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Acta n.º 2/2014

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2014

--------Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e catorze, no Salão Nobre do edifício
dos Paços do Município, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, teve início a sessão ordinária da
Assembleia Municipal, sob a presidência de António Maria dos Santos Sousa, secretariado pelos
vogais José Alcides Ramos Pereira, primeiro secretário, e José Manuel Andrade Simões, segundo
secretário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feita a chamada, verificaram-se as presenças, para além dos membros que compõem a
Mesa, dos vogais, Elisabete Figueiredo Soares, Augusto Carlos dos Santos Leite, Octávio Manuel
da Costa Madaleno, Cristiana Margarida dos Santos Carinha, José Manuel Miranda da Cunha,
Manuel da Silva Sebolão, João Miguel Tavares Garrido, Fátima de Jesus da Silva Arêde, Paulo
Miguel Rebimbas Horta Carinha, António Maria Salgado Vieira, Inês Tavares Rodrigues,
Diamantino Moreira de Matos, Bernardo José Pereira da Silva, Jacinto Caravela Brandão, Mariana
Gomes Branco de Matos Resende Lopes, Hugo Rafael da Silva Figueiredo, Isabel Maria Vilar da
Silva Lopes, João Manuel da Cunha Miranda, José dos Santos Ribeiro de Morais, Lucinda Matos
Leite Barbosa, Ana Luísa Vieira Henriques em substituição de Angelina da Ascensão Rodrigues da
Silva Figueiredo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não compareceu à Assembleia Municipal Miguel Ângelo Conde Valente, que foi notificado
na sequência da renúncia ao mandato do vogal Manuel Rendeiro Pinho.------------------------------------------Verificaram-se, ainda, as presenças do Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Manuel
dos Santos Baptista, do Vice-Presidente Januário Vieira da Cunha e dos Vereadores, Daniel
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Henriques de Bastos, Arminda Maria Tavares Fernandes, António Jorge Feio Bacelar Vilar,
Francisco Augusto Valente Pereira e Maria Emília Morais Carrabau.------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------------------Após saudação aos presentes, o Presidente da Mesa deu início aos trabalhos, pondo à
apreciação a proposta de ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 28 de
fevereiro de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dada a palavra aos vogais da Assembleia, inscreveu-se o vogal Augusto Carlos dos Santos
Leite que solicitou que na página 7, linha 7, fosse transcrita, na íntegra, a afirmação então proferida
pelo Presidente da Câmara. Assim, pediu que, onde diz 1984, conste a seguinte afirmação “Os
requisitos legais para a declaração de prescrição são existentes os mesmos desde 1984, é desde
essa altura que a Câmara utiliza esta metodologia, se calhar esta incúria virá de trás
provavelmente praticada por V. Ex.ª no tempo em que teve as mesmas responsabilidades”. (Doc.
1). Pediu, ainda, que fosse inserido no último parágrafo o facto de ter considerado esta afirmação
uma injúria relativamente à sua pessoa, pelo que solicitou a palavra para defesa da honra, não lhe
tendo sido concedida a mesma, por o Presidente da Assembleia Municipal ter entendido que não
tinha havido qualquer ofensa à honra.----------------------------------------------------------------------------------------- Tendo a Mesa da Assembleia Municipal aceite a proposta de alteração à ata, quando se
preparava para a colocar à votação, o Presidente da Câmara pediu a palavra para dizer que o
vogal estava a propor fazer alterações às suas declarações, mas que estas iriam descontextualizar
as suas afirmações.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perante esta situação, a Mesa da Assembleia Municipal, numa tentativa de se conseguir
uma redação consensual da proposta de alteração, em causa, propôs que se alterasse a sua
redação, de modo que passasse a constar, a seguir a metodologia a frase “que vem de trás.”, o
que abrangeria todos os Presidentes de Câmara. Não tendo esta sugestão sido aceite pelo vogal
Augusto Leite, a Mesa colocou à votação a admissão da proposta de alteração da ata da
Assembleia Municipal, tal como foi apresentada por aquele (vogal Augusto Leite).------------------------------ Efetuada a votação a proposta foi rejeitada com 18 (dezoito) votos contra, da bancada do
PSD e 6 (seis) votos a favor, da bancada do CDS e do PS. ------------------------------------------------------------O vogal Augusto Leite pediu a palavra para fazer uma declaração de voto, esclarecendo que
votou a favor da admissão da proposta, porque a mesma dava fundamento a um pedido de um
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membro da Assembleia Municipal para defesa da honra, que foi recusado, considerando, por isso,
ser relevante a sua transcrição na ata.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa colocou à votação a proposta de ata da reunião de 28 de fevereiro, tal
e qual foi distribuída pelos membros da Assembleia Municipal, tendo a mesma sido aprovada por
maioria com 18 (dezoito) votos a favor, dos vogais da bancada do PSD, 1 (uma) abstenção do
CDS e 5 (cinco) votos contra da bancada do PS.--------------------------------------------------------------------------O vogal Hugo Figueiredo pediu a palavra, para fazer uma declaração de voto. Afirmou que
votou contra a proposta da ata, embora a considere, na sua globalidade, válida, transparente e
elucidativa do que se passou na Assembleia. No entanto, entendeu que o facto relacionado com a
defesa da honra, tinha acontecido, já que, em seu entender, tinha havido mesmo injúria ao vogal
Augusto Leite, pelo que a ata também deveria retratar isso mesmo.------------------------------------------------- O vogal Augusto Leite pediu a palavra para dizer que votou contra a ata, fazendo suas as
palavras do vogal Hugo Figueiredo, e porque a bancada do PPD, influenciada pelas palavras do
Presidente de Câmara, não aceitou aquilo que, com bom senso, a Mesa tinha admitido, que era
aceitar a proposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento de que a correspondência estava
ao dispor para consulta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O vogal Augusto Leite solicitou uma fotocópia do relatório da CPCJ, ao qual o Presidente da
Mesa respondeu que a solicitação ficava registada e que seria sujeita a posterior decisão da Mesa.
