(R: 11.04.2011)

ACTA N.º 15/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2011.-----------------------Aos onze dias do mês de Abril do ano dois mil e onze, nesta Vila da
Chamusca, na Sala das Reuniões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu
a Câmara Municipal sob a Presidência do Senhor Sérgio Morais da
Conceição Carrinho, e com as presenças dos Senhores Vereadores Joaquim
José Duarte Garrido, Francisco Manuel Petisca Matias, João Manuel Duarte
Lourenço e Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado comigo, Cristina
Isabel Pires Queimado, Técnica Superior que secretariei.--------------------------------Verificando-se quórum, o Senhor Presidente, declarou aberta a reunião,
eram dezassete horas e vinte minutos, após o que se deu inicio à apreciação
dos seguintes assuntos:----------------------------------------------------------------------------ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Previamente distribuído pelo
Executivo o texto da acta da reunião anterior, foi a mesma aprovada por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA / RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - EM
08.04.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 178.336,58€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 129.542,32€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 48.794,26€;
DOCUMENTOS: 50.544,80€.---------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: Entrou-se depois na ORDEM DO DIA composta dos
seguintes pontos previamente estabelecidos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------Documentos para aprovação:---------------------------------------(01) – SEMANA DA ASCENSÃO 2011 – CRISE 2011 / PROPOSTA
PARA ANÁLISE E CONTRIBUTOS:-----------------------------------------------------------Presente a seguinte Proposta subscrita pelo Senhor Vice-Presidente:
“Perante a situação do país, a evidência das dificuldades do Município
tornam-se tão graves como as consequências sofridas em 2006/2007. No
entanto, neste período, foi possível encontrar e reinventar meios, por um lado
controlar o sistema financeiro do Município e por outro lado manter um
razoável investimento e ainda socorrer em 2008/2009 o tecido pequeno
empresarial no concelho. Hoje as condições são, como é do conhecimento
de todos, completamente diferentes. Assim, a realização de eventos e apoio
a eventos terá que sofrer novas medidas de contenção ou mesmo de
suspensão, pois a sua execução não pode colocar em risco o já difícil
cumprimento do pagamento da divida a fornecedores. No entanto, dada a
importância do evento da Ascensão na auto-estima e valorização sóciocultural da comunidade concelhia, propõe-se desde já uma análise financeira
e comparativa por forma a encontrar as melhores soluções de realização, ou
em último caso, estudar o modo de suspensão.”, anexando estudo financeiro
comparativo por sectores de despesa, prevendo os seguintes custos para
2011 nos seguintes modelos: - Modelo concentrado 4 dias: Total da despesa
Prevista = 98.000€; - Modelo reduzido 4 dias: Total da despesa Prevista =
47.500€.------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre este assunto e após esclarecimentos complementares dos
Senhores Presidente e Vice-Presidente, os restantes elementos do Executivo
teceram algumas considerações, nomeadamente: - Sr. João Lourenço:

2

(R: 11.04.2011)

