--- N.º 10/2012 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE. -------------------------------------------- Aos catorze dias do Mês de Dezembro de dois mil e doze, nesta Cidade
de Vila Nova de Famalicão, reuniu, ordinariamente, no auditório da
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, a Assembleia Municipal deste
Concelho, com a seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS ----------------------------------PRIMEIRO - Informações do senhor Presidente da Câmara Municipal
sobre a atividade da mesma. ------------------------------------------------------------SEGUNDO - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal das
Grandes Opções do Plano e Orçamento do Município para 2013 e propostas
anexas. (Grelha A) -----------------------------------------------------------------------TERCEIRO - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de
pedido de autorização, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 46.º da Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, para recrutamento na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 8
(oito) trabalhadores, da carreira e categoria técnico superior, para exercer as
funções descritas no mapa de pessoal da Câmara Municipal de V. N. de
Famalicão, aprovado para o ano de 2012, relacionadas com a área de
atividade de arquitetura, com recurso à reserva de recrutamento interna,
resultante do procedimento concursal comum aberto pelo aviso n.º
11504/2011, publicado em Diário da República, 2.ª série, nº 100, de 24 de
Maio de 2011, retificado pela declaração de retificação n.º 1305/2011,
publicada em Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 23 de agosto de
2011,respeitando a ordenação constante da lista unitária de ordenação final
homologada em 14 de novembro de 2012. (Grelha E) -----------------------------
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---QUARTO - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de
pedido de autorização para alienação com recurso a hasta pública, dos lotes,
do loteamento municipal da Quinta de Rebordelo, em Ruivães. (Grelha E) -------QUINTO - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de
pedido de autorização para a manutenção da atribuição de despesas de
representação aos titulares de cargos dirigentes do município, que se
encontrem ou que venham a ser providos no cargo na sequência da
reestruturação orgânica que venha a ser aprovada, e por todo o tempo de
duração da nomeação. (Grelha E) ------------------------------------------------------SEXTO - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal com o
pedido de revogação da deliberação tomada na reunião da Assembleia
Municipal de 27/09/2012, relativamente ao pedido de autorização para:
- Assunção do compromisso plurianual decorrente do contrato de confissão e
cessões parcelares de dívida a assinar entre a AMAVE, a SUMA e os
municípios intervenientes; ------------------------------------------------------------- Assunção do compromisso plurianual decorrente do contrato a assinar entre
a AMAVE e os municípios; ----------------------------------------------------------- Aprovação dos referidos contratos de confissão de cessões parcelares de
dívida; - Para ratificação dos atos praticados pelo Presidente da Câmara
Municipal no que concerne à outorga dos contratos devidos, caso se verifique
a circunstância prevista no ponto 7 da proposta. (Grelha E) ------------------------SÉTIMO - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, de
alteração parcial do Plano Diretor Municipal (PDM) de V. N. de Famalicão.
(Grelha D)---------------------------------------------------------------------------------OITAVO - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de
pedido de autorização prévia de assunção de compromissos nos anos de
2013, 2014 e 2015, no âmbito do procedimento de concurso público n.º
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13/12/DAOM, destinado à manutenção de fontes ornamentais do município.
(Grelha E) ---------------------------------------------------------------------------------NONO - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de pedido
de autorização prévia de assunção de compromissos nos anos de 2013, 2014
e 2015, no âmbito do procedimento de ajuste direto n.º 164/12/DAOM,
destinado à adjudicação de fornecimento de energia elétrica para os novos
edifícios do Parque da Devesa. (Grelha E) --------------------------------------------DÉCIMO - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de
pedido de autorização prévia de assunção de compromissos no corrente ano e
nos anos de 2013, 2014 e 2015, no âmbito do procedimento de ajuste direto
n.º 166/12/DAOM, destinado à adjudicação de fornecimento de energia
elétrica para o Parque do Quinteiro. (Grelha E) --------------------------------------DÉCIMO PRIMEIRO - Discussão e votação da proposta da Câmara
Municipal de pedido de autorização prévia de assunção de compromissos no
ano corrente e no ano de 2013, no âmbito do procedimento de ajuste direto
n.º 171/12/DAOM, destinado à adjudicação de aquisição de válvulas
reguladoras de pressão em ferro fundido dúctil (F:F:D.). (Grelha E) --------------DÉCIMO SEGUNDO - Discussão e votação da proposta da Câmara
Municipal de pedido de autorização prévia de assunção de compromissos no
ano de 2013, 2014 e 2015, no âmbito do procedimento de ajuste direto n.º
181/12/DAOM, destinado à adjudicação do serviço de controlo da qualidade
da água. (Grelha E) ----------------------------------------------------------------------DÉCIMO TERCEIRO - Discussão e votação da proposta da Câmara
Municipal de pedido de autorização prévia de assunção de compromissos no
ano de 2013, no âmbito do procedimento de ajuste direto da empreitada de
construção da nova “Ponte sobre o rio Pele – Landim”. (Grelha E) --------------