--------Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia, ao abrigo do
disposto no artigo 29.º, n.º 1, alínea c) do Regimento, abriu o período de inscrições para o efeito.- --------A vogal Elisabete Soares inscreveu-se para fazer um Voto de Louvor (Doc.2).--------------------------- A Mesa aceitou-o e tendo-o colocado à votação da Assembleia, foi o mesmo aprovado com
18 (dezoito) votos a favor da bancada do PSD e 5 (cinco) abstenções da bancada do PS e do CDS
e 1 voto contra do vogal Diamantino Matos.---------------------------------------------------------------------------------O vogal Diamantino Matos pediu a palavra, para fazer uma declaração de voto, tendo
referido que se absteve, pois considera que elogio em boca própria é vitupério.----------------------------------No seguimento do período de Antes da Ordem do Dia, o Presidente da Mesa da Assembleia,
ao abrigo do disposto no artigo 29.º, n.º 1, alínea d) do Regimento, deu a palavra aos membros da
Assembleia, tendo-se inscrito para intervir os seguintes vogais: Inês Rodrigues, Fátima Arêde,
Manuel Sebolão, Paulo Horta Carinha, Augusto Leite e José Alcides.----------------------------------------
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--------O vogal José Alcides falou sobre os quarenta anos do 25 de Abril, manifestando a sua
solidariedade, homenagem e gratidão a todos os que se esforçaram para que este dia
acontecesse. Referiu que foi graças a esses homens de coragem que se pôde reivindicar direitos a
nível social e autárquico, conforme documento anexo (Doc. 3).-------------------------------------------------------- A vogal Inês Rodrigues realçou as atividades que foram desenvolvidas na Semana da
Bicicleta, que culminou com o evento Primavera Ciclável, que juntou cerca de 750 pessoas a
pedalar na Murtosa. Referiu a inauguração do troço entre o Chegado e a Ribeira Nova e a
importância de obras, como esta, que são de grande relevância para a protecção dos campos
agrícolas da invasão da água salgada. Falou da presença do Secretário de Estado do Ambiente,
na inauguração do Cais da Cambeia, o que permitiu que o Governante se inteirasse da importância
da Ria como elemento identitário e unificador de toda a Região, conforme documento anexo (Doc.
4).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A vogal Fátima Arêde falou sobre o Território em que os Murtoseiros vivem e a convivência
destes com a Ria e tudo aquilo que o potencia e envolve, de uma beleza única e muito própria que
faz parte da Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro. Destacou a preocupação do Município
da Murtosa com todas estas questões que estão relacionadas com o ambiente, sendo prova disso
a celebração de um Protocolo com a Quercus no âmbito do Projeto Parcerias pela Biodiversidade,
possibilitando alocar fundos nacionais e comunitários em investimentos privados que facilitam a
criação de empregos ligados à preservação e valorização da biodiversidade, conforme documento
anexo (Doc. 5).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O vogal Manuel Sebolão referiu-se às dificuldades em que vivem muitas famílias
Portuguesas e também muitas Instituições de natureza privada e pública. Reconhecendo que as
Câmaras Municipais, por vezes, não conseguem ajudar, dados os seus constrangimentos
financeiros, enalteceu o reforço dos apoios de âmbito social que a Câmara Municipal da Murtosa
tem vindo a realizar, conforme documento anexo (Doc.6).-------------------------------------------------------------- O vogal Paulo Horta Carinha questionou o facto de a Câmara Municipal não ter efetuado
pedidos de parecer ou solicitações de contributos à SEMA sobre o Regulamento Municipal de
Ocupação do Espaço Público e Privado, aprovado na última Assembleia Municipal, tendo chamado
a atenção para o facto de, na Assembleia da República, estar a ser discutida uma proposta de Lei
sobre o Regime de Acesso e de Exercício de Atividades de Comércio e Serviços, a qual, a ser
aprovada, poderá vir a contrariar o Regulamento que esta Assembleia aprovou. Assim,
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recomendou ao Executivo que suspendesse o Regulamento, referido, até à publicação da “Nova
Lei”, para aprovação das novas alterações e ajustamentos impostos, conforme documento anexo
(Doc. 7). Trouxe, também, uma proposta sobre a realização de um Cortejo Histórico – Etnográfico
da Murtosa, a realizar durante o Verão, na Torreira, em que houvesse esforço por parte de todos,
nomeadamente Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, coletividades e associações locais,
emigrantes e demais Murtoseiros, a fim de dar uma maior projeção e divulgação da Murtosa,
conforme documento anexo (Doc. 8).------------------------------------------------------------------------------------------O vogal Augusto Leite falou do 25 de Abril e da importância dos homens que estiveram
presos por terem lutado, para que todos possamos falar em democracia. Homens como o Dr.
Manuel Andrade, que esteve preso em Peniche com o Álvaro Cunhal e que o ajudou na fuga e que
nem o nome de uma Rua tem no Concelho da Murtosa. Referiu que falar do 25 de Abril e das
Autarquias é falar daquilo que se passou nesta Assembleia, uma verdade simples, uma defesa da
honra, uma coisa de extrema importância e que foi reprovada pela maioria. Deixou expresso um
abraço em homenagem ao Dr. Manuel Andrade, ao grande candidato da Câmara e ao lutador e
antifascista que foi. Referiu, ainda, que não lhe chegou às mãos o requerimento que pediu na
última Assembleia e que vem referenciado na página 4 da ata, tendo solicitado que fosse dado
cumprimento aos pedidos que são apresentados à mesa.--------------------------------------------------------------- O vogal Augusto Leite fez um ponto de ordem à Mesa sobre a condução dos trabalhos.