Referiu que a proposta apresentada vai de encontro com a situação actual do
País, mas que, atendendo à Semana de Ascensão ser tradição no Concelho
considera que deverá ser feita contenção de custos de forma a que a
população entenda que o município “está a fazer esforços na redução da
despesa”; Sr. Joaquim Garrido: Referiu que é necessário ter contenção nas
despesas, e que vota favoravelmente a proposta que apresenta o valor mais
baixo de despesa prevista; Dr. Paulo Queimado: Referiu que se deveria fazer
pré levantamento da previsão das receitas (investidores interessados na
feira) de forma a poder fazer-se estudo comparativo.-------------------------------------A Câmara apreciou e com a abstenção de voto do Senhor Vereador Dr.
Paulo Queimado, deliberou por maioria com quatro votos a favor (2 CDU,
1 PSD e 1PS) a Proposta minimalista (modelo reduzido de 4 dias – Previsão
de Despesa 47.500€).------------------------------------------------------------------------------(02) - DEP. TÉCNICO - DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO –
CANICEIRA - VALE DE CAVALOS:--------------------------------------------------------Requerimento registado no livro respectivo sob o número 192 de 01 do
corrente, de MARIA HELENA RAIMUNDO COSTA, residente na Rua Hugo
Morais, Vivenda Pita Marques, Quinta da Torrinha, r/chão, dto, 1750-123
Lisboa, solicitando, na qualidade de cabeça de Casal da Herança de Glória
Elisa Baixito, certidão relativa a destaque de parcela de terreno sito na Rua
do Carvalhal, 13, Caniceira, freguesia de Vale de Cavalos, concelho de
Chamusca, conforme descreve no requerimento e documentação que junta.-------Instrui este Processo uma Informação do D.T.O.U.A. documento que,
por muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta Acta para todos os
efeitos.---------------------------------------------------------------------------------------------
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------A Câmara apreciou e com as abstenções de voto dos Senhores
Vereadores do PS (Sr. Joaquim Garrido e Dr. Paulo Queimado) deliberou por
maioria e em minuta para efeitos imediatos, mandar certificar que o
solicitado cumpre as condições previstas na respectiva legislação para
a operação pretendida.---------------------------------------------------------------------------(03) - CONTABILIDADE - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS 2011:---------------------------------------------------------------------------------------Presente o Processo referenciado em epígrafe, constituído pelos Documentos de Prestação de Contas Relativos ao ano Financeiro de 2010,
conforme elencados no anexo I da Resolução n.º 4/2001 - 2.ª Secção Instruções n.º 1/2001, do Tribunal de Contas, os quais se encontram
integralmente elaborados e devidamente arquivados, estando disponíveis
para consulta quando para tal forem solicitados.------------------------------------------- A Câmara apreciou todos os documentos referenciados, que por muito
extensos se dão por inteiramente transcritos nesta Acta para todos os
efeitos, tendo o Executivo tecido algumas considerações e larga troca de
impressões sobre a situação financeira do Município pelo que, com a
abstenção de voto dos Senhores Vereadores Joaquim Garrido e Dr. Paulo
Queimado, deliberou por maioria de presenças:---------------------------------------------UM) - APROVAR os Documentos de Prestação de Contas relativos ao
ano financeiro de 2010.----------------------------------------------------------------------------DOIS) - Remeter este Processo ao Tribunal de Contas e à Assembleia
Municipal para efeitos de apreciação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------(04) - CONTABILIDADE - DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2011 –
ALTERAÇÃO:----------------------------------------------------------------------------------------Elaborada pelos Serviços de Contabilidade, foram presentes as
seguintes alterações aos Documentos Previsionais/ano económico de
2011: Sétima ao Orçamento, Grandes Opções do Plano (GOP’s) e Plano
Plurianual de Investimentos (PPI) e a Sexta às Actividades Mais Relevantes,
documentos que, por muito extensos, se dão por inteiramente transcritos
nesta acta, para todos os efeitos.----------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por maioria, com 3 votos a favor (2 CDU
e 1 PSD), 1 voto contra (Senhor Vereador Dr. Paulo Queimado - PS) e 1
abstenção de voto (Sr. Vereador Joaquim Garrido – PS) aprovar os