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---DÉCIMO QUARTO - Discussão e votação da proposta da Câmara
Municipal de regulamento de Organização dos serviços municipais, nos
termos da proposta. (Grelha) -----------------------------------------------------------DÉCIMO QUINTO - Discussão e votação da proposta da Câmara
Municipal de pedido de autorização, nos termos do disposto no n.º 2 do
artigo 46.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, para:----------------------- Recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, de 1 (um) trabalhador, da carreira e categoria de
técnico superior, para exercer as funções descritas no mapa de pessoal da
Câmara Municipal, aprovado para o ano de 2012, relacionadas com a área de
atividade de contabilidade, com recurso à reserva de recrutamento interna,
resultante do procedimento concursal comum aberto pelo aviso n.º
11502/2011, publicado em Diário da República, 2.ª série, nº 100, retificado
pela declaração de retificação n.º 1304/2011, publicada em diário da
República 2.ª série. N.º 161, de 23 de Agosto de 2011, respeitando a
ordenação constante da lista unitária de ordenação final homologada em 26
de Novembro de 2012; ---------------------------------------------------------------- Recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, de 1(um) trabalhador, na carreira e categoria de
assistente técnico, para exercer as funções descritas no mapa de pessoal da
Câmara Municipal, aprovado para o ano de 2012, relacionadas com a
atividade de técnico profissional, na área de construção civil/desenho, com
recurso à reserva de recrutamento interna, resultante do procedimento
concursal comum aberto pelo aviso n.º 11501/2011, publicado em Diário da
República, 2.ª série, nº 100, retificado pela declaração de retificação n.º
1306/2011, publicada em diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 23 de
Agosto de 2011, respeitando a ordenação constante da lista unitária de
ordenação final homologada em 29 de Novembro de 2012;-----------------------
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- Recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, de 2 (dois) trabalhadores, na carreira e categoria de
Assistente Técnico, para exercer as funções descritas no mapa de pessoal da
Câmara Municipal, aprovado para o ano de 2012, relacionadas com a
atividade de Técnico Profissional, na área de Secretariado, com recurso à
reserva de recrutamento interna, resultante do procedimento concursal
comum aberto pelo aviso n.º 11501/2011, publicado em Diário da República,
2.ª série, nº 100, retificado pela declaração de retificação n.º 1306/2011,
publicada em diário da República 2.ª série. n.º 161, de 23 de Agosto de 2011,
respeitando a ordenação constante da lista unitária de ordenação final
homologada em 29 de Novembro de 2012. (Grelha E) ------------------------------A Mesa, presidida por João Nuno Lacerda Teixeira de Melo e secretariada
por Heitor Rui Santos Bernardo e Sílvio Tomé Simões Vilela verificou a
existência de "quórum" e assinalou as seguintes presenças e faltas: ----------------ADELINO MARTINS MOTA ------------------------------------------------------ADELINO SANTOS OLIVEIRA---------------------------------------------------ADOLFO COSTA OLIVEIRA------------------------------------------------------AGOSTINHO CARNEIRO MENDES ---------------------------------------------AGOSTINHO SILVA VEIGA ------------------------------------------------------ALCINO GOMES CRUZ ------------------------------------------------------------ÁLVARO JOAQUIM COSTA OLIVEIRA ---------------------------------------AMÉRICO MARIA SÁ BARBOSA -----------------------------------------------ANA MANUEL BARRÃO ROCHA BARBOSA---------------------------------ANA MARIA ALMEIDA OLIVEIRA SAMPAIO -------------------------------ANA PAULA RIBEIRO V. C. COSTA --------------------------------------------ANDRÉ FILIPE PINHEIRO M. COSTA -----------------------------------------ANÍBAL CASTRO COSTA ---------------------------------------------------------ANTÓNIO ALBERTO SIMÕES COSTA ---------------------------------------
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---ANTÓNIO AUGUSTO FERNANDES GOMES ---------------------------------ANTÓNIO DOMINGUES AZEVEDO-FALTOU-JUSTIFICOU ------------ANTÓNIO FERNANDO ABREU SOUSA ---------------------------------------ANTÓNIO FERNANDO SANGUEDO MEIRELES FALTOU-JUSTIFICOU ---ANTÓNIO JOSÉ GOMES COSTA RIBEIRO------------------------------------ANTÓNIO MANUEL CARVALHO GOMES---FALTOU---------------------ARMANDO JESUS GUIMARÃES CARVALHO ------------------------------ARMÉNIO COSTA MACEDO -----------------------------------------------------ARMINDO FERNANDES GOMES -----------------------------------------------ARMINDO MANUEL SAMPAIO MOURÃO------------------------------------AVELINO ALMEIDA MACHADO SILVA REIS ------------------------------CÂNDIDA JESUS SILVA VELOSO BATISTA PEREIRA --------------------CARLA PATRICIA RODRIGUES VIEIRA --------------------------------------CARLA SOFIA SANTANA AFONSO R. FARIA -------------------------------CARLOS ALBERTO COSTA FERNANDES ------------------------------------CARLOS ALBERTO COSTA PEREIRA -----------------------------------------CARLOS ANTÓNIO PEREIRA MARTINS --------------------------------------CARLOS FERNANDO OLIVEIRA FERREIRA --------------------------------CARLOS FERNANDO SILVA CARVALHO ------------------------------------CARLOS MANUEL CARDOSO AZEVEDO ------------------------------------CARMÉM RODRIGUES ARAÚJO---FALTOU --------------------------------DANIEL FERNANDO OLIVEIRA MACHADO --------------------------------DANIEL SILVA CUNHA -----------------------------------------------------------DELFIM FERNANDO M. ABREU ------------------------------------------------DOMINGOS PEREIRA PEIXOTO ------------------------------------------------DOMINGOS SOUSA RIBEIRO ----------------------------------------------------ELISA MARIA DOMINGUES COSTA CARVALHO --------------------------EMÍDIO RUBIM SOUSA SANTOS ---------------------------------------------