Disse julgar que a metodologia não deveria ser a que está a ser seguida, porque deveria ser dada
uma resposta ao vogal do CDS, ao qual o Presidente da Assembleia respondeu que, a seu tempo,
o assunto seria discutido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Câmara, que começou por dizer que
subscreve as palavras do vogal José Alcides, pois conquistamos o direito a construir a liberdade e
esse é um caminho que se tem vindo a fazer ao longo destes 40 anos, com avanços e recuos,
naturalmente numa democracia jovem nem sempre entendida por todos. O facto de estarmos a
debater a nossa Terra, a partilhar opiniões diversas, todos com a mesma intenção que é construir
na diferença um Território cada vez mais amigo é uma forma de construir aquilo que o 25 de Abril
nos trouxe enquanto maior valia.------------------------------------------------------------------------------------------------ Em resposta à vogal Inês Rodrigues referiu que foi uma surpresa muito agradável o grande
envolvimento e a capacidade de mobilização das nossas coletividades, o que prova que o tecido
associativo está vivo, é dinâmico e que se envolveu nos processos. Relativamente à inauguração
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do Cais da Cambeia e à presença do Secretário de Estado do Ambiente na mesma, disse ser
muito relevante pois é necessário que ele seja um agente activo na mobilização dos interesses,
para que possamos estar mais próximo do quadro comunitário que está para breve com o POLIS
II. Disse ainda que era fundamental que o Secretário de Estado tomasse conhecimento da
importância da Ria, enquanto valor ambiental e acima de tudo como valor económico e como
plataforma de desenvolvimento local e regional. --------------------------------------------------------------------------- Em resposta ao vogal Paulo Horta Carinha referiu que a SEMA não foi consultada, porque
não decorre da Lei, tendo os formalismos legais sido cumpridos. Disse que não houve
precipitação, mas que havia urgência em se aprovar aquele Regulamento com o objetivo de
facilitar, quanto antes, a vida aos empresários e que se o regulamento não tivesse sido alterado
não estaríamos capazes, hoje, de poder acolher os pedidos e de podermos facilitar os
procedimentos e isentar custos de procedimentos, ou seja, a suspensão de um regulamento
destes acarretaria substanciais prejuízos para os comerciantes.------------------------------------------------------ Quanto à proposta do cortejo o Presidente da Câmara disse que parece que o vogal leu os
seus pensamentos, apenas com uma diferença que é a da localização. Acrescentou que, este ano,
depois de reunirem com as coletividades que com a Câmara têm colaborado nas recriações do
Milho e do Linho e na Pesca, se achou que devíamos mobilizarmo-nos para uma causa que vem
sendo organizada pelo Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria” de cinco em cinco anos,
qualificando-o e redimensionando-o. Continuou, dizendo que queremos que seja um motivo de
atratividade para que as pessoas se mobilizem e venham até nós.--------------------------------------------------- Respondendo à vogal Fátima Arêde, referiu que há muito se olha para a classificação do
Território para se definir uma estratégia, pois quando chegaram à Câmara em 1998, era mais ou
menos do senso comum, que a maior parte dos problemas de alguma dormência que estava a ser
seguida no nosso Concelho incidiam sobre servidões administrativas. Clarificando, disse que nada
se podia fazer neste Território, porque era Reserva Ecológica e 80% ZPE, não existindo ainda, na
altura, Rede Natura 2000. Que foi a olhar de frente para este problema que se assumiu ir na
procura da forma de transformar um constrangimento numa potencialidade pois, se à Murtosa se
reconhece valor ambiental, em Portugal e na Europa, que esse valor efetivamente seja elemento
diferenciador. Quanto ao protocolo assinado com a Quercus, disse que foi um passo importante,
este reconhecimento das boas práticas que o Município tem produzido nestas matérias, na busca
de um serviço económico verde e sustentável, amigo do ambiente, o que fez com que a Quercus
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autorize o Município da Murtosa a utilizar um selo Nacional que é o + Biodiversidade, um selo que
passará a estar na nossa documentação de comunicação o qual nos orgulhamos de usar.-------------------Quanto à intervenção do vogal Augusto Leite, disse partilhar as referências que este fez ao
25 de Abril e à Liberdade, mas que percebeu que em alguns momentos a Liberdade e a
Democracia não vão de encontro às perspetivas do vogal, parecendo que a maioria não é um
exercício democrático; que prevalecer a decisão da maioria não é democracia e que os
Murtoseiros não tiveram a oportunidade de escolher quem entendiam ser capaz de gerir e produzir
decisão. Mais referiu que, por vezes, a democracia não agrada a todos, porque não serve os seus
objetivos e é sempre aquela perspetiva de quem usa a democracia para servir e de quem
eventualmente pretende que a democracia o sirva. Quanto às referências ao Dr. Manuel de
Andrade, disse que teve a oportunidade de o conhecer e que se ainda não lhe foi feita justiça, a
todos os presentes se deve uma quota-parte da responsabilidade, porque já faleceu há muitos
anos e muitas já foram as oportunidades, se fosse essa a vontade, para o homenagear por um
topónimo ou de outra forma qualquer. ----------------------------------------------------------------------------------------Quanto à intervenção do vogal Manuel Sebolão referiu que, relativamente ao apoio às
coletividades e às famílias, a Câmara não considera uma despesa mas sim um investimento,
sendo a vontade da Câmara continuar a reforçar o apoio à família, mesmo em contra-ciclo, neste
tempo de crise.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O vogal Augusto Leite solicitou a palavra para referir que a Murtosa já teve uma Rua com o
nome do Dr. Manuel Andrade, que foi atribuído em 1997, altura em que presidiu a um Executivo da
Câmara Municipal, pelo que entende que a sua parte na homenagem já foi feita.-------------------------------- O Presidente da Câmara respondeu dizendo que se foi atribuído um topónimo ele continua a
existir, porque depois de 1997 não foram feitas revogações.-----------------------------------------------------------Procedeu-se depois à votação da admissão da proposta apresentada pelo vogal Paulo Horta