referidos Documentos.---------------------------------------------------------------------------(05) - PESSOAL / MAPA DE FÉRIAS DOS TRABALHADORES DO
MUNICÍPIO / 2011 : -------------------------------------------------------------------------------- Elaborado nos termos dos art.sº 173.º e 176.º da Lei 59/2008, de 11 de
Setembro, foi presente o Mapa de Férias referente ao pessoal ao Serviço da
Autarquia, composto de dez folhas, documento que, por muito extenso, se dá
por inteiramente reproduzido nesta Acta para todos os efeitos.-------------------------A Câmara tomou conhecimento e, tendo em consideração que o referido
Mapas de Férias foi elaborado de conformidade com a respectiva legislação,
deliberou, por unanimidade, manifestar o seu acordo ao Documento bem
como às alterações futuras que se considerem necessárias e possíveis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------Documentos para conhecimento:--------------------------------(06) – ECO PARQUE DO RELVÃO – 2.ª FASE: -------------------------------------A) – INALENTEJO 2007-2013: CANDIDATURA N.ºALENT-01-0663FEDER-001471 - MINUTA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO:------------------ Presente o oficio da CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
LEZÍRIA DO TEJO, registado no livro respectivo sob o número 4815 em 11
do corrente, informando da decisão de aprovação da Candidatura relativa à
operação supra referenciada, pela Autoridade de Gestão do INALENTEJO,
tendo sido apurado o montante de 1.565.523,44€ de investimento elegível e
de 1.095.866,41€ de comparticipação FEDER (conforme cópia de Parecer
Técnico e Apreciação Técnica, que juntam), sendo a decisão de financiamento formalizada em contrato de financiamento a celebrar entre a CIMLT e
o Município, conforme minuta que anexam, documentos que, por muito
extensos se dão por inteiramente transcritos nesta Acta para todos os
efeitos.--------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara regozijou-se pela aprovação desta Candidatura, manifestou
acordo ao teor da referida Minuta de Contrato de Financiamento no âmbito
do Programa Operacional do Alentejo 2007-2013, bem como proceder à
remessa do processo para ratificação da Assembleia Municipal e apreciação
do Tribunal de Contas.------------------------------------------------------------------------------B) – PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL:--------A Câmara tomou conhecimento do teor de email remetido à
CCDRLVT solicitando o agendamento de reunião sobre o processo em
epígrafe, nomeadamente sobre o parecer do INIR (INSTITUTO DE
INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS, IP) e irá acompanhar o Processo
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dado este ser estratégico para o desenvolvimento do Concelho..----------------C) – ESTUDO DE ACESSIBILIDADES / ADITAMENTO:---------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do Aditamento ao Estudo de
Acessibidades – Aditamento, elaborado pela firma EXACTO Estudos +
Planeamento, documento que, por muito extenso se dá por inteiramente
transcrito nesta Acta para todos os efeitos, e irá acompanhar o Processo
dado este ser estratégico para o desenvolvimento do Concelho.------------------(07) – SAÚDE: ALTERAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM
NAS EXTENSÕES DE SAÚDE DO CONCELHO:------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento de email da UNIDADE DE SAÚDE
FAMILIAR DE CHAMUSCA, registado no livro respectivo sob o número 4584
em 06 do corrente dando conhecimento de alteração de horário de
atendimento de enfermagem nas Extensões de Saúde de Pinheiro Grande,
Parreira, Chouto, Ulme e Vale de Cavalos.---------------------------------------------------(08) – EDUCAÇÃO: REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR – 1.º
CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO LECTIVO 2011/2012:-----------------------------Acompanhado do oficio do Gabinete da Secretária-Geral da ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, solicitando informação relativamente a: “1.Tem esse
município escolas do 1o Ciclo do Ensino Básico com menos de 21 alunos? 2. Está
previsto o encerramento de alguma escola? 3. Se sim, concorda com o seu
encerramento? 4. A33 que distancia se situa a escola mais próxima? 4. Existem
garantias de apoio para o transporte escolar?”, foi presente cópia do oficio n.º 999,
de 04 do corrente, prestando os esclarecimentos solicitados. A Câmara tomou
conhecimento e irá continuar a acompanhar o assunto e aguardará a
informação solicitada à DRELVT.------------------------------------------------------------------