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---FERNANDO LUCAS SIMÕES VILELA -----------------------------------------FILIPA ISABEL QUEIRÓS ALMEIDA-------------------------------------------FRANCISCO ASSIS MACHADO FERREIRA-----------------------------------FRANCISCO RODRIGUES SÁ ----------------------------------------------------GERMANO ANTÓNIO SILVA ARAÚJO ----------------------------------------HEITOR JOSÉ PEREIRA ROCHA ------------------------------------------------HEITOR RUI SANTOS BERNARDO ---------------------------------------------ILÍDIO FERNANDO MONTEIRO VILAÇA -------------------------------------JOÃO CARLOS FERREIRA MACHADO ----------------------------------------JOÃO CARLOS PEREIRA ALVES FERREIRA---------------------------------JOÃO NUNO LACERDA TEIXEIRA MELO ------------------------------------JOAQUIM COSTA CORREIA ARAÚJO -----------------------------------------JORGE MANUEL LOPES GOMES CRUZ---------------------------------------JORGE PAULO SILVA OLIVEIRA -----------------------------------------------JOSÉ ALFREDO SILVA LEITE ---------------------------------------------------JOSÉ CARLOS FELGUEIRAS A. CASTRO -------------------------------------JOSÉ COSTA SILVA ----------------------------------------------------------------JOSÉ FERNANDO NOVAIS PINHEIRO -----------------------------------------JOSÉ LUÍS SILVA ARAÚJO -------------------------------------------------------JOSÉ MANUEL OLIVEIRA LOPES ----------------------------------------------LÍDIA BRÁS DIAS ------------------------------------------------------------------LURDES OLIVEIRA FERNANDES---FALTOU -------------------------------MANUEL AUGUSTO OLIVEIRA FERREIRA----------------------------------MANUEL AZEVEDO PIMENTA -------------------------------------------------MANUEL AZEVEDO SILVA ------------------------------------------------------MANUEL COSTA SILVA ---------------------------------------------------------MANUEL FERNANDO S. CORREIA PAIVA -----------------------------------MANUEL FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA ---------------------------
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---MANUEL FRANCISCO FARIA NASCIMENTO---FALTOU ----------------MANUEL GUIMARÃES OLIVEIRA FERNANDES ---------------------------MANUEL JOÃO FERNANDES NASCIMENTO---FALTOU ----------------MANUEL JOAQUIM DUARTE SANTOS---FALTOU ------------------------MANUEL JOAQUIM RODRIGUES CARVALHO -----------------------------MANUEL JOAQUIM SILVA COSTA --------------------------------------------MANUEL MARTINS COSTA------------------------------------------------------MANUEL OLIVEIRA SANTOS ---------------------------------------------------MANUEL SILVA CORREIA AMARO -------------------------------------------MARIA ADELINA ORTIGA CASTRO -------------------------------------------MARIA ESPERANÇA DIAS F. OLIVEIRA--------------------------------------MARIA JOSÉ FERNANDES BARBOSA -----------------------------------------MARIA MADALENA FERNANDES NOGUEIRA CARVALHO ------------MÁRIO JORGE MOREIRA FERNANDES --------------------------------------MARISA ROSALINA GONÇALVES CUNHA---FALTOU -------------------NUNO ANDRÉ ARAÚJO SANTOS REIS SÁ -----------------------------------NUNO ANDRÉ VASQUES VIEIRA---FALTOU -------------------------------PAULO AGOSTINHO FARIA C. M. FOLHADELA----------------------------PAULO CÉSAR GONÇALVES MARINHO PINTO ----------------------------PAULO JORGE LOPES COELHO ------------------------------------------------RAUL DUARTE AGUIAR TAV. BASTOS --------------------------------------RUI PEDRO PACHECO ALVES --------------------------------------------------SÉRGIO MACIEL LOPES OLIVEIRA -------------------------------------------SILVESTRE IVO SÁ MACHADO ------------------------------------------------SÍLVIO JOÃO F. RIBEIRO SOUSA ----------------------------------------------SÍLVIO TOMÉ SIMÕES VILELA--------- ----------------------------------------TELMA SUSANA OLIVEIRA MARINHO PINTO -----------------------------TERESA LUÍSA FERREIRA SILVA--------------------------------------------
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---VITOR MANUEL GASPAR M. LIMA MOREIRA -----------------------------Verificado o quórum deu-se início à sessão com o período de: --------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA NOVA
DE FAMALICÃO – Deu início à sessão com a votação da ata nº seis de
vinte e sete de setembro de dois mil e doze, da ata nº sete de um de outubro
de dois mil e doze e da ata nº oito de doze de outubro de dois mil e doze,
foram as mesmas aprovadas, por unanimidade. ---------------------------------------PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Deu conhecimento
que deu entrada na Mesa várias propostas num total de oito documentos, que
são do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------JOSÉ LUÍS ARAÚJO (BE) - Fez a leitura da moção apresentada pelo
Grupo Municipal do Bloco de Esquerda que é do seguinte teor: -------------------“Recusa da Reorganização Administrativa das Freguesias. -----------------------Mais uma vez os portugueses foram defraudados por este governo de
coligação, em que o principal objetivo de governação aponta para medidas
economicistas, centralização do poder e enfraquecimento da participação
popular nos órgãos autárquicos. --------------------------------------------------------A aprovação pela Assembleia da República da proposta da Unidade
Técnica para a Reorganização Administrativa do Território (UTRAT), revela
uma vez mais a insensibilidade e o desrespeito pelo que foi aprovado nesta
Assembleia Municipal, que rejeitou a extinção das freguesias que constituem
o nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------Vários são os autarcas e municípios que estão unidos contra a extinção de
qualquer freguesia e garantem estar dispostos a recorrer a todos os meios