Carinha, tendo a mesma sido admitida com 12 (doze) votos a favor, 5 (cinco) votos contra da
bancada do PSD e 7 (sete) abstenções dos vogais Paulo Horta Carinha, da bancada do CDS, e
Elisabete Soares, Lucinda Barbosa, Mariana Lopes, Bernardo Silva, João Cunha e José Alcides,
da bancada do PSD.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocada depois à discussão a proposta, inscreveram-se para intervir os vogais Fátima
Arêde e Manuel Sebolão.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A vogal Fátima Arêde referiu que o cortejo promovido, de 5 em 5 anos, pelo Rancho
Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria” tem algumas das características que o vogal propôs, é
um cortejo muito bem encenado, com qualidade, com abrangência e se está bem feito deverá
seguir esses moldes. Mais disse que deve haver descentralização dos eventos e que a Torreira é
privilegiada no Verão, pelo que o cortejo, nos moldes em que está, deve ser mantido no Bunheiro.-------- O vogal Manuel Sebolão questionou o proponente para quando tinha idealizado esse
cortejo, uma vez que para este ano já estava programado um no Bunheiro. -------------------------------------- O vogal Paulo Horta Carinha respondeu que não fez uma proposta para substituir o que está
programado, e que a sua proposta era no sentido de dar outra dimensão, envolver outras pessoas,
como os emigrantes e em termos de imagem, ao ser realizado na avenida Hintze Ribeiro, na
Torreira, teria outro impacto. Que seria para realizar anualmente, mas que este ano já não seria
expectável dado o pouco tempo disponível.---------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais pedidos de intervenção, foi a proposta colocada à votação, tendo sido
rejeitada com 10 (dez) votos contra dos vogais Santos Sousa, José Simões, João Cunha, Octávio
Madaleno, João Garrido, Fátima Arêde, António Salgado, Bernardo Silva, Jacinto Caravela e Isabel
Vilar, da bancada do PSD, 5 (cinco) votos a favor da bancada do PS e 9 (nove) abstenções das
bancadas do CDS e do PSD.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediram a palavra para fazer declaração de voto os vogais Cristiana Carinha, Diamantino
Matos e Hugo Figueiredo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- A vogal Cristiana Carinha esclareceu que se absteve, porque considerou inoportuno estar a
discutir este assunto, aqui e agora e a ser votada de uma forma tão ligeira, pois esse evento
implica uma logística muito grande e deve ser discutida com pés e cabeça. Disse tratar-se de uma
proposta que é bem-vinda e que deverá ser discutida a seu tempo, por isso não se encontra em
condições de a votar e muito menos de a recusar.------------------------------------------------------------------------- O vogal Diamantino Matos disse que votou a favor da proposta, embora, como o Presidente
da Câmara referiu, o cortejo etnográfico se vá continuar a realizar no Bunheiro, como
habitualmente. Referiu ainda que a conjugação do verbo fazer utilizada pelo Presidente da Câmara
não foi a correta, o que faria com que o Vasco Graça Moura, conhecida personalidade do PSD e
das Letras, se arrepiasse se a ouvisse. Concluiu, dizendo que a palavra utilizada é muito
conservadora por isso o desculpava.------------------------------------------------------------------------------------
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--------O vogal Hugo Figueiredo votou a favor desta proposta, porque entende que as propostas são
complementares, que uma não exclui a outra e é tudo uma questão de timing. Disse que a Torreira
é o palco do Verão, não querendo desprestigiar as outras Freguesias. No entanto, como disse o
vogal Paulo Horta Carinha, é uma organização que requer trabalho e maturação, pelo que não
seria um evento a realizar no espaço de três meses. Referiu, ainda, que votou a favor da proposta
apresentada, porque ideias destas são de louvar, não são de excluir, devem ser acarinhadas e
desenvolvidas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PERÍODO DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------------------------------------------------1. INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA
ALÍNEA C), DO N.º 2, DO ART.º 25.º E N.º 4, DO ART.º 35.º, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE
SETEMBRO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando-se ao primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra ao Presidente da
Câmara, o qual prestou as informações constantes do documento anexo (Doc. 9).-----------------------------A vogal Cristiana Carinha referiu que faltavam os documentos anexos à informação. O
Presidente da Câmara pediu que fossem tiradas cópias e distribuídas aos membros da Assembleia
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE “DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO ANO DE 2013” – DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA
DE 17/04/2014”” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dada a palavra ao Presidente do Executivo, este procedeu à apresentação deste ponto da
Ordem de Trabalhos, explicando que a Prestação de Contas é um documento estritamente técnico,
integralmente produzido pelos Serviços de Contabilidade, sem que tenha a intervenção do
Executivo mas que, no entanto, ele espelha um trabalho desenvolvido durante um ano. Referiu,
ainda, que a dimensão política encontra-se na apreciação do trabalho desenvolvido, até porque as
prestações de contas do Município têm sido aprovadas pelo Tribunal de Contas sem qualquer
reparo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Explicou que existiu uma redução de receitas de capital em 21,64%, em relação ao ano de
2012, devido às menores transferências do Estado e menores recebimentos de fundos
comunitários, retirando daqui a conclusão que as receitas baixaram para níveis de 2008.--------------------Por outro lado, a Despesa Corrente subiu, porque tivemos um aumento de 165% nas
remunerações do subsídio de férias e de natal em relação a 2012, resultado da decisão do
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Tribunal Constitucional. Aumentou em 47,84% a despesa com a Caixa Geral de Aposentações e
em 27,04% na comparticipação para a Segurança Social por parte do Município, disposições
impostas pelo Orçamento de Estado, porque aumentou a taxa de descontos para estas entidades.
