Yo 7uanto ao 

J'ectldo J'ara UJ'rovar a alteração orçamental ma.Y 7ue, naturalmente o .Yenhor 

J'reoYiáente irá e.Ycfarecer Já 7ue o convido a Ja.zer a lf!'re.Yentação áeaa J' ro.roaa. ----

---- - ~o/ire a 7ueáão levantaáa J'elo .Yenhor J'reoYiáente cía M.Yem!ileía muniCÍJ'al o 

senhor J'reoYiáente áa câmara naáa ctl<Y<Ye, UJ'e<Yar áe ináado a se J' ronuncíar e 

e.Yclarecer a oYituação mas, no uso cía J'afavra concectláa, o .Yenhor J'reoYiáente áa 

câmara ctl.Yse 7ue no ano anterior havia oYÍdo incluído no ylano e orçamento ctlnfi'eiro 

J'ara e.Jectuar várias olira<Y e 7ue a câmara muniCÍJ'ul não as con.Ye.Juira concluir e, 

como tal, J'ectla autorização áa a.Y.Yem!ifeía J'ara e<Y<Ya dotação ser J'U<Y.Yaáa J'Ura o 

orçamento do J'róximo J'lano, e.s;pecíficando a o/ira do caminho do T;u.Ycalho, em 

~unto :;?[maro e mUÍ.Y ctUas ou três olira.Y 7ue, se entretanto a a<Ysemlifeíu asoYÍm o 

entenáe.Y.Ye, teriam áe J'U.Y.Yar J'ara o J'róximo ano. 
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J?/jpó.F a intervenção fiõ .Fenhor J'redáente cía câmara muniCÍJ'a/, o .Fenhor 

j'Te.FÍcf"ente CÍa a.F.Fem/ifeía tomou aJ'afavraj'ara cruer O .Fe:Juinte: - -------------------

---- - JI.aa :l&.Femlifeía fi'a/iítuacía yue e.Ftá a un.F "certeM' utroj'e/o./' não flcará,ju[Jo 

eu, oj'emflcía J'efo envio cía alteração orçamental ma.F ju[Ja-.Fe no dlreíto, {poryue é áa 

.FUa comj'etência/) áe chamar a atenção J'ara o.F focto.F. ----------------------- ----- -

----- fPrimeíro - ;t 1;âmara ::if'uniCÍJ'af .FU!imete a e.Fta ;l&.,.em/ifeía ::if'unicípa/, 

no.F termo.F fe.Jaí.F, a J'ro;po.Fta cCe real-iLação CÍa.F cíe.J)'e.Fa.F rej'erente.F a CÍua.F 

emJ'reítacÍa.F em maí.F cCe um ano económico cujo conteúfiõ .Fe em1uadra ali.Fofutamente 

no cumJ'rimento fiõ yuadro fe.Jaf eX-i.Ftente. ------------------------------------------

----- df!1WitÍo- O !i;aliínete CÍa tPredtÍêncía enviou a e.Fta :l&.Femlifeía,J'efo oficio 

n o ?I~6h . .2.f, cCe l.J áe "l,etemliro cCe 2011, 'juru '!?ro-vuçuõ e.m .mlnuto ·: a oitava 

alteração ao Orçamento cía :f5e.J)'e.Fa e .Fétima alteração à.F !francíe.F OJ'çÕes fiõ :J5Iano. 

----- ~ui .FUr.Je então uma ínte':Pretação yue, a meu ver, não po.FsuÍ yuafyuer 

SUJ:Jorte fe:~af poryue, como vímo.F, comj'ete à câmara munÍCÍJ'a/, no.F termos tÍa alínea 

t!:} fiõ número .2, fiõ artí.Jo 6f o tÍa Li no f)-ahoo-2, cCe 11 cCe $aneíro, ~xecutur uJ' 

?J'ÇÕeJ' áõ ./'/ano e orçamento '!?ro-voáõ.~; bé.m co.mo 'f?TOYur uJ' J'UuJ' u/ieruçÕeJ' ;'J'efo 

lfue, me.Fmo .Folícítafiõ J'efo eX-ecutivo camarário como é o ca.Fo J're.Fente, seria aliudvo 

tÍa j'arte cíe.Fta as.Fem/ifeía munÍCÍJ'af «J'rOVar yuafyuer alteração ao J'fano e orçamento 

munÍCÍJ'aí.F. ----------------------------------------------------------------

----- k como alfui Já foi dlto e redlto J'or várias ve.Ze.F a lei e.Ftí;pufa yua.Fe até à 

ex,au.Ftão a.F comj'etêncía.F e atriliuiçõe.F áe cacía Ór.Jão autúrlfuico, não tÍevenfiõ, 

yuafyuer cíefe.F, Ír J'ara além fiõ yue filé e.Ftiver fe.Jafmente atriliuífiõ soli J'ena cCe 

cometer, para além tÍum aliuso Ínstítucíona/, uma ín.foacção áe eX-or/iítâncía áe 

~.FÕe.F. --------------------------------------------------------------------------------

----- ~ra-se, J'orém, yue a câmara munÍCÍJ'af cometeu um outro f«J'.FO !frave ao 

«J'rOVar a rej'eritfa alteração em altura anterior à cíefílieração tÍa a.F.Femlifeía muniCÍJ'af 

solire a pro;po.Fta cCe autor-iLação «J'resentatÍa J'efa câmara munÍCÍJ'af tÍas Pefa.F para 

a real-iLação áe cCeJjJeSa.F em maí.F cCe um ano económico. ------------------------------