legais, à disposição, para que esta agregação/extinção de freguesias seja
evitada. ------------------------------------------------------------------------------------Já foram interpostas várias providências cautelares. Por isso seria de bom
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senso que o processo fosse suspenso, pois não podemos aceitar uma reforma
imposta, à força, estamos sim a favor de uma reforma livre e localmente
decidida pelo que é necessário mais tempo. -------------------------------------------Devemos reiterar a nossa posição contra o Projeto de lei nº 320/XII, do
PPD/PSD e CDS-PP que aplica a Reforma Administrativa Territorial
Autárquica, por desrespeitar a autonomia local e atentar contra a proteção da
confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, que foi aprovado na
generalidade no passado dia 6 de Dezembro pelos partidos do governo na
Assembleia da República que retira ao município de Famalicão 15 das 49
freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------Assim, a Assembleia Municipal de Famalicão, reunida em sessão ordinária
no dia 14 de Dezembro de 2012, delibera: --------------------------------------------I – Reafirmar as deliberações já tomadas, na Assembleia Municipal
realizada no dia 23 de Novembro de 2012. --------------------------------------------II – Repudiar o Projeto de lei nº 320/XII aprovado pela maioria PPD/PSD
e CDS-PP que reduz as freguesias do Concelho de Famalicão a 34. ---------------III – Apelar aos deputados da Assembleia da República que rejeitem
aquando da votação final a Lei nº 320/XII. -------------------------------------------IV – Apelar à Câmara Municipal que siga a orientação da ANMP que apela
aos municípios que não concordam com a reforma do território, que não
nomeiem comissões instaladoras nas novas freguesias. ------------------------------Caso seja aprovada, enviar a Suas Excelências o Presidente da República, à
Presidente da Assembleia da República, ao Primeiro-ministro, ao Ministroadjunto e dos Assuntos Parlamentares e aos Líderes dos Grupos
Parlamentares representados na Assembleia da República”. -------------------------CÂNDIDA VELOSO (PSD) – Fez a leitura do Voto de congratulação,
apresentado pelo Grupo Municipal do PSD que é do seguinte teor: ---------------“ O grupo parlamentar apresenta um voto de congratulação relativamente
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ao Prémio de Reconhecimento à Educação 2012, atribuído ao Município de
V. N. de Famalicão, como o segundo Melhor Município do País para estudar,
pelo júri do “ Fórum Escolas para o século XXI”. -----------------------------------Esta distinção que galardoa entidades que se evidenciaram no contributo
que deram à comunidade educativa no ano de 2012, destaca os diversos
programas desenvolvidos e aplicados de forma integrada para melhorar as
condições de estudo dos alunos, através de um dos instrumentos orientadores
da Política Educativa do Município que é o Plano Municipal de Melhoria e
Eficácia da Escola de V. N. de Famalicão. --------------------------------------------Neste sentido, podemos afirmar que este reconhecimento valoriza os
desafios conduzidos pela Câmara Municipal em parceria com as instituições
educativas e que funcionam como uma alavanca ao desenvolvimento do nosso
concelho porque estimulam os jovens a estudar, a escolher o seu percurso
formativo, apoiando os mais desfavorecidos. -----------------------------------------Este reconhecimento não só nos orgulha como nos responsabiliza a
fazermos mais e melhor”. ----------------------------------------------------------------CARLOS AZEVEDO (CDU) – Fez a leitura da moção, apresentada pelo
Grupo Municipal da CDU que é do seguinte teor: -----------------------------------“ Traindo as populações, os Presidentes de Junta, os eleitos locais e
Assembleias de Freguesia, a ANAFRE e a vontade democraticamente
expressa da maioria das Assembleias Municipais do país, PSD e CDS querem
impor a liquidação de freguesias. -------------------------------------------------------Na prática o que o PSD e CDS estão a concretizar – com a
responsabilidade do PS que subscreveu no acordo com a Tróika a redução de
autarquias e que tinha no seu programa eleitoral – é um ataque à democracia,
uma ofensa à identidade cultural, é a eliminação daqueles que defendem e
representam os interesses das populações e todos os dias lhes dão resposta. ----- Afastar o povo da sua Junta de Freguesia, reduzir a prestação de serviços,
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reduzir a prestação de serviços, liquidar postos de trabalho, afastar as
populações da participação da vida local, eis o objetivo da Reforma
Administrativa em curso. ----------------------------------------------------------------O que se pretende é isolar ainda mais as populações, condená-las ao
abandono e isolamento. Um processo tão mais grave quanto em muitos
locais, se soma a extinção da Freguesia ao fecho da escola, do centro de
saúde, do posto de correios, aos cortes nos transportes públicos, à eliminação
de carreiras, ao encerramento de ligações ferroviárias, à retirada do tribunal...
---Refira-se ainda que a posição pública do Sr. Presidente da Câmara de V.
N. de Famalicão sobre esta matéria tem sido contra a proposta da UTRAT,
afirmando, nomeadamente, que «numa altura em que o país mais necessita de
coesão para sair desta situação de crise, o Governo coloca a população uma
contra a outra»; ou ainda, referindo-se em concreto à proposta da UTRAT,
que «Não falo com autistas porque não ouvem» e o que é proposto é «um
trabalho incompleto, sem nexo e sem sentido». ---------------------------------------Concluindo por fim Sr. Presidente da Câmara sobre este processo que «O
país não pode criar mazelas onde e quando não é necessário criar»; ---------------Considerando ainda que em 23 de Novembro a Assembleia Municipal de