Aumentou em 76,27% os apoios concedidos às coletividades, nomeadamente pela celebração de
um protocolo com os Bombeiros Voluntários que, até 2013, não existia. Aumentou em 46,92% na
Componente de Apoio à Família com as refeições escolares e o acréscimo do número de
beneficiários ao arrendamento. Informou ainda, que menos receita significa menor investimento e
que este menor investimento se deve a duas realidades: uma porque a receita foi menor e a outra
porque, devido à estratégia política, de em ano de eleições não se ter querido fazer obras
marcadamente eleitoralistas. Acrescentou que, ao ter-se feito menos investimento em 2013,
resultou um saldo de um milhão e quinhentos e cinquenta e quatro mil euros, o que gerou fundos
disponíveis, para se poder fazer obras como a Av. de S. Mateus, a ampliação do Cemitério da
Murtosa e a conclusão da Av. Dr. João Carlos Vaz da Cunha. Concluiu, dizendo que esta Conta de
Gerência mostra que ainda dependemos muito das transferências do Estado, mas que o Município
goza de boa saúde financeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Pediram a palavra para intervenção os vogais Augusto Leite, José Alcides e Hugo
Figueiredo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O vogal Augusto Leite questionou a legitimidade da aprovação destes documentos, uma vez
que não foram entregues ao vereador do PS antes da reunião de Câmara de 17 de Abril de 2014,
tendo pedido à Mesa que verificasse a legalidade da questão e agisse em conformidade, até
porque lhe cabia a obrigação de fiscalizar as ações da Câmara Municipal. Disse que estes
documentos foram aprovados na reunião de Câmara, no dia 17 de Abril, sem terem podido ser
analisados convenientemente pela oposição e que da leitura da ata se pode verificar como o
Presidente da Câmara tratou o vereador do PS. Terminou, referindo que, pelo facto dos
documentos não terem sido entregues e não terem sido devidamente apreciados, julga que se está
a cometer uma irregularidade e uma ilegalidade, sugerindo à Mesa que tomasse uma posição
retirando estes documentos da discussão da Assembleia. ------------------------------------------------------- O vogal José Alcides enalteceu o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal que, apesar
de todas as dificuldades que o País atravessa, continua a fazer uma boa gestão, procurando com
menos fazer mais. Congratulou-se pelo facto do Executivo, em ano de eleições, não se ter deixado
levar fazendo obras à pressa, tendo valorizado o facto de o Executivo estar a apostar na
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valorização dos jovens, no aumento do apoio às famílias, na aposta no associativismo e na
requalificação urbana, conforme documento anexo (Doc.10).----------------------------------------------------------O vogal Hugo Figueiredo prescindiu da palavra.--------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao Presidente da Câmara, este referiu que o vogal Augusto Leite não teceu
nenhuma consideração em relação à Prestação de Contas, tendo vindo aqui assumir o papel de
advogado de defesa do vereador do PS, na procura da reposição da suposta ofensa que
eventualmente tenha sido produzida. Continuou, dizendo que foram remetidos aos vereadores, por
uma questão de economia, os documentos de síntese que permitem contextualizar os mesmos nos
assuntos agendados para discussão. Rematou, dizendo que estes documentos se encontram, na
íntegra, disponíveis para consulta, sempre e quando quiserem, na Câmara Municipal, como refere
a respetiva ordem de trabalhos da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------- Referindo-se à intervenção do vogal José Alcides, agradeceu as referências que fez ao
desempenho do Executivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O vogal Augusto Leite interveio, referindo que a Câmara não enviou os documentos da
Prestação de Contas, enviou apenas o Relatório de Gestão, mas incompleto, sem anexos.
Continuou, dizendo que foi assumido pelo Presidente da Câmara que os documentos estão para
consulta dos vereadores, mas o que a lei diz é que têm de ser todos enviados aos vereadores,
pelo que solicitou ao Presidente da Mesa que retirasse este ponto da discussão, como forma de
respeito à seriedade e à legalidade.-----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa, referiu que os documentos foram enviados aos membros da
Assembleia assinados, inclusive pelo vereador do PS, pelo que a Mesa entende não se estar
perante qualquer ilegalidade/irregularidade, sendo, deste modo, colocados à votação da
Assembleia, tendo os mesmos sido aprovados por maioria, com 18 (dezoito) votos favoráveis das
bancadas do PSD, com 1 (uma) abstenção do vogal Paulo Horta Carinha do CDS, e 5 (cinco)
votos contra da bancada do PS.------------------------------------------------------------------------------------------------ O vogal Augusto Leite pediu a palavra para fazer uma declaração de voto, dizendo que
votaram contra a aprovação destes documentos, porque eles não foram enviados aos membros da
Câmara e mesmo com a discordância do Vereador Jorge Bacelar, do PS, a Câmara aprovou-os,
conforme documento anexo que foi entregue durante a discussão do ponto 4 (Doc. 14).---------------------- Elaborada a ata em minuta, foi a mesma lida e aprovada por maioria, com 19 (dezanove)
votos favoráveis da bancada do PSD e do vogal Diamantino Matos do PS, e 5 (cinco) votos contra
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da bancada do PS e vogal Paulo Horta Carinha do CDS, conforme documento que se anexa (Doc.