----- tProcedlmento correcto .Feria a 1;âmara, numa j'rimeíra fa.Fe, «J're.Fentar a 

pro;po.Fta .Folícítanfiõ autor-iLação à :l&semlifeia ::if'unÍCÍJ'af J'ara a real-iLação áe 

taí.F áe.J)'e.Fa.F, tÍevítÍamente cíe.FcrímínacÍa.F e lfuantíjicacÍas, em maí.F cCe um ano 
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económico e, f.[PÓ~ aprovação de tal autorização, avançaria com o yroce~~o de alteração 

orçamental conveniente. --------------------------------------------- ---- ------------

----- :f5a forma como foi '[Pre~entaáa tal yroyo~a veriflciTITio~ '!ue ~e ~olicíta à 

a~~emlileia municíyaf a autorí.zação yara uma acção '!ue já foi executada yela 

re'f/'ectiva câmara, yelo '!ue na verdade e~a yroyo~a não trata de um yedlclõ de 

autorização, como a lei o determina, ma~ tão ~omente de um yedlclõ de ratificação, não 

yreví~to na Li. ----------------------------------------------------------------------
----- ~minha oyinião não e~á em cau~a a '[Provação áa yroyo~a áa câmara 

municíyal yor'!ue entenclõ '!ue i~~o é uma '!ue~tão clõ foro executivo e '!ue ~erá e~~e 

ór:;ão a serir áa melhor forma a execução clõ :Plano de :fnve~imento~. 
----- Úra, ~e yara o executivo a realização áa~ o/ira~ '[Pre~entaáa~ terá melhor 

executa!iílíáade em clõi~ ano~, yarece-me 'lu e tal autorí.zação áeverá ~e r áada. -------

----- ~ou, yorém de oyiníão '!ue e~a a~~emlileía municíyal não ~e áeverá yronuncíar 

~o/ire a~ alteraçõe~ orçamentai~ yor'!ue tal yronuncíamento e~tá fora áú ~a~ 

comyetêncía~l~aí~. ------------------ ---- - ---- - -------------------------------------

----- ~~m não yoreí nem à dl~cu~~ão nem à votação ·~ oitava alteração ao 

Orçamento áa :15e'f!'e~a e ~étima alteração à~ srande~ Oyçõe~ clõ :Plano (tPtJSj) ': 
---- - ~entanto, ~enclõ o yfenário de~ta a~~emlileía munícíyal é ~olierano '!uanto à 

íntroáução de matéria na Úráem clõ~ JralialhM, yoreí e~a minha decí~ão à votação 

clõ me~o ylenárío na ~e'fuêncía de a/juma yroyo~a de '!ual'!uer clõ~ ~enhore~ 

áeyutaclõ~ munícíyaí~. --------------------------------------------- --- --------------

----- ~enclõ tal yroyo~a '[Provaáa yor unanimiáade, ou ~em voto~ contra, a 

ínt~rarei como um novo yonto áa Úráem de Jralialho~ 'fue yoreí à dl~cu~~ão e 

votação a ~e:~uir ao último yonto indlcaclõ na convocatória '!ue vo~ foi entre:~ue. -----

----- ~anto ao conteúclõ da yroyoáa e à dlví~ão áa~ ver/ia~ yelo~ clõí~ ano~ 

económico~~r:;em-me a/juma~ áúviáa~ '!ueya~~o a exyor: -------------------------

-- - -- ~ informação e~críta clõ ~enhor :JSre~dente áa "Câmara ele e~crevía na~ 

activiáade~ municíyaí~ yue e~avam a decorrer a~ ~~uinte~ emyreítaáa~: - ---------- 

-----a} 'P_.,nyreitaáa de T;on~trução de ::il'uro~ clõ "Gamin/io áa Tajã áa~ ;J{hnM, 

tPavimentação e Jra/ialho~ adJacente~ clõ "Gaminho clõ tPorto áa 'Ttr.zefína; ---------
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----- tPor sua ve.z o c!ocumento ayresentac!o à reunião da câmara municiyal cl'z.zia rue 

·~ yra.zo de execução são du.zentos e de.z tfias, tfivítfic!os em sete meses de calendário " 

----- Ora, verificamos rue a construção de muros no T:;aminho da t'ajã das &íllmas 

terá uma cfefJ'eSa de VÍnte mil cento e ruarenta e trê.s euros e de.zassete cêntimos (nove 

vír:~ula oitenta e sete yor cento) nos yrímeíros ruatro meses de execução yara, nos 

últimos trê.s meses, a ref!'ectiva execução ser eCos restantes noventa yor cento. ------

----- km relação à yavímentação e tralialhos acfjacentes eCo \;aminho eCo tfiorto da 

Ur.zelina a defPesa ascenderá a dezassete mil cento e ruarenta e cinco euros e 

oitenta e sete cêntimos (tamliém nove, VÍr.Jula oitenta e sete yor cento) nos yrimeíros 

ruatro meseS de execução yara, noS últimoS três meses, a ref!'ectiva execução Ser clõs 

restantes noventa yor cento. ---------------------------------------------------------

----- km fase eCos dac!os ayresentac!os sostaria cCe ser in.formac!o yelo senhor 

yresídente da câmara municiyaf se estas o/iras foram cantfidatas aos f:unc!os 

\;omunítárío"' ? T:;omo se exylica as yercenta:~ens ícl:êntícas da sua execução? 1:: rue 

tíyo de acções serão realizadas em :1.011 em cada uma delas e rue acções serão 

realizadas em :Z.OI:l. ? ------------------------------------------------------------ -- ---