V. N. de Famalicão votou contra a proposta da UTRAT de forma clara,
esmagadora e inequívoca; ---------------------------------------------------------------A assembleia Municipal de V. N. de Famalicão, reunida em sessão
ordinária de 14 de Dezembro de 2012, delibera:--------------------------------------Apelar à participação dos Presidentes de Junta, eleitos locais e aos
famalicenses, na Manifestação promovida pela ANAFRE, em Lisboa, no
próximo dia 22 de dezembro, para que assim defendam as suas freguesias; -------Manifestar, novamente, a sua oposição à proposta imposta pela UTRAT e
agora imposta pela Assembleia da República através dos votos favoráveis dos
deputados do PSD e CDS; ------------------------------------------------------------
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---Que deste voto seja dado conhecimento à ANAFRE, ao Sr. Primeiroministro, ao Governo, aos Grupos Parlamentares na Assembleia da República
e ao Sr. Presidente da República”. -----------------------------------------------------SÍLVIO SOUSA (CDU) - Fez a leitura do voto de solidariedade,
apresentado pelo Grupo Municipal da CDU que é do seguinte teor: ---------------“É do conhecimento de todos, as dificuldades que muitos famalicenses
atravessam no momento atual, seja pela ameaça constante do desemprego e
incerteza no futuro, seja pela redução de vencimentos, pensões e reformas,
seja ainda devido ao aumento dos bens essenciais (considere-se a título de
exemplo apenas o aumento do IVA) e do custo de vida, de que são exemplos
mais gravosos o aumento do custo de acesso à saúde, à educação, à
habitação….. ------------------------------------------------------------------------------Hoje esta situação é transversal e afeta os trabalhadores dos mais variados
setores, com ou sem qualificação, operários e quadros técnicos, e superiores
de igual forma. ----------------------------------------------------------------------------É exemplo disso a situação de muitos professores da Didáxis, dos
trabalhadores da Flexus, Flexfelina ou da Meatex, sendo que muitos outros
famalicenses, estão neste momento no final período do subsídio de
desemprego não sabendo como irão subsistir no futuro próximo, caso, por
exemplo, dos ex-trabalhadores da Oliveira Ferreira e da Sacramento Têxteis. ----O conjunto destas situações, e muitas outras há e são conhecidas,
demonstram bem a dramática situação por que muitos famalicenses passam e
que inevitavelmente trará consequências para todos.---------------------------------Nos últimos 36 anos, destruiu-se o aparelho produtivo nacional,
estrangulou-se a economia, endividou-se o país e aumentou-se a dependência
externa. As consequências estão à vista no agravamento do desemprego e da
precariedade, na limitação dos direitos sociais, na degradação das condições
de vida, no aumento das desigualdades, da pobreza e da exclusão social. -------
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---O país está condenado ao definhamento. Os trabalhadores, a juventude e o
povo português têm força bastante para com a sua ação e a sua luta derrotar
o rumo de afundamento do país.--------------------------------------------------------A Assembleia Municipal de V. N. de Famalicão, reunida em sessão
ordinária a 14 de Dezembro de 2012, delibera: ---------------------------------------Aprovar um voto de solidariedade com os trabalhadores famalicenses, que
nesta época, passam por dificuldades acrescidas e que sentem a insegurança
crescente em relação ao futuro”. -------------------------------------------------------HEITOR ROCHA (PSD) - Fez a leitura do voto de congratulação,
apresentado pelo Grupo Municipal do PSD que é do seguinte teor: ---------------“A freguesia de Nine, é geograficamente uma das freguesias mais
importantes do concelho, situada no extremo noroeste, confrontando com o
Município de Barcelos, deparou-se com o facto da administração dos CTT
pretender encerrar o posto dos correios. ----------------------------------------------Tal situação era de uma enorme gravidade para os Ninenses, para as
freguesias vizinhas e para as diversas empresas situadas nesta zona geográfica
que utilizam diariamente este serviço.--------------------------------------------------Nesse sentido, a Junta de Freguesia de Nine e a Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, tomaram as diligências necessárias para inverter esta
situação, lutando para a manutenção deste serviço no mesmo edifício e sob a
alçada dos CTT, contudo por parte da administração dos CTT tal situação
não era possível e tem sido política administrativa dos CTT encerrar os
pequenos postos de atendimento. ------------------------------------------------------Mediante este problema na Freguesia de Nine, a Câmara Municipal e a
Junta de Freguesia procuraram e apresentaram a solução em conjunto. Ao
invés de reclamarem, solucionaram o problema. --------------------------------------Encontraram a solução de instalar o posto dos correios na sede da Junta de
Freguesia, cedendo as instalações e recursos humanos para assegurar a
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continuidade de um serviço à Freguesia de Nine e às populações vizinhas,
com um investimento global de 30.000€ pela autarquia em obras de
adaptação a esta nova valência. ---------------------------------------------------------Deste modo, mais uma vez a Câmara Municipal demonstrou e como tem
sido hábito nos últimos 12 anos, a proximidade às Juntas de Freguesia e
atenta aos problemas dos famalicenses. ------------------------------------------------Assim, pretende a Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão
congratular o empenho da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da
Junta de Freguesia de Nine pela manutenção do posto dos correios de Nine”. ---RUBIM SANTOS (PS) – Apresentou um voto de recomendação do