7

(R: 11.04.2011)

------(09) – PROJECTO PILOTO MEDIADORES MUNICIPAIS – ABERTURA
DE CANDIDATURAS:------------------------------------------------------------------------------Presente o oficio do ALTO COMISSARIADO PARA AIMIGRAÇÃO E
DIÁLOGO INTERCULTURAL, IP, registado no livro respectivo sob o n.º 4715
em 07 do corrente, comunicando a abertura das Candidaturas de 08 de Abril
a 09 Junho 2011 do Projecto – Piloto Mediadores Municipais, o qual visa
colocar mediadores ciganos nos serviços das câmaras municipais ou em
iniciativas promovidas por estas, no âmbito de um programa de formação em
contexto de trabalho. Deverão ser residentes na área de intervenção da
autarquia ou em concelhos limítrofes, sendo seleccionados para este
projecto sob proposta dos municípios. A Câmara tomou conhecimento e
continuará a acompanhar este assunto.---------------------------------------------------(10) – ZONA DE DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DA PARREIRA:--------------------------------------------------------------------------Presente o oficio da ADIP- ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL DA FREGUESIA DA PARREIRA, registado no livro respectivo
sob o número 4771 em 08 do corrente, sobre o assunto em epígrafe, bem
como Fax remetido ao Sr. Presidente da JUNTA DE FREGUESIA DA
PARREIRA, agendando reunião para o dia 14/04/2011, pelas 21h30 para
acerto de procedimentos com a Direcção da ADIP e J.F. Parreira. A Câmara
tomou conhecimento e manifestando solidariedade e continuará a
acompanhar o assunto que é de máxima importância para a Câmara
Municipal, bem como realizar reunião de trabalho com o objectivo de
ultrapassar as necessidades existentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------(11) – CENTRO DE APOIO SOCIAL DA CARREGUEIRA - ALMOÇO
SOLIDÁRIO / CONVITE:---------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e agradeceu o convite para participar no
Almoço Solidário que terá lugar no próximo dia 30 de Abril pelas 12 h.---------------(12) – CIRVER ECODEAL - RELATÓRIO DE GESTÃO / 2010:-----------------A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Gestão da SOCIEDADE
ECODEAL – GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S.A,
relativamente ao ano de 2010.-------------------------------------------------------------------(13) – PDM DE CONSTÂNCIA / REPRESENTANTE DO MUNICIPIO
PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO:---------------------A Câmara manifestou acordo ao teor do Despacho do Senhor
Presidente exarado na Informação Técnica n.60/MF de 05 do corrente,
nomeando a Técnica Dra. Maria Margarida Anastácio Ferreira como
representante deste Município para integrar a Comissão de Acompanhamento do Plano Director Municipal de Constância.-----------------------------------------(14) – DESPORTO – ATL PÁSCOA 2011 – CALENDARIZAÇÃO DE
ACTIVIDADES: --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da Calendarização das Actividades do
ATL do período de Páscoa do corrente ano.--------------------------------------------------(15) – RECURSOS HUMANOS: PESSOAL AFECTO AOS TRANSPORTES ESCOLARES / REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO / DESPACHO DO SR. PRESIDENTE: -------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor dos Despachos do Senhor
Presidente, autorizando que sejam ultrapassados os limites de trabalho
extraordinários fixados na alínea a) do n.º1 do artigo 161º da Lei 59/2008.----
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------(16) – CONTABILIDADE – RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL
ÚNICO:-------------------------------------------------------------------------------------------------Acompanhado do Relatório e Parecer do Fiscal Único do ROC da Firma
MARTINS PEREIRA E ASSOCIADOS, SROC, LDA., relativamente à
Certificação Legal das Contas de 2010 deste Município que apresenta
algumas reservas nos ponto 7 e 8 emite o seguinte Parecer: “Considerando
as análises e os trabalhos efectuados, e tendo em atenção o teor da
Certificação Legal das Contas, que emitimos somos de parecer que a
Assembleia Municipal do MUNICÍPIO DE CHAMUSCA: a) aprove o relatório
do Executivo e as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010; b)
aprove a Proposta de aplicação de resultados constante do relatório do
Executivo”, foi presente uma Informação subscrita pelo Senhor Vice-presidente que explica as situações apontadas nos pontos 7 e 8 do referido
Relatório e apresenta o seguinte “Comentário Final: “O relatório proporciona
que se reafirme o facto do Município estar a ser penalizado, nomeadamente
pela Administração Central em matéria de clarificação do limite de endividamento, aliás assunto já reflectido no relatório de gestão de 2010.”. A Câmara
tomou conhecimento dos referidos Documentos, bem como dos esclarecimentos complementares do Senhor Vice-Presidente.--------------------------------------(17) – CONTABILIDADE - REALIZAÇÃO DE DESPESAS:--------------------A Câmara tomou conhecimento, em cumprimento do disposto no n.º 3
do artigo 65.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º
5-A/2002 de 11 de Janeiro, da “Posição dos Compromissos” correspondente
ao período de 01 a 07 de Abril do ano corrente, na importância global de
126.833,97€ (cento e vinte e seis mil e oitocentos e trinta e três euros e