----- ~o havenc!o ref!'osta eCo senhor yresídente da câmara municíya/, foi dada a 

yalavra ao senhor dEt?utac!o municiyal Iuü ~ílveira rue ruestionou o senhor 

yresícCente da câmara municíyal solire o facto de ele se ter re.foric!o em concreto "oo 

cumz'nho do 'Cu-Jco$o e O 7ntnJ o(jumoJ CbTUJ O .!JOJ'JOT .!JDrU .!JrÓXÚno 0710 " ruanclõ a 

c!ocumentação entrf!jue yelo senhor yresídente da assemlifeia municiyal '[Penas 

re.forir o caminho da J:qjã das ;lEJmas e os tralialhos no \;aminho eCo fPorto da 

Ur.zefína e solicitou informação eCo senhor yresídente da câmara municiyal solire 

a!Jum eventual erro na informação rue o re.foric!o senhor yresídente da câmara havia 

yrestada à assemlileía municiyaf ----------------------------------------------------

----- o senhor dEt?utado municiyaiiuís ~ílveíra re.foriu tamliém rue a yroyosta de 

defí/ieração eCo senhor yresídente ayrovada em reunião da câmara cl'z.zia claramente 

rue a ver/ia Seria tfivítfida 8m metade yara Cada ano, enruanto a.Jora Se Constata rue 

os valores não coincidem ou seja um valor liastante inferior yara o ano :1.011 eCo rue 

yara o ano :l.OI :Z. , ruer no \;aminho c!o fPorto, lfuer na t'ajã das ;lEJmas, acrescentando 

rue, ao analisar o c!ocumento, se constatava ainda rue os valores orçamentac!os não 
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coincicliam com o.s valore-s da proyosta áe áefílieração, .solícitanáo e-sclarecimento-s áo 

.senhor pre.siáente da câmara municipaf.solie.s a.s yuestõe.s levantada-s. 

- ----~ u.so da palavra, o .senhor pre.siáente da a.s.semlifeia referiu yue, em termo-s áa 

análí.se a .ser efectuada pela a.s.semlileia municipal, o yue iria estar em cfi.scu.uão e, 

portanto, a;provaáo ou rejeitaáo, .seriam concretamente a o/ira áo.s muro-s áo caminho 

da t:q}ã das :?lfma.s e o.s traliafho.s atfjacente.s áo caminho áo tPorto da Ur.zelína, não 

exi.stináo yuafyuer outra proyosta áe maí.s olira.s nem áe ''ca-scalho '; danáo áe .Se:Juiáa 

a palavra ao .senhor pre.siáente da câmara. -------------------------------------------

-----~ u.so da palavra, o .senhor predáente da câmara cfi.s.se yue .fizera a.s conta-s e 

yue realmente che:~ara à conclu-são, na reunião t:Ía câmara, yue áe facto a cfistriliuição 

áa.s verlia.s pelo-s dois ano-s na era na proyorção áe "cznrue:néuk/:nfue:néu "ma.s numa 

percenta:Jem com;pfetamente cCiferente ma.s yue nayuefe momento não tinha pre-sente 

nem .se /em/irava yuaf.sería tal proyorção embora .soulie.s.se yue i .s.so fora rectificado na 

reunião da câmara recentemente. -----------------------------------------------------

- ---- Ú .senhor predáente áa a.s.semlifeia retomou a palavra para e-sclarecer yue a 

reunião a yue o .senhor predáente da câmara .se r:jeria .sem preci-sar a data tinha 

ocorriáo no cEia llj" áe 'ê5etemliro áe 2.011. ----------------------------------------------

- -- - - 'ê5e:~uit:Íamente, o .senhor deputado municipal ;;({ar( ::ifl'aryue.s cfisse yue o 

.senhor predáente t:Ía câmara municipal não e-sclarecera a.s yuestõe.s levantada-s e .se 

tinha verificado yue o.s "cz'nrue:néuh 'nfue:néu " r:jerído.s pelo .senhor predáente da 

câmara corre.,oncliam na proposta da câmara a uma metaáe maior e outra metaáe 

mai-s peyuena. :?lcre.scentou yue o srupo municipal do ~:15 achava .serem e.s.sa.s 

olira.s im;portante.s mas o yue estava em cfi.scu.s.são não era ÍS.so ma.s fa.zê-fa.s pa.s.sar, em 

parte, para o ano .se:~uinte pelo po.síção áo .seu srupo municipal iria .ser áe abstenção 

poryue o srupo entenclia yue o executivo é yue teria yue tomar a.s .sua-s oyçõe.s mesmo 

cfivíclináo as olira.s em metaáe.s maiore-s ou metaáe.smai.speyuena. --------- - - - - ------

----- Jomou apalavra o .senhor dt;Putado municipafLuí.s 'ê$i/veira e.scfarecenáo yue, 

para aliim da yuestão da .sulicfivísão do.s "cznrue:nt-u/anruenéu "mas o facto do plano 

anual áe inve-stimento-s para .2.011 contemplar o caminho da :Pqjã da.s :?lfma.s yara 

con-strução do.s murro-s com uma ver/ia áefinida áe t:Íu.zento.s e cinyuenta e t rês mil 

.setecento-s e .se.s.senta e um euros e o caminho áe tPorto Ur.zefína com uma ver/ia 
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deflniáa áe duzento$ e um mil novecento$ e cin1uenta e cinco euro$ e, anafúanáo o$ 

valore$ da proJ'oaa áe áefí/ieração entre.Jue na assembleia municiya/, veri.flcava-$e 

1ue, em relação ao caminho da t'qjã das :Jllmas, eaavam contemplaáos duzentos e 

1uatro mil e oitenta e 1uatro euro$ e setenta e sete cêntimos 1uanáo estavam incluídos 

no orçamento para :2.011 duzento$ e cinruenta e três mil euro$ $etecentos e sessenta e 

um e 1ue, em relação ao caminho áe porto clà Urzefína eaavam orçamentaáo$ e 

aprovado no :J5/ano :Jlnual áe :fnveaimentos duzentos e um mil novecentos e 

cin1uenta e cinco euros e, somadas as ver/ias '!!fora prOJ'oaas, e$Se valor a$cenáe 

a;penas a cento e setenta e $eis mil setecentos e áezasseís euro$. ------------- ---------