Grupo Municipal do Partido Socialista que é do seguinte teor: ---------------------“ Esta Assembleia Municipal rejeitou por esmagadora maioria (apenas uma
abstenção) a proposta de reorganização administrativa do Município de Vila
Nova de Famalicão aprovada pela Unidade Técnica para a Reorganização
Administrativa do Território (UTRAT). -----------------------------------------------Pese embora a referida Deliberação deste órgão, é pública a intenção da
Administração Central de prosseguir com a reorganização administrativa de
acordo com o projeto aprovado pela UTRAT (embora com a alteração
relativa às Freguesias de Brufe, Outiz, Cavalões e Gondifelos), contrariando
desse modo os interesses e anseios das Freguesias do nosso Município,
expressos em sucessivos pareceres e propostas aprovados pelas respetivas
Assembleias de Freguesia. ---------------------------------------------------------------Considerando o supra exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista
propõe que a Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão, reunida hoje,
a 14 de Dezembro de 2012, delibere recomendar à Câmara Municipal que
disponibilize todos os meios ao seu alcance ao serviço daqueles que
pretendam encetar meios legais e pacíficos de luta contra tal reorganização
administrativa, concedendo-lhes, nomeadamente, apoio jurídico e logístico. ----
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---Da aprovação da presente Recomendação deve ser dado conhecimento à
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República, ao Ex.mo senhor
Primeiro-ministro, ao Ex.mo Senhor Ministro adjunto e dos Assuntos
Parlamentares e ao Ex.mo Senhor Presidente da UTRAT”. -------------------------SÉRGIO LOPES (CDS-PP) – Fez a leitura do voto de recomendação
apresentado pelo Grupo Municipal do CDS-PP que é do seguinte teor: -----------“ Vem pela presente o Grupo Municipal do CDS na Assembleia Municipal
de Vila Nova de Famalicão propor o seguinte voto de congratulação a José
Carvalho pelo seu contributo para a valorização da imagem do nosso
concelho a nível nacional e internacional.----------------------------------------------Fruto do seu empreendedorismo, José carvalho obteve o prémio de
“Projeto Mais Inovador da Europa”. ---------------------------------------------------O agricultor é responsável por doze estufas de morangos, com uma área
total de um hectare, tendo promovido um método inovador de suspensão
denominado por HIDROPONIA, que é três vezes mais rentável do que o
método tradicional, e ecologicamente mais sustentável, pois traduz uma
significativamente poupança em termos de consumo de água. ----------------------O prémio acima mencionado foi promovido no âmbito do 1º Congresso
Europeu de Jovens Agricultores. -------------------------------------------------------No concurso, foram apresentados projetos de jovens agricultores dos 27
Estados-membros da União Europeia, que concorreram nas categorias de
“melhor jovem agricultor da Europa”, “projeto mais sustentável” e “projeto
mais inovador”. ---------------------------------------------------------------------------Considerando o relevante valor social do empreendedorismo como meio de
fomento da inovação no tecido empresarial, contribuindo para o
desenvolvimento económico do concelho de Vila Nova de Famalicão e do
nosso País. --------------------------------------------------------------------------------Pelo exposto, proponho que a Assembleia Municipal delibere: ----------------
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---1. Aprovar o voto de congratulação pela atribuição do prémio de “Projeto
Mais Inovador da Europa” a José Carvalho. ------------------------------------------2. Dar conhecimento do presente voto de congratulação ao próprio”. ----------TERESA SILVA (PSD) - Fez a leitura do voto de congratulação,
apresentado pelo Grupo Municipal do PSD que é do seguinte teor: ---------------“ No mês em que se celebrou o Dia Internacional do Voluntariado e o Dia
Mundial dos Direito Humanos, dia 5 e 10 de dezembro respetivamente, o
Grupo Municipal do PSD vem por este meio associar a estes importantes
efemérides, a apresentação de um voto de congratulação pela atribuição do
prémio europeu, na categoria de “Melhor Voluntário”, a Isabel Fernandes. ------A jovem Isabel Fernandes foi a vencedora do prémio europeu, na categoria
de “Melhor Voluntário”, atribuído pela Active Citizens of Europe. O painel
de júris foi constituído por elementos da Comissão Europeia, Organizações
da Sociedade Civil e por voluntários, que reconheceram o mérito do
excelente desempenho da Isabel na promoção da coesão, justiça e
solidariedade. -----------------------------------------------------------------------------Psicóloga de formação, Isabel Fernandes foi coordenadora de uma missão
de voluntariado, em Moçambique, de Julho de 2011 a agosto do presente
ano. Neste período, coordenou o projeto Tutor à Distância, um programa que
a levou ao trabalho comunitário de ajuda a 900 pessoas na província de Gaza,
no sul de Moçambique, concebido pela organização não-governamental
portuguesa ATACA – Associação de Tutores e Amigos da Criança Africana.
---O objetivo do projeto acima mencionado é de combater a pobreza infantil e
juvenil, através da mobilização de cidadãos europeus que, mediante um
donativo mensal, asseguram a educação, os cuidados de saúde, a alimentação
e o vestuário de crianças e jovens moçambicanos, entre os 2 e os 18 anos.
Como resultado da sua atuação, Isabel Fernandes conseguiu a mobilização de
toda a comunidade em prol da melhoria das condições de vida das crianças e
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dos jovens. --------------------------------------------------------------------------------Para além do projeto acima mencionado, já em 2009 Isabel Fernandes tinha
estado em Moçambique, ao abrigo de um outro programa de voluntariado da
organização