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noventa e sete cêntimos).--------------------------------------------------------------------------(18) - INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE:-------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento dos contactos, reuniões e
acções em que participou no período compreendido entre a última e a
presente reunião, bem como do agendamento do previsto até à próxima
reunião:-------------------------------------------------------------------------------------------------Dia 05.04: Reunião com a Rádio Antena Livre sobre realização de Gala
em Abrantes. Ao fim da tarde reunião com Sr. Ministro do Ambiente no
Governo Civil.-----------------------------------------------------------------------------------------Dia 06.04: Reunião do Conselho de Administração da ECODEAL.--------------Dia 07.04: Deslocou-se com Dra. Alice Lázaro, à Torre do Tombo em
Lisboa / Comemorações dos 450 anos das vilas de Chamusca e Ulme.--------------Dia 08.04: Reunião de coordenação para análise de algumas questões
relativamente ao Eco Parque – Estudos e Projectos. Almoço de trabalho com
o Dr. António Torres/Questões do QREN – Programação e ponto de situação
de Candidaturas. Reunião com Dr. João Cardador e visita a projecto
PRODER /Pinheiro Grande.-----------------------------------------------------------------------Dia 11.04: Reunião com Inst. Do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD) /
Estudo de Impacte Ambiental de Eco Parque / Acerto de procedimentos com
DTOUA – Estudo de Tráfego.---------------------------------------------------------------------Reunião com a Firma TAGUSGÁS com vista à instalação de posto para
abastecimento.----------------------------------------------------------------------------------------Reunião com a Firma RECOMPOSTOS que manifestou interesse em
adquirir lote no Eco Parque do Relvão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------(19) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:------------------------FRANCISCO MANUEL MATIAS:----------------------------------------------------------OBRAS: Estradas em terra / Zona Ribeirinha / Chamusca / Vale de
Cavalos. ------------------------------------------------------------------------------------------------CULTURA: Procissão das Endoenças dia 15 de Abril. BIBLIOTECA:
Comemorações do 25 de Abril.-------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO: Decorrerão algumas actividades, no âmbito das Comemorações do 25 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------DESPORTO / PROJECTO “MAIS LEZÍRIA”: Futebol de 7 equipa de
veteranos irá representar o Município em Rio Maior.--------------------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:------------------------------------------------------------- Deu conhecimento de algumas acções e reuniões em que participou,
referindo, nomeadamente: Dia 05.04: Reunião com Empresa Via Educação
com vista à implementação do Portal e@educa no Município; Dia 06.04:
Reunião com UCC – CAM’AL – Acções para a Saúde; Reunião com
Associação de Romeiros de Vila Boim que se irão deslocar em carroças em
peregrinação para Fátima, com dormida e almoço no Chouto 1 e 2 de Maio.
Dia 07.04: Reunião na CIMLT, sobre o sector da Educação; Dia 12.04:
Programa de rastreio do Cancro da Mama.---------------------------------------------------PAULO JORGE QUEIMADO:--------------------------------------------------------------Fez a leitura e entrega do seguinte Documento: “Situação Económica e
Financeira do Município da Chamusca: Continuo a considerar que os
documentos apresentados são documentos completamente abertos, sem
estrutura, sem conteúdos concretos e sem um claro planeamento estratégico
de opções para a gestão do saneamento da situação económica e financeira
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do município. O executivo em funções de permanência, constituído pela
coligação CDU/PSD, continua a ser evasivo nas suas informações, e embora
tentassem disponibilizar dados concretos de análise, decorrendo de
suposições de cenários irrealistas e de vitimização perante uma situação que
agora reconhecem como sendo economicamente preocupante, pelo menos,
desde o inicio de 2005, apenas continuam a fazer um levantamento dos
problemas detectados, sem apresentarem propostas concretas para resolver
o problema financeiro desta Câmara Municipal. As únicas propostas
apresentadas são muito vagas baseadas em acção de "ser criados níveis de
prioridade, cancelando pura e simplesmente a execução da maior parte das
situações previstas para 2011" (ponto 2.4 da informação de 17 de Fevereiro),
"apoiar a celeridade possível dos processos de concursos de pessoal em
curso, reduzindo drasticamente as situações de contrato a prazo e casos de
recibos verdes...", criar plafonds de consumíveis por cada serviço e criar
plafonds de reparação ou substituição de equipamentos por cada serviço".
São apresentadas propostas para "aquisição de três viaturas 4X4 (...) para
os responsáveis operacionais (encarregados)", "aquisição de 1 viatura 4X4
(...) para a topografia..." e afectação de viaturas às oficinas, não
disponibilizando os custos decorrentes de reparações no ultimo ano das
viaturas