----- o senhor preSÍctente da aMemfileía c{'use lfUe o $enhor preSÍctente da câmara 

pretencfl.a e$clarecer a(Juma coi$a, e eae, no U$0 da palavra cfl.s$e 1ue a câmara se 

yocfl.a ter ensanacfo pelo lfUe não ctesejava lfUe essa matéria fosse a;prova exíaíncfo 

dÚVÍdas. ------------------------- - ----------------------------------------------------

-----~ u.,·o áa palavra, o senlior áe;putaáo Luís ~ílveíra reforiu 1ue tanto o ylano 

ylurianual áe inveaimento$ como o orçamento não paMavam áe uma previsão pelo 

1ue poáeria eventualmente acontecer 1ue a1uefes valores inscritos no orçamento não 

fos$em iclêntíco$ aos da aájucfl.cação yelo 1ue a 1ueaão colocada tinha a;pena$ como 

o/jjectivo conhecer o cuao concreto e real áe tais o/iras. ------------------------------

-----:Dada a palavra ao senhor presíáente da câmara, o me$mo prOJ'ÔS 1ue a 

assemlileía municipal não se yronunciasse solire a ruela matéria e 'lu e fosse '!!lenda da 

para uma próxima a$$emlifeiajá com os valores correcto$. ---------------------------

-----&tomou apalavra o $enhor presíáente áa a$Semlileía 1ueperyuntou ao senhor 

presíáente da câmara municipal $e retirava a prOj'oaa ou se pretencfl.a 1ue ela fo$se 

colocada a votação, tenáo o $enhor presíáente da câmara refl'oncfl.áo 1ue retirava a 

yrOj'oaa. ----- - ----------- ------------------------------------------------------------

----- ~enáo assim, ayrOj'oaa foi retirada e encerrada a cfl.scussão $o/ire o conteúáo 

áeste ponto da oráem áos trabalhos, tenáo siáo anunciada a cfl.scu$$ão áo yonto 

Se.Juinte 1ue versava c ~nmtmCÍtDtltmto tCtz t11«mttifeítl ~CiiTe t1 ~nYJ'Cittz tgJ7fJ«mttztk 

~eft1 cimtzrt1 munic!J'tzf tkl veft11 ~CiiTe c ~"'fÍectc t/6 .ftuiic tkl ~rBitll derrtzl t/6 

~lfÍiil ~~e 1/Deitll foturc ~:;({ ~etCuttlõ t1 ~tmltl tiO BtJttnnB tiO ~"'fÍBCto t/6 

.ftuiic. --------------------------------------------------------------------------------
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----Jenáo pecl1náo para intervir o .senhor lÍttPutaáo ::M:arJi ::ll'aryue.s '!Pre-sentou 

uma propo-sta à me-sa d:a a.ssemlileia no .sentiáo áo.s ponto-s .sei-s e .sete Ja oráem áos 

tralialhos .serem .sulimetiáo.s à comi.s.são permanente. ---------------------- -- ---------

-----0 .senhor pre.siáente Ja a.s.semlileía conceáeu, então, a palavra ao .senhor 

pre.siáente d:a câmarapara '!Pre-sentação áo áocumentoporyue a liaíxa à comi-s-são não 

invalid:ava a llJ'rMentação e a c/1-scu.s.são d:a proposta con-stante áàyuele ponto d:a 

oráem áo.s tralialho.s. -----------------------------------------------------------------

-----~ u-so áà palavra yue lhe foi concecl1áà, o .senhor pre.siáente d:a câmara cf1sse 

rue, em relação ao primeiro áocumento, a propo-sta con.siaia na cl1.syen.sa yor parte áà 

a.s.semfileía municipal áo relatório áo &01.; para ifeítM áe fo.são d:a.s d:ua.s emyre.sa.s 

munictPaí.s. --------------------------------------------------------------------------

----- :fiosto i.s.so, o .senhor yre.siáente d:a a.s.semlileía aliriu a dl.scu.s.são se/ire a 

yropo.sta e $0/ire a eventual liaíxa à comi.s.sãoyermanente. ---------------------------

----- :fiosto iuo, o !Jruyo muníciyal áo partíáo .socialista pedlu um intervalo 

rttJimental para .se reunir e acertar a áeci.são final .se/ire a prc;poda áe liaíxa à 

comi.s.são, tenáo o .senhor pre.siáente áe a.s.semlileía anunciaáo o intervalo áe vinte 

minuto-s. ---------------------------- --------------------------------------------------

-----:?lpó.s o intervalo, o .senhor pre.siáente d:a a.s.semlileia yô.s à votação a propoda áo 

~:Jj .se/ire a liaíxa à comi-ssão yermanente Ja prc;po.sta '!?re.sentad:a pela câmara 

munictPal áa.s Pelas .se/ire a c/1.s;pen.sa áe exame áo projecto áe fo.são áa.s empre.sa.s 

derra.s áe t:"ajã.s ~;?[e 1/.'ela.s futuro J:;J:;:;{( tenáo a yrc;po.sta áe liaíxa à comi-s-são 

.siáo '!?rovaáa por unanímiáaáe. ------------------------------------------------------