11).- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O vogal Augusto Leite pediu a palavra para fazer uma declaração de voto, dizendo que
votaram contra a aprovação em minuta, porque consideram que os documentos de prestação de
contas apresentados a esta Assembleia Municipal não foram tratados de forma séria e de acordo
com os trâmites legais para o efeito, pelo que entendem que a deliberação não deverá produzir
efeitos imediatos, pelo que transcreve a declaração de voto sobre a deliberação em causa,
conforme documento anexo que foi entregue durante a discussão do ponto 4 (Doc. 15).----------------------3. APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE “APLICAÇÃO DO
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO DE 2013” – DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE
17/04/2014”: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao Presidente da Câmara, este explicou que a aplicação do resultado liquido
decorre da Lei e que o Município da Murtosa tem os seus bens patrimoniais em mais de 20% do
seu ativo, o que o isenta de afetar parte do resultado ao património. Concluiu que o Resultado
Liquido da Câmara no valor de 2.327.582,26 € terá a afetação que decorre da Lei.----------------------------- Não havendo qualquer inscrição para usar da palavra, foi a proposta colocada à votação,
tendo sido aprovada por maioria, com 19 (dezanove) votos favoráveis das bancadas do PSD e do
vogal Paulo Horta Carinha do CDS, com 1 (uma) abstenção do vogal Diamantino Matos do PS, e 4
(quatro) votos contra da bancada do PS.------------------------------------------------------------------------------------- Elaborada a ata em minuta, foi a mesma lida e aprovada por maioria, com 19 (dezanove)
votos favoráveis das bancadas do PSD e CDS, 1 (uma) abstenção do vogal Diamantino Moreira de
Matos do PS, e 4 (quatro) votos contra da bancada do PS, conforme documento que se anexa
(Doc. 12)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O vogal Augusto Leite pediu a palavra para fazer uma declaração de voto, que não
apresentou por escrito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE “1 REVISÃO AO
ORÇAMENTO E 1.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO” – DELIBERAÇÃO
CAMARÁRIA DE 17/04/2014”: --------------------------------------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao Presidente da Câmara, este explicou que, depois de aprovada a Conta de
Gerência, há a obrigatoriedade da incorporação do saldo de gerência naquilo que é o Orçamento e
o Plano da Câmara Municipal. Esclareceu que, quando se elaborou o Plano e o Orçamento foi
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dada prioridade às intervenções que se esperava realizar no 1.º semestre, em detrimento das a
realizar no 2.º semestre, e que, além disso, existem intervenções que ficam no Orçamento e Plano
com valores residuais, para que agora sejam corrigidos pela incorporação do saldo de gerência.
Destacou do Orçamento o reforço nos encargos com saúde, que são muito significativos em
comparação com alguns Concelhos vizinhos; o reforço da verba com a CGA, seguros de acidentes
de trabalho, devido ao aumento das contratações com estagiários e contratos emprego inserção; o
reforço dos subsídios a atribuir às coletividades, como se pode verificar pelo relatório só foram
atribuídos na medida da dotação orçamental disponível. Relativamente às Grandes Opções do
Plano, referiu que se vai proceder ao reforço na obra da COMUR - Museu Municipal, no âmbito da
programação de conteúdos, onde vão ser investidos cerca de 100.000,00 €, para termos um
espaço museológico de referência; ao reforço do projeto da “Casa do Pescador”, onde se vai
reabilitar o antigo Jardim de Infância para se criar um espaço multisserviços de apoio às pescas e
aos pescadores; ao reforço da verba para infraestruturas da X Semana Europeia de Cicloturismo;
reforço da verba para infraestruturas de um espaço com carácter mais permanente para acolher o
ACAREG e futuros eventos; reforço na verba relativa à aquisição da frota, nomeadamente na
aquisição de uma retroescavadora e reforço das verbas para as refeições e transportes escolares.
-------- Não havendo qualquer inscrição, foi a proposta colocada à votação, tendo sido aprovada por
maioria, com 19 (dezanove) votos favoráveis das bancadas do PSD e do vogal Paulo Horta
Carinha do CDS, com 1 (uma) abstenção do vogal Diamantino Matos do PS, e 4 (quatro) votos
contra da bancada do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O vogal Augusto Leite pediu a palavra para fazer uma declaração de voto, que não
apresentou por escrito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elaborada a ata em minuta, foi a mesma lida e aprovada por maioria, com 20 (vinte) votos
favoráveis das bancadas do PSD, do vogal Paulo Horta Carinha do CDS e vogal Diamantino
Moreira de Matos do PS, e 4 (quatro) votos contra da bancada do PS, conforme documento que se
anexa (Doc. 13).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. APRECIAÇÃO E DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE “INVENTÁRIO DE BENS,
DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS” – DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 17/04/2014”:
-------- Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara que referiu que, relativamente ao inventário,
que estava à apreciação desta Assembleia, se tem vindo a realizar um esforço adicional na
realização do mesmo, dando prioridade ao espaço público. Esclareceu que este é um processo
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que nunca está acabado pois, por cada ferramenta/equipamento que é adquirido é necessário
proceder ao seu registo no inventário, mas que agora já existe um esquema montado, procedendose automaticamente ao registo no inventário, logo após uma aquisição e que, na mudança para os
novos Armazéns, irá ser efetuado um levantamento rigoroso do existente de modo a inventariar o
que não está e fazer autos de abate do que já não existe. É um trabalho que se vai fazendo com
os poucos recursos que temos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O vogal Augusto Leite pediu a palavra, para referir que perante a exposição feita pelo
Presidente da Câmara, vê que existe vontade, para que este inventário tenha as correções
necessárias para que haja um controle melhor dos recursos.---------------------------------------------------------- 6. APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE “ACORDO DE
EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA DO
BUNHEIRO” – DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 17/04/2014”: -----------------------------------------------------Dada a palavra ao Presidente do Executivo, este procedeu à apresentação deste ponto da
Ordem de Trabalhos, explicando que a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, trouxe um conjunto de
inovações no que às competências das Autarquias diz respeito e à possibilidade de delegação de
algumas dessas competências nas Juntas de Freguesia. Informou que foi decidido começar pela
Freguesia do Bunheiro, pela experiência que já detinha neste domínio, uma vez que já existia com