não-governamental,

Associação

e

Integração

para

o

Desenvolvimento Global. Atualmente trabalha com a associação que criou
juntamente com outros voluntários, Kutsemba, e que conta com 25 pessoas
que em Portugal prestam apoio a várias comunidades moçambicanas com
material escolar, jogos didáticos e roupa. ---------------------------------------------Considerando o relevante valor social do voluntariado como manifestação
privilegiada de uma cidadania ativa e solidária; ---------------------------------------Considerando que esta Assembleia tem o dever e a responsabilidade de
reconhecer os cidadãos famalicenses que, pela sua atividade destacada em
prol da humanidade, se tornam embaixadores do nosso concelho a nível
nacional e internacional; -----------------------------------------------------------------Considerando que a resolução das Nações Unidas 40/212, de 17 de
Dezembro de 1985, convida os Governos a celebrar todos os anos, no dia 5
de Dezembro, o Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento
Económico e Social dos Povos; --------------------------------------------------------Propomos que a Assembleia Municipal delibere: ----------------------------------1. Aprovar o voto de congratulação pela atribuição do prémio europeu, na
categoria de “Melhor Voluntário”, a Isabel Fernandes. ------------------------------2. Dar conhecimento do presente voto de congratulação a Isabel Fernandes
e à Associação de Tutores e Amigos da Criança Africana”. -------------------------SÍLVIO SOUSA (CDU) – Umas breves notas sobre os votos e moções
que nos foram colocados. Eu iria começar por saudar o facto de haver várias
moções com o mesmo objetivo, nomeadamente, de continuar o combate e a
luta contra a reforma administrativa, penso que é da saudar e espero que
todas elas sejam aprovadas, pelo menos irão contar com o nosso voto
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favorável. Da mesma forma, os votos de congratulação que são colocados
irão merecer a nossa aprovação com uma pequena exceção, de facto, em
relação ao voto de congratulação da manutenção do posto dos correios na
Freguesia de Nine, nós naturalmente compreendemos que a solução tenha que
ser esta, trás vantagens óbvias e claras para a população em contraponto ao
fecho do posto dos correios, mas não podemos deixar de considerar que
politicamente não podemos permitir, ou aceitar levianamente que os CTT vão
encerrando postos de correios um pouco por todo o país, que cada vez mais
os CTT deixem de assegurar aquilo que é o seu serviço universal,
nomeadamente, a entrega do correio e que cada vez mais se abre o caminho
para a privatização dos CTT. Portanto, não iremos votar favoravelmente este
voto de congratulação apesar de dizermos que saudámos por compreender
que é a solução possível no momento. Mas consideramos que a luta e um
voto de protesto contra a atitude dos CTT teria sim o nosso voto favorável.
---ADELINO MOTA (BE) – O Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente
todas as propostas e votos de congratulação aqui apresentados. Mas não
podemos deixar de fazer aqui uma pequena referência à questão do voto de
congratulação pela manutenção do posto dos correios de Nine. O próprio
documento devia fazer uma referência clara ao papel que o Governo tem no
sentido de prejudicar as pessoas com o encerramento de uma série de
serviços, incluindo entre eles a questão dos CTT. E portanto, era legítimo que
o documento fizesse referência clara ao papel que o Governo está a ter no
encerramento destes serviços nas várias freguesias do país. Depois penso que,
esta solução encontrada pela Junta de Freguesia de Nine juntamente com a
Câmara Municipal, vem mostrar a necessidade da manutenção das Freguesias,
vem mostrar a necessidade e o papel que as Freguesias desempenham ao
serviço das populações. Por isso, entendemos que, é extremamente
importante que o Município de Famalicão continue a defender a sua
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integridade territorial, que continue a defender até às últimas consequências
as suas 49 Freguesias. Este exemplo, o exemplo dos CTT de Nine, é o
exemplo claro da necessidade da ligação das Freguesias às populações. Por
esse motivo vamos votar favoravelmente todas as propostas incluindo esta. ------PRESIDENTE DE JUNTA DA FREGUESIA DE NINE – Em relação
ao voto de congratulação, pela garantia dos serviços do posto dos correios na
Freguesia de Nine, eu quero-vos que, foi uma grande medida tomada pela
Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, porque os CTT nunca e há aqui
nesta matéria que não estão bem informados, os CTT nunca encerraram
nenhuma estação de correios. Os CTT passam a gestão dos serviços dos
correios para as autarquias locais se assim o entenderem. Mesmo assim, se as
autarquias não entenderem receber a gestão dos correios, entregam a um
parceiro, a uma pessoa idónea de uma Freguesia que assim o queira para fazer
a gestão. Portanto, neste caso em Nine particularmente, houve só uma
passagem dos serviços dos correios de um edifício dos CTT para um edifício
que nós construímos de raiz na Junta de Freguesia e aqui dou os parabéns à
Câmara Municipal pela obra excelente que aqui realizou, aquilo que nos
interessava era a garantia de que os serviços que eram prestados na estação
dos correios são garantidos na prestação da Junta de Freguesia. E há aqui
uma questão que é importante, a área envolvente da estação de correios de
Nine além de mais duas Freguesias do Concelho de Famalicão, que é
Lemenhe e Arnoso, também tem uma área de atendimento de mais dez
Freguesias do Concelho de Barcelos. O encerramento dos serviços em Nine
originaria que, Freguesias do Concelho de Barcelos teriam que se deslocar
mais de 20 km para se deslocarem a Barcelos e se servirem dos serviços dos
correios. Portanto, foi a medida que entendemos mais honesta e necessária,
houve uma intervenção da nossa parte que era a que tínhamos que ter, é por
isso que aqui estamos, dou os parabéns à Câmara porque realmente apoiou-
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nos nesta matéria e haja no futuro gente como nós para agarrarmos os
serviços, porque é importante não prejudicarmos as populações que é o caso
de Nine. Mais uma vez, o muito obrigado à Câmara Municipal pelo trabalho
que desempenharam na ajuda à Junta de Freguesia. ----------------------------------ÁLVARO OLIVEIRA (PSD) – A propósito das três moções referentes à
Reorganização Administrativa do Município de Vila Nova de Famalicão,
gostaria de tecer algumas considerações ainda que breves. O PSD como
partido reformista que é, apoia sempre todas aquelas reformas que são
necessárias em prol do interesse público e do interesse do nosso país. Isto
posto e depois desta afirmação que é uma afirmação de princípio, interessa
também aqui frisar a nossa posição já veiculada nesta Assembleia contra
aquilo que foi uma proposta concreta da UTRAT em relação ao Concelho de
Famalicão. Quer isto dizer que, uma coisa é aquela proposta que se faz para
aplicação porventura errada da lei, outra coisa é uma negação daquilo que é a
bondade no espírito da intenção da lei e nós com isso não podemos embarcar.
De facto, é fácil para quem nunca participou, ou para quem esteve sempre à
margem deste processo, agora apelar a recomendações, nomeadamente, no
sentido de encetar meios legais e pacíficos, como se num Estado de Direito
houvesse outros meios que não fossem os pacíficos. Neste tipo de
recomendações nós não participamos. -------------------------------------------------Em relação à moção do PCP-PEV, de facto, não podemos ter aqui duas
caras e a nossa cara é a coerência de uma solução concreta e daquilo que são
os princípios. Sem reformas o nosso país não andará para a frente, pode ser
que esta lei não seja a melhor, pode ser que de facto haja pormenores a
definir, mas não podemos negar um princípio em função de uma solução
específica para o Concelho. Repetimos aqui mais uma vez, somos contra
aquilo que nos propõem para o nosso Concelho de Famalicão, não podemos é
alinhar no tipo de considerandos que são feitos aqui na proposta do PCP-
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PEV. Além do mais, entendemos uma coisa, a liberdade de participação tem
duas vertentes, quem quiser participa e quem quiser não participa, à apelação
em participação em manifestações penso que isto se entendia nos tempos de
1975, 1976 e não agora num Estado de direito consolidado. -----------------------Em relação à moção do Bloco de Esquerda, gostaria também de repetir
aquilo que já disse, dizendo que de princípio não estamos contra as
preocupações