- ---- :fioao í.s.so, áeu-.se por concluíáà a análi-se áe.sta prOJ'o.sta e pa-ssou-se áe 

imecl1ato para o último ponto áà ord:em áo.s tra/ialho.s .se/ire a prc;poda '!?re.sentaáà 

pela câmara municipal d:a.s 1/.'ela.s .solire a alteração áe e.statuto.s áà emyre.sa 

municipal Pela-s f:uturo J:;J:;:;{(. --------------------------------------------------
-----~ u.so áapafavra, o .senhor lÍttPutaáo muníciyal ::il'arf ::ll'aryue.s re.foriu yue 

o !Jrupo municipal áo ~ :/J tamliém prc;punha a liaíxa à comiMão d:ayuela propo-sta 

cfe alteração cfõ.s edatutM yoryuanto a me.sma 1/ié oferecia áúvícfàs, cfe.scfe IO!Jo ruanto 

ao .seu ofijecto e outra.s coÍJa.s pelo yue na opinião áo !Jruyo municipal áo ~:Jj 
a1uefe a-s-sunto carecia áe um yarecer d:a comis-são yermanente re1uerenáo a1uela 
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comissão a J'resença ele i[Uem entenelesse, incfu.fivamente elO senlior J're.fielente li"a 

câmara ou ele 1uem recl'z.Jira o novo e.ftatuto. -----------------------------------------

----- &tomou a palavra o senlior pre.fielente li"a assemlifeía e informou 1ue, 

entretanto, e.ftava a clie.tar o senlior J're.fili"ente li"a câmara muniCÍJ'af e /fie per:~untou 

Se rueria USar lÍa palavra para apresentar a J'T"J'O.fta da câmara municípaflÍaS 

~las solire alteração elOs e.ftatutosli"a empresa municípa/1/-'efast'uturo, tencfo e.fte 

anuícfo reforincfo 1ue a pr"J'o.fta apresentada J'efa câmara municipal tínlia como 

olfjectÍVo fa.zer Com rue alfuefa empresa fosse rentávef e, CaSo fossem tais e.ftatutos 

aprovacfos, a emJ'resa poeleria ter maior activíáaele e não ser necessário jecliá-fa no 

fim elO ano. - ------- ------------------------- - ----------------- ------- - -----------------

----- fl5oao itfto, o senlior J're.fielente áa assemlileia municipal disse o Se.Juinte: -------

----- ";;f!irow!J dê uma /éz'&ura r#ziúr e um .rouco em ál'[j'ona/d /'~oJ&a '!J'TeJen&aáü 

conduz' o J~uúr&e.· 

----- r -~ conb-ún'o dê outraJ z'nz'cz'u&z'v-aJ dê §abi'ne&e áü cf'f.e.nítênczO. kun> a 

.rreocu.raçuo ./ouwfve/ dê ÚtJerz'r em onexo o con&eúdõ duJ nor7naJ an&erz'oreJ a a..lierar 

a fim dê dõ&ar e.da ~Jem///éz'a dê me./horu áUdõJ e de ./he ficili&ar o &rabú./ho de 

on~~Je. -------------------------------------------------------------------------------

----- ~ - O artfjro y doJ b&a&u&oJ .Febre a remuneraçuo tlôJ membroJ dõ 'G;,nJe./ho dê 

;;tdmznzJ&raçuo fiz' arf'!J'&atlõ ti /iyzJkçuo fue em &e71f_Pos fiz'J'u//h'caáU .Febre eJ&a 

ma&tfrz~ - --- - ---------------- - -------------- --------------------------------------- - ---

-----__, - '&~undõ oJ noYoJ b&a&u&oJ a e71f_PreJa munzo/a/ '?!J.kJ !Jt&uro déz'xa de 

&er como Jeu o.fj'ecto ~ Je.dõo dê ..:l!fu~0711en&oJ 'Gu..liuraz'.F, cZk'!J?or&zvoJ; 

.J!!conómz'coJ e dê Ia.zer 'jura .raJJUT u .roJJUzr como Jeu o.fjecto a ~eJ&uo dê 

~uaJe tfg.naúoJ '&ó~aêJ 7/r//onoJ -~------------------ - ------------------------
----- :lfufuz' Je z7;jere,.roz'.F, fUe o o.fj'ectz'-vo áU 'Gúmara ~nzo/a/, fue nunca fiz' 

onuncz'adõ u eJ&u ~Jem///éz'a :;r;z;;nzo/a/, Jer~ dê mon&er em .foncz'on0711e.n&o umu 

duJ.J!!71f_PreJaJ~.nzC7~azJ. --------------------------------------------------------

----- bJa .rer'!rectz'-vu .lé-von&a-m e a(jumaJ áiJvzÍÚrJ fue nõo &z'n!ÍÚ no z'nzézo áU 

ú..lizmareu.nzüo, ocorrz'áõna.raJJaduJe:JC&afo'ra. ------------------------------------

----- cf.;&o.rorfue .neJJU reu.nzüo o Jenhor ~e.n'áên&e áU 'Gúmaru em dõzJ momen&o.J; 

um em rekç-õo ao ed!Jfézo-Jo/ e ou&ro re./otiwnnen&e uJ .f'ZJcznaJ dê .J!!n&re-oJ-
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;;:ez:rro.~; '!flnnou fUe tuz'.J' obUJ' :nuo erum crroF/emu áu 'Câmuru .mUJ' áuJ' ZHJrreJ'uJ' 

~:ni~uzJ. -- - ----------- - ---------------------- ------ - -----------------------------

----- Oro, Üto .kvu-.me u creryu:ntur dê Únedluto J'e foturume:nte dlrú o .meJ'.mo fUU.ntlõ 

fi/iur r[yuu :nc co:nce./h;, ou u reco/hú dê .#~ofir áf!,flcle:nt"e, J'e:ndõ u.mu .mt77teÉru uzroJ'u 

dê ':J.ucudlr r[yuu dõ C'!J.?ote '!uu.ndõ uJ'coz'.fuJ'correre.m .menoJ.bé.m. ------------------