ela uma delegação de competências, no que à limpeza urbana dizia respeito, realizada no
penúltimo mandato. Esclareceu que o que se vai fazer com a Junta de Freguesia do Bunheiro vai
ser replicada a outras Freguesias, com as necessárias adaptações, se for essa a vontade das
mesmas. Aclarou que, depois de nos termos debruçado sobre o assunto e de termos feito um
estudo de custos, para que houvesse justiça e transparência nos recursos a afetar, decidiu-se
ceder recursos humanos, materiais e financeiros, para que a Junta possa cumprir a gestão e
manutenção dos espaços verdes, espaços pedonais, sinalização vertical, toponímia e pequenas
obras de conservação das escolas da Freguesia. Concluiu, dizendo que esta proposta já foi
aprovada pelas Junta e Assembleia de Freguesia e pela Câmara Municipal, pelo que só falta a
concordância desta Assembleia, para que se possa dar continuidade ao projeto, fazendo-se a
assinatura do respetivo Acordo de Execução.------------------------------------------------------------------------------ -Não tendo havido intervenções, foi colocado à votação este ponto da Ordem de Trabalhos,
tendo sido aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------
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-------- Após a elaboração da ata em minuta, foi a mesma lida e colocada à votação, tendo sido
aprovada por unanimidade, conforme documento que se anexa (Doc. 16).----------------------------------------------- 7. APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REPARTIÇÃO DE
ENCARGOS E RELATÓRIO FINAL PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA
EXTERNA E NOMEAÇÃO DA SOCIEDADE OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA,
COMO AUDITOR EXTERNO PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS MUNICIPAIS –
DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 03/04/2014: ---------------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao Presidente da Câmara, este esclareceu que a repartição de encargos
decorre da Lei, que se poderia ter desencadeado um mecanismo de ajuste direto, mas que por
uma questão de transparência e abrangência se decidiu fazer um concurso público, o que veio a
mostrar-se vantajoso no aspeto económico. Informou que, uma vez que o auditor externo é um
elemento de fiscalização e de validação da atividade financeira da Autarquia, cabe a esta
Assembleia aprovar a proposta da Câmara Municipal e nomear como auditor aquela sociedade,
que ficou melhor classificada no concurso aberto para o efeito. Concluiu, dizendo que, a partir de
agora, temos que ter um Revisor Oficial de Contas a certificar as nossas contas e que essa
obrigatoriedade advém de uma disposição do Orçamento de Estado. ----------------------------------------------- -Abertas as inscrições, não se registaram quaisquer intervenções, pelo que se procedeu de
imediato à votação, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade, ficando, assim, nomeada a
Sociedade Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda.--------------------------------------------------------------------- Após a elaboração da ata em minuta, foi a mesma lida e colocada à votação, tendo sido
aprovada por unanimidade, conforme documento que se anexa (Doc. 17). --------------------------------------- 8. APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE “ADESÃO AO PACTO
DE AUTARCAS”– DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 03/04/2014: -------------------------------------------------Dada a palavra ao Presidente da Câmara, este explicou que a proposta apresentada, com o
objetivo de obter autorização para que a Câmara possa aderir ao Pacto de Autarcas, resultou de
uma decisão estratégica da Região. Disse que há muito que os onze autarcas da Região
assumiram como desígnio estratégico uma aposta diferenciadora no que à sustentabilidade diz
respeito e que se acreditamos regionalmente que o ecossistema RIA é um valor, então estes
Concelhos teriam de se comprometer com um conjunto de políticas públicas, no sentido da
valorização ambiental. Esclareceu que, aqui, a sustentabilidade é muito transversal, porque ia
desde a mobilidade, às políticas de economia verde e à valorização dos resíduos. Concluiu,
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dizendo que a adesão é necessária como requisito de base para a candidatura ao próximo quadro
comunitário e que este é um projeto financiado pelas Redes Urbanas para a Competitividade e
Inovação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O vogal Augusto Leite pediu a palavra, para pedir um esclarecimento sobre o compromisso
de se garantir em Orçamento verba em percentagem para aplicação numa política verde, se
existem mecanismos de controlo do cumprimento dessa medida por parte dos Municípios e quem
é a Autoridade que vai fiscalizar. Acrescentou que se trata de uma notícia boa, porque temos que
pensar no ambiente em que vivemos, e perguntou se existem verbas já cativas, para o efeito, em
orçamento, agora que se fez a incorporação do saldo de gerência.--------------------------------------------------O Presidente da Câmara respondeu que não fez as contas mas que, se calhar, já temos
mais do que os 15%. Mais referiu, que é importante perceber que, por exemplo, na reabilitação de
um edifício se forem tomadas medidas de reaproveitamento de águas pluviais, isso é uma dotação
afeta aos mecanismos de sustentabilidade, na reabilitação de um arruamento em que propomos a
abolição das barreiras arquitetónicas, os corredores cicláveis ou pedonais isso é orçamento na
promoção da mobilidade e integração social. Concluiu que este valor pode estar associado a uma
enorme diversidade de investimentos públicos, que temos é que evidenciar onde é que ele está e
que o mesmo é controlado pela entidade que nos financia comunitariamente, que é a CCDRC.------------O vogal Augusto Leite pediu novamente a palavra, dirigindo-se ao Presidente da Câmara
agradecendo o esclarecimento que deu, referiu que também entende que não tem que estar no
Orçamento a verba específica para todos os pormenores. Disse que colocou a questão, uma vez
que a Câmara trouxe a esta Assembleia a Revisão ao Orçamento e o PPI e a proposta de Adesão
ao Pacto de Autarcas e pensou que já teria feito esse trabalho de análise, porque ele terá que ser
feito.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara pediu a palavra, para dizer ao vogal Augusto Leite que a obra da
Av. Dr. João Carlos Vaz da Cunha, a construção dos corredores cicláveis, a abolição das barreiras
arquitetónicas, a substituição da iluminação tradicional por leds, a valorização dos percursos
pedonais, a beneficiação da Av. de S. Mateus e a reabilitação da rede elétrica, são tudo
intervenções no âmbito da sustentabilidade.---------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais inscrições, foi a proposta apresentada pelo Executivo Camarário
colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------
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-------- Após a elaboração da ata em minuta, foi a mesma lida e colocada à votação, tendo sido