ao

serviço

para

se

fazer

o

estudo

comparativo

de

reparação/aquisição. Em relação às viaturas pesadas maquinaria e
transportes escolares, não são apresentadas quaisquer alterações. Nas
actividades culturais, desportivas e recreativas são apresentadas as
propostas de "manter apenas as actividades já programadas no âmbito da
biblioteca municipal, sector do ensino, desporto e piscinas", "manter o
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modelo participativo nas actividades previstas para as comemorações dos
450 anos" e "remeter as temáticas da Semana da Ascensão para os 450
anos...". No que respeita ao Quadro Comunitário, apenas é proposto que
"devem ser ponderadas o avanço dos procedimentos necessários até ao
momento de adjudicação". Em relação ao ponto de situação do IHRU,
apenas se sugere que se "aguarde outra execução sem que haja certezas de
aprovação e homologação", não apresentando também aqui qualquer
sugestão concreta. Em relação ao Planeamento com as freguesias, não se
denota qualquer alteração ao realizado desde o início do mandato, ou seja,
apenas situações de carácter urgente e de protecção civil. As soluções
apresentadas, nomeadamente na venda de património, manifestam-se
também elas irreais, que em análise dos documentos orçamentais de receita
apresentados, deveria rondar os 3,162M€, mas que, pelo contrário, que se
continuam a comprar imóveis sistematicamente. No que respeita às despesas
com pessoal, apenas referir que, para além da diminuição das horas de
trabalho extraordinárias, consideradas como "reduzidas ao nível de serviços
mínimos", continuam a ser verificadas mesmo em situações que não são
consideradas de carácter urgente ou de protecção das populações.
Analisando os quadros de receita e despesa comparativa entre 2009 e 2010,
verifica-se que houve efectivamente um "aumento significativo dos proveitos
e ganhos em 2010" no valor de 1.398.288,86€, correspondente a um
aumento de 13,7% relativamente a 2009, nomeadamente nas Transferências
e Subsídios obtidos, nos impostos e taxas, e outros proveitos e ganhos
operacionais tendo apenas decrescido na rubrica de vendas de produtos. Em
relação aos Custos e Perdas, "constata-se uma redução dos custos em 2010
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na ordem dos 485.660,93€ (4,76%)"relativamente a 2009, tendo decrescido
os

Custos

e

Perdas

Extraordinárias

e

Outros

Custos

e

Perdas

Extraordinárias, verificando um acréscimo nos Fornecimentos e Serviços
Externos, sendo as mais significativas as Remunerações de Pessoal (27,78%)
e os Serviços Externos (27,73%). Não obstante destes resultados é
preocupante a evolução das Dividas a Terceiros de Curto Prazo, tendo um
acréscimo significativo de 555% que representam 848.344,90€ face ao ano
de 2009 (152.760,00€), quando em 2008 era de 63.255,79€ e em 2007 de
27.173,74€, o que representa um aumento de 3684% desde o ano de 2007,
e uma pequena diminuição das dividas de curto, médio e longo prazo na
ordem dos 4,5%, cifrando-se agora nos 13.359.994,64€. Pelo exposto,
assumo desde já que não inviabilizarei qualquer projecto ou planeamento
desde que se mostre razoável e credível para a resolução da grave
situação económica e financeira do município, sendo esta, a meu ver, a
ultima oportunidade do executivo em permanência mostrar que consegue
resolver os graves problemas financeiros criados nos últimos mandatos.”.----------Sobre o Documento o Executivo teceu diversas considerações, tendo os
Senhores Vereadores da CDU e PSD mencionado que não se revêem no
documento apresentado.---------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezoito horas e quarenta minutos, da qual, para
constar, se lavrou a presente acta que, depois de ser considerada aprovada,
vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim Cristina Queimado
servindo de Secretário, que redigi e igualmente assino, nos termos do n.º 2
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do artigo 92.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/
2002 de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara,
Sérgio Morais da Conceição Carrinho
O Técnico Superior,
Cristina Isabel Pires Queimado
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