----- tl{r J'Uu n>.Z:. ZJJ'o ?rtfo Je.ndê bt77tfueument"o áu urrecuáuçuo dê recez'tuJ' como c 

fiz' fUt771tfõ UJ' eHJrreJ'UJ' firum crzuáu.~; tumbé.m é bt771fUeumento áuJ' .n'tuuçêe.~; 

" " r 'Z crertfõe.m-.me O CU/ffO, .muzJ C/ldUJ' . ------------------------------------------------~--

----- tl{r outro káõ, nuáu .noJ' é dl&o fuu:nto ti .n'tuuçtfc finuncez'ru dõ u.liüJ'&ecúne:nt"o 

dê tfjuu e uc t"rdume:nt"o dê re.ní:lüoJ'J'Ó.IiáõJ'. ---------------------------- - --------- - ---

r;;,.nJ'tu fue, e.m ter.moJ' dê fo:ncúmumentc, u recoffu dê re.ní:lüoJ' J'Óh'áõJ' é 

J'Uferqra'ttfrzo e o u.liüJ'tec/.mento dê tfjuu é áf!,flcz'túrz'o. - -------------- ----------------

----- tl{r u.muJ' ccnt"uJ' fo'tuJ' ti .liüJ'e dêJ' áuáõJ' fue u cô.muru .mu.nz'cfl'u/ fiz' 

t:Ü'f?o?tz'E/i.zt77tdô u eJtu UJ'J'em.b.léz'u .munz'cfpu/ utr~J' dôJ' t77toJ' cu/cu/o fue UJ' recez'tuJ' 

cc:vunt"uJ' dê umboJ' oJ' JernÇ'-oJ' (u.liüJ'tecz?nento dê tfjuu e reco/hú dê .#~o) cobem 

cercu dê cz'te.nt"u e fudro e .mez'ocror ce:nt"o áuJ dê'f?eJ'UJ' correnteJ' áõJ' .meJ'.moJ'. ----- - --

----- f.;tocror,ue QJ' recez'tuJ' crron>nz'enteJ' áu cobt771ÇU dê tfjuu e áu t"u~u dê recoffu áõ 

.li~o, no cuJo dê J'erem coGuáuJ' .nu J'UU totu.liílõáe_ uJ'ce.ndêrum e.m .20.10 u cercu dê 

fudrcce:ntoJ' e :nove .ml/cz'tocent"cJ' e fuurent"u e dõz'.J- euroJ' e vint-e e furare cêntz'.moJ' e 

UJ' J'UUJ' dê'f?eJ'UJ' ro.náurum cJ' fudroce.ntoJ' e oz'tentu e cinco .ml/euroJ'. --------------

----- &'u.bé-Je tum.bé.m fue, áen'áõ uo e.kvuáõ uu.ment"c rece:nt"e áuJ' J'UUJ' tu~u.~; u 

recc/hú dê re.ní:lüoJ' J'Óh'áõJ' tê.m U7nU dê'f?eJ'u pren'.ftu e ccntrutuáu dê cercu dê cento e 

v /nt"e .mz/euroJ' t771UO'ZJ e UJ' recez'tUJ' crren'.ftuJ' c.fJUrU eJ'Ce t7710 eJ'ttfo eJ'tzmuáuJ' e.m CerCU 

dê cento e J'eJ'J'e.nt"u .m//euro.~; c fue áurú u7nt7 t"u~u dê cc.bérturu dê cercu dê ce.nt"o e 

&rz'.ntu e cznccpor cento. -------------------- - - --- ------- - - ------ ----------------------

----- .J'!:.m rehçuo uo u.liüJtecz'.mentc dê tfjuu e ntfo huve:ndê u.mu t"u~u dê zJ:fo-çtfo .multo 

ucentuudü nuJ' re'!rect/vuJ' dê'f?eJ'UJ; cu/cuh-J'e fue eJ'CUJ' uJ'cendêrtfo, neJ'te uno, u 

cercu dê tre.zent"oJ' e J'eJ'J'e.ntu e cz7tco .ml/euroJ'. - - -------------------------------------

----- &/a/vument"e u .20/I ver(/lcumcJ' u.mu cobt77tçu J/oFu/ dü tu~u dê tfjuu dê 

tfü.zentcJ' e tr/.nt"u e oz'to .ml.ltre.ze:nt"oJ' e ncve.ntu e oz'to euroJ' e J'eJ'J'e.ntu e u.m cen&z'.moJ' 

uté /fi' dê &'et-e?nbo dõ corrent-e u:no, o fue zndlcu o vu..Íor dê cobt77tçu eJ't"Únudõ dê 
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&re.zen&os e -vln&e mi/euros d é uo.ftm dõ corren&e uno, áe&ermz'nundõ &u/es&z'motz'-vu um 

ijaí' '!rrovtz'mudõ áe se&entu e a'nco.ror cen&o. --------- - -------------------- -------

- -- -- 5f:en&un&o, o J'Omdórz'o düs áe•!J':!eSUJ' com o u/Üutec/men&o dê 1juu e recoffu dô 

hxo uscenáe u cercu dôs fuz'nhén&os mi/euros eu recezí'u .rrevz'.nw/ u fudrocentos e 

ozí'en&umi/euros. -------------- - ------------- - ------------- - ---------------- - - ----- ---

----- :!JafuÍ .fe ínfore, embora re;píta 1ue o.f cCacfo.f yoáem não .fer totafmente 

correcto.f, a nece.f.fÍdaáe áe um aumento áe cerca áe 1uatro yor cento no cu.fto Jo metro 