aprovada por unanimidade, conforme documento que se anexa (Doc. 18). --------------------------------------- 9. FIXAÇÃO DO NÚMERO DE PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA PARA
INTEGRAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E SUA DESIGNAÇÃO (ELEIÇÃO);
DESIGNAÇÃO (ELEIÇÃO) DE UM REPRESENTANTE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
PÚBLICAS E PRIVADAS, COM ATIVIDADE NO CONCELHO, PARA INTEGRAR O CONSELHO
MUNICIPAL DE SEGURANÇA; DESIGNAÇÃO (ELEIÇÃO) DE QUATRO CIDADÃOS, UM DE
CADA FREGUESIA DO CONCELHO, DE RECONHECIDA IDONEIDADE, PARA INTEGRAR O
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA: ------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa esclareceu que iriam fazer esta eleição por partes, fixando-se, em
primeiro lugar, o número de Presidentes de Junta de Freguesia e depois a sua designação.-----------------Dada a palavra aos vogais da Assembleia, inscreveu-se a vogal Isabel Vilar, da bancada do
PSD, que apresentou uma proposta, que apontava para fixar em dois, o número de Presidentes de
Junta de Freguesia que irão integrar o Conselho Municipal de Segurança, conforme documento
que se anexa (Doc. n.º 19).-------------------------------------------------------------------------------------------------------O vogal Augusto Leite pediu a palavra para questionar se, na Assembleia Municipal de 28 de
Fevereiro, já não tinha sido fixado em dois o número de Presidentes de Junta para integrar o
Conselho Municipal de Segurança.---------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa respondeu que não, pois a alínea d), do n.º 4, do Regulamento,
respetivo, diz: - número de Presidentes de Junta a fixar pela Assembleia Municipal e designados
por este Órgão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à votação da proposta, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. ----------------Após a elaboração da ata em minuta, foi a mesma colocada à votação tendo sido aprovada
por unanimidade, conforme documento anexo (Doc. 20).----------------------------------------------------------------A vogal Isabel Vilar inscreveu-se, novamente, e apresentou uma proposta de designação dos
Presidentes de Junta do Monte e da Murtosa, João Manuel da Cunha Miranda e José dos Santos
Ribeiro de Morais, respetivamente, para integrar o Conselho Municipal de Segurança, conforme
documento anexo (Doc. 21)-------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à votação da proposta por escrutínio secreto, tendo sido a mesma aprovada por
maioria, com 22 (vinte e dois) votos a favor e 2 (dois) votos contra. ------------------------------------------
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--------- Após a elaboração da ata em minuta, foi a mesma colocada à votação tendo sido aprovada
por unanimidade, conforme documento anexo (Doc. 22).----------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa começou por esclarecer que, na redação original do Regulamento, em
causa, constava a designação (eleição) de um representante das instituições de ensino públicas e
privadas, pois existiam dois estabelecimentos de ensino públicos e, entre os dois, fazia-se a
eleição que era comunicada à Câmara. Atualmente, há só uma Escola, pelo que se sugere que
seja o Diretor do Agrupamento ou quem ele indicar a representá-lo. De facto, quando se aprovou o
Regulamento ao atribuir-se esse encargo à Assembleia Municipal, poderá acontecer a designação
de um cidadão externo à Escola e não uma pessoa da escola, quando o interesse é que seja da
Escola. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois de discutido o assunto, foi dada a palavra ao vereador Daniel Bastos, que explicou
que a Legislação atual não inclui as Escolas para fazerem parte do Conselho Municipal de
Segurança. No entanto, foi entendido que as Escolas deveriam estar representadas neste Órgão,
assim como o representante da Escola apenas se encaixava na alínea f), “até 20 cidadãos de
reconhecida idoneidade”, ficou um cidadão de cada Freguesia mais um da Escola.-----------------------------O vogal Augusto Leite pediu a palavra, para sugerir que seria melhor retirar este ponto da
discussão, porque não iria estar a indicar o nome de uma pessoa da escola que poderia não estar
disponível para assumir essas funções. Mais referiu, que seria melhor falar com a pessoa primeiro
para saber se estaria interessada em assumir essas funções.--------------------------------------------------------- Assim, este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos, com a concordância de todos os
membros da Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dada a palavra aos vogais da Assembleia, para discussão do ponto relativo à eleição de
quatro cidadãos de reconhecida idoneidade, para integrar o Conselho Municipal de Segurança,
inscreveram-se os vogais Lucinda Barbosa, da bancada do PSD e Paulo Horta Carinha, da
bancada do CDS, que apresentaram duas propostas de listas, às quais foram atribuídas a letra A e
letra B, respetivamente, conforme documentos que se anexam (Doc. n.º 23 e n.º 24). -------------------------Procedeu-se à votação das propostas por escrutínio secreto, com os seguintes resultados:
proposta A obteve 19 (dezanove) votos, a proposta B obteve 1 (um) voto e 4 (quatro) votos em
branco.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi dada por terminada à 1h30m (uma hora e trinta minutos) do dia 1 de maio de
2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA E PARA EFEITOS IMEDIATOS - Durante a
presente reunião foram aprovadas em minuta e para efeitos imediatos, nos termos do n.º 3 do art.º
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 3 do art.º 27.º do Código do Procedimento
Administrativo, as deliberações tituladas: “Apreciação, discussão e votação da proposta de
“Documentos de Prestação de Contas Referentes ao ano de 2013” – deliberação camarária de
17/04/2014”; Apreciação, discussão e votação da proposta de “Aplicação do Resultado Liquido do
Exercício de 2013” – deliberação camarária de 17/04/2014”; “Apreciação, discussão e votação da
proposta de “1.ª Revisão ao Orçamento e 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano” – deliberação
camarária de 17/04/2014”; “Apreciação e discussão da proposta de “Inventário de Bens, Direitos e
Obrigações Patrimoniais” – deliberação camarária de 17/04/2014”; Apreciação, discussão e
votação da proposta de “Acordo de Execução de Delegação de Competências na Junta de
Freguesia do Bunheiro” – deliberação camarária de 17/04/2014”; “Apreciação, discussão e votação
da proposta de Repartição de Encargos e Relatório Final para aquisição de serviços de auditoria
externa e nomeação da Sociedade Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda., como auditor externo
para certificação legal de contas municipais – deliberação camarária de 03/04/2014”; Apreciação,
discussão e votação da proposta de “Adesão ao Pacto de Autarcas”– deliberação camarária de
03/04/2014; “Fixação do número de presidentes de junta de freguesia para integrar o conselho
municipal de segurança e sua designação (eleição) ”; ------------------------------------------------------------