CÚbÍco áe tfjua yara ree1uífí/irar a.f conta.f no .feu conjunto ou áe cator.ze yor cento 

yara reefuílíbrar a.f conta.f cCa tfjua Í.folacCamente ·: ----------- -- - ----------- -- -------

-----~ u.fo cCayalavra, o .fenhor c!e;putaclõ munícíyal Luú '1iílwíra d1.f.fe 1ue o 

!fTUJ'O munícíyal Jo T;:Jj";)_tJ595, ao analí.faT e.fta j'TOjJO.fta, yarece-lhe.f fUB não era 

áe~rOj'o<fÍtacCa a1uela yreten.fão áo munícfpío em ya.f.far o aba.ftecímento áe tfjua e a 

recolha áo.f redc!uo.f .fólíáo.f no concelho yara a emyre.fa munícíyal embora .fe tíve.f.fe 

áe ter em conta a1uílo yue o .fenhor yre.ficlimte cCa a.f.fembleía acabar d:e reforir áe yue 

o.f número.f vinham contrariar a renta!iifícCaáe cCa emyre.fa munícíyal e chamou a 

atenção yara eventuaí.f cu.fto.f acre.fcícfo.f a cobrar ao munícíyío lfJ'Ó.f a entracCa em 

funcionamento áo centro áe yroce.f.famento áe redc!uo.f. Yeriu também o cuícCaclõ a 

colocar nayuela yue.ftão da.f e:K.í.Jêncía.f clõ clõcumento cCa 'troí/{a "yue e.ftabefece yue 

a.f emyre.fa.f munÍCÍjJOÍ.f yue não forem rentáveí<f têm 1ue .fer encerrac!a.f e claramente 

a poela.ft'uturo não é rentável cCe forma nenhuma, concluínclõ .febre a nece.f.fÍdaáe cCa 

manutenção clõ.f yo.fto.f áe trabalho, yela cobrança clõ con.fUmo áe tfjua e recolha áe 

redc!uo.f .fólíclõ.f a toclõ.f o.f munícíye.f e emyre.fa.f, e com a convicção yue, com uma boa 

,J. ,... I I I N 't' r: I t / I :JB<Jr-ao, a.f emyre.fa.fmunzczyaz.f .faoyo.n zvaseyoaenam .fer ren OWZ.f. ---- ---------- -

----- t:;m relação a J'TOJ'O.fta Concreta cfõ ~:JJ, cf1.f.fB rue O !JTUJ'O munícíyal cfõ 

T;:Jj";j_tf595 Íria lf/'TOVá-fa yorrue lfié yareCÍa rue faria .fentícfõ uma anáfí.fe 

lfl'Tofundada cfõ cfõcumento e :JO.ftOTÍa lfl'Bna.f cfe deÍ;;car uma acfenrfa á j'TOj'O<fta n o 

.fentíclõ cCa áeflníção duma c!ata yara a lfl'TB.fentação clõ relatório cCa comÍ.f.fão vi.fto 

rue já fora lf/'TOVada yela a.f.fembleía munícíyal uma j'TOjJO.fta fUB yecf1a ao 

munícíyío a entre,ya Jo ylano e orçamento yara :Z.OJ:l. até ao d1a _?o cCe ~vembro e 

fo.zía .fentíclõ a a.f.fembleía munícíyal tomar uma áecí.fão .febre e.fta matéria em temyo 

útil à elaboração c!aruefe.f cfocumentM. - ----- - - ------- - - -- ---- --- ----- - -------- - --- ---
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----- o senhor de;rutado :&i ~erueira, do sruyo municí.ral do :Partiáo ~ocíalísta 
cilsse rue aruefe áeveria ser visto com todas as cautelas e yor esses facto seria 

conveniente rue desse liaíxa à comissãoyermanente. ---------------------------------

- ---- fPosto isso, o senhor yre.rídente cía assemlileia reforiu rue iria colocar à votação 

em yrimeiro fusar a J'rOJ'osta do !JrUJ'O municíyaf do ~:15, anunciando rue, em 

caso de a;provação, iria estaliefecer o yra.zo de ruin.ze cilas yara a elalioração do 

relatório, muito emliora a câmara yudesse até ruerer, e estava no seu cilreito, reruerer 

uma sessão extraorcilnária. ----------------------------------------------------------

----- \;ofocada à Votação a J'rOj'OSta do sruyo municí.raf do ~:15 no sentido desta 

matéria ser analisada yefa "'Comissão 1'ermanente da assemlifeía municíyaf foi a 

yrOj'osta de liaíxar o documento à comissão yermanente a;provada yor unanimidade e 

cÍado a essa comissão ruin.ze cilas yara yrodu.zir um relatório solire as duas matérias 

de rue fora incumliida. ----------------------------- ------------------------------ ----

-----~uso áa yalavra o senhor áe;rutaáo munícíya!Iuís ~ílveíra áisse rue havia 

ali uma ruestão rue não fa.zia yarte nem deveria fazer da convocatória mas rue ICe 

yarecía ser yertinente a sua análise analisarem emliora sem muita yrofoncilcÍade 

yorrue o assunto já fora amylamente deliatído na assemlileia municíyaf mas rue 1/ié 

J'arecía ser iJnj'ortante ouvir o senhor yre.rídente da câmara em relação à temática cÍo 

:JS arrue de '"Gomliustíveis e o yarecer cÍa secretaria re,yional do amliiente e do mar. ---

-- - -denáo yecildo yara intervir, o senhor cÍf[putado munícíyaf J{{arfi J{{arrues 

cilsse rue não estava a yercelier o enruaáramento re,yimental do assunto rue o senhor 

cl:e;rutado Luís ~ifveíra trouxera yorruejá havia terminado análise do último yonto 

cl:a ordem dos traliaiCos. ~riu rue aruele assunto fora levantado na sexta-feira 

anterior, no yeríodo de antes cÍa ordem do cila e !em/irava r ue o senhor yre.rídente cía 

câmara municí.ral cilssera rue a câmara não tinha interesse nenhum e~ecíal na 

localização do :JS arrue de "'Gomliustíveis e rue a;penas se inclinou yara aruele !usar 

de kntre-os-::M'orros y orrue o terreno era cía câmara municíyal mas se o soverno 

ctzzia rue não, comyetía áefinir outra focalização. derminou a sua intervenção 

solicitando, de novo, o enruaáramento re,yimental do yecildo cÍo senhor cÍf[putado 

municíyafLuís ~ilveira. -------------------------------·--------------- ---- ----------
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&tomou a palavra o senhor presidente áa assembleia reforimtõ rue antes eCo 

enruaáramento re.Jimental informava rue aruele áocumento fora distri/iuíáo Sem 

corre~oná€ncía a rualyuer ponto áa oráem eCos trabalhos poryue era ayenas uma 

ruestão para ConheCÍmento eCos Senhores ctf!j'Utaáos municípaís rue, ctf!j'ois, Se 

ruisessem utilizar esses áocumentos em intervenções ou mesmo a.:;enáanáo-o para o 

períoáo áa ordem eCo dia tinham competêncía para, re.Jimentalmente, o fo.zerem. 

f!SroSSe.Juiu Consideranáo rue, essotaáos OS pontos cta orctem eCos trabalhos, nada 

impedia yue fosse prOj'osto à assembleia, e por esta defíberaáo, a introáução deste 

tema para discussão, desde rue tal deliberação eCo plenário sobre a matéria não 

comportasse votos contra. ----------------------------------------------- ------------- 

----- 3ntervínáo o senhor áf!j'utaáo municípal ::Mar.k ::Marrues, informou rue não 

levantava rualruer ruestão acerca áa análise áayuele áocumento e rue ayenas 

levantara áúvíáas sobre a forma como fora a;presentaáa e sobre o enyuatframento 

re.JÍmental de tal forma poryue o senhor ctf!j'utaáo municipal Luís ~ílveíra na sua 

primeira intervenção sobre este assunto não indicara a .flnalíáade cía sua intervenção 

e o senhor presidente áa assembleia também não o havia yuestionaáo sobre a mesma. -

-----~tomou apalavra o senhor presidente da ;;1'/;ssembleíapara colocar à votação a 

inclusão áayuela matéria na ordem eCos trabalhos áayuefa reunião tenáo-se veri.flcaáo 

um voto contra pelo yue o assunto eCo :JS aryue de T;ombustíveís não fi.z parte áa 

oráemdetrabalhos. ------- ------------------------------------------------------------

-- -- ffntervínáo, o senhor áf!J'utaáo Iuís ~ílveíra referiu yue cía parte eCo srupo 

municípal eCo T;:fJ~-:J595 não faziam yualyuer yuestão em ser cll.scutiáo o 

áocumento, e pediu descufpa ou ao senhor áf!j'utaáo municípal ::Mark ;y;;{aryues se, 

acaso, não .fi.zera um enyuatframento re:;imentaf correcto embora achasse rue 

competia ao senhor yresidente áa assembleia chamar-1/ié a atenção yara o facto e não 

ao senhor áe,putaáo. J?tcrescentou yue, se não lhe falhava a memória, tinham falaáo 

na assembleia municíyal acerca do :1'aryue eCos T;ombustíveis mas, em relação àyuele 

áocumento em concreto e ao parecer da secretaria re:;ional eCo amliíente naáa fora 

Jalaáo nem hoje nem na reunião anterior e a sua yuestão era tão simples yuanto essa: 

se iam ou não de Jacto falar hoje sobre o áocumento ejápercebera yue não era essa a 
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intenção yelo rue O $eU :~rupo munici;pal falaria numa yró:xima Oj'Ortunidade $em 

ruallfuer prolilema. ------------------------------------------------------------------

----- o $enhor de;putado municipal ::Mark ::il:arrue$ yecfíu apalavra cfí.zendo rue 

não a iria U$ar no termo forte de dife$a da honra, mOÍ$ yretendla dl.zer, yara 1ue não 

fi1ue por mentiro$o, 1ue e~e a$$Unto fora levantado na reunião de $e:Xta-foira em 1ue 

fora dlto haver um parecer da $ecretaría rl!Jional, preCÍ$amente o documento 1ue o 

$enhor de;putado e~ava a U$ar qyora, a rue, $O/ire ele, O $enhor pre$Ídente Ja câmara 

municipal, respondera nOS molde$ rue O tinha feito há J'OUCO. ~riu fUe não 

e~ava alí a cortar a J'alavra a nin:~uém ma$ era de opinião rue, $e havia um 

rl!Jimento, ele era para $er cumyrido e rue tinha O cflreíto, enlfuanto deyutado 

munícíyal, de inteTj'elar a me$a $O/ire e$$a$ ruedÕe$. :?lcre$Centou yue a $Ua 

inclu$ão na ordem do$ tralialho$ já tinha ddo dl$cutido e houvera uma votação contra 

tal inclu$ão, mantendo yue o me$mo fora dl$cutido na reunião anterior e reafirmando 

yue nifo rueríaya$$ar por mentÍr0$0 

-----&tomando a yalavra, o $enhor preddente da a$5em/ileía qyradeceu aos 

tralialho$yuantlõ eram vinte e tr& hora$. 
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