de

todos

os

famalicenses,

estamos

sim

contra

os

aproveitamentos e as considerações políticas que à margem daquilo que se
pretende são sempre aquelas críticas de quem tudo crítica e que nada
pretende fazer. Tem sido essa a posição do Bloco de Esquerda não só a nível
da política municipal, mas a nível da política nacional. -------------------------------SÍLVIO SOUSA (CDU) – Em relação aos CTT penso que não me terei
esclarecido o suficiente, o que nós consideramos é que esta solução é a
solução menos má. Porque nós não podemos aceitar levianamente que os
CTT agora decidam encerrar postos dos correios, que esses serviços passem
para a dependência das Freguesias e que isso depois eventualmente terá
custos para o Município. Se isto fosse e é o que os CTT pretendem a nível
nacional, isto significa que os CTT deixam de ter a raiz na distribuição do
correio e passa a ser mais uma unidade financeira que é o grande objetivo dos
CTT. Portanto, nós ao abstermo-nos neste voto, não estamos a ser contra a
solução encontrada, consideramos é que poderia e deveria haver outras
soluções. ----------------------------------------------------------------------------------Em relação à questão da Reforma Administrativa, oh! Senhor deputado,
um dos grandes males provavelmente de Portugal nos últimos anos, é que
todos os governos que tomam posse querem fazer reformas, porque a nossa
reforma é a melhor de todas, eu não me recordo de nenhum governo desde o
25 de abril que não tenha sido reformador, todos eles queriam reformar tudo
e mais alguma coisa. O próximo governo será certamente igual. O que está
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aqui em causa, aquilo que o senhor Deputado disse agora sobre o caso de
Famalicão, é o que praticamente todos os Deputados Municipais do país
dizem sobre tudo o que querem fazer nos seus concelhos. Portanto, nós
podemos perfeitamente deixar de olhar para o caso geral da lei e olhar para o
caso específico em todos os concelhos onde a Reforma Administrativa é
recusada. Por último senhor Deputado, lamento, mas apelar às manifestações
é algo tão democrático e tão livre como votar, aliás, não advém qualquer tipo
de mal disso, bem pelo contrário e seguramente quando chegar à altura vocês
também apelarão à manifestação. -------------------------------------------------------JOSÉ LUÍS ARAÚJO (BE) – Senhor Deputado, Álvaro Oliveira, eu
entendo que diga que o Bloco de Esquerda está sempre contra, agora não
pode é escamotear a participação que o Bloco de Esquerda teve no nosso
Concelho neste processo. É que a forma como falou deu a entender
precisamente isso. Convém lembrar que o Bloco de Esquerda propôs aqui
nesta Assembleia a realização de um referendo, o Bloco de Esquerda tentou
por todos os meios que as populações fossem envolvidas, que a constituição
fosse respeitada e Vossas Excelências não o permitiram. Por isso dizer que o
Bloco de Esquerda está sempre contra, é muito redundante e não corresponde
minimamente à realidade. ----------------------------------------------------------------RUBIM SANTOS (PS) – Venho aqui só para me pronunciar
relativamente a dois aspetos que foram já focados pelo senhor Deputado,
Álvaro Oliveira. Ou melhor, um aspeto que é uma proposta do PSD e outro,
o aspeto focado pelo senhor Deputado, Álvaro Oliveira. Começando pelo
voto de congratulação à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia de Nine.
Não é a primeira vez que eu voto, que eu apoio e que eu elogio ações da
Câmara Municipal, acho que não me fica mal, não tenho problema nenhum
em fazê-lo e agora vou favoravelmente esta congratulação. Pese embora
achar que a Câmara está aqui atrelada à Junta de Freguesia, quem
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verdadeiramente merecia um voto de congratulação seria a Junta de Freguesia
por ter conseguido isto. E isto reconduz-nos à questão importante da
importância das Juntas de Freguesia na defesa dos interesses locais, é bom
que isto fique bem frisado. Quanto há questão em si, não posso deixar de
deixar aqui um lamento ao estado a que chegou este país, isto não é culpa só
deste Governo, infelizmente é culpa de sucessivos governos, que permitiram
que serviços como os dos CTT, tenham vindo paulatinamente a deixar de ser
prestados como até o eram e tinham obrigação de continuar a ser. ----------------Quanto à questão da Reorganização Territorial e há posição assumida pelo
senhor Deputado, Álvaro Oliveira, nesta Assembleia, eu gostaria de dizer que
fui o redator da proposta. Quando propus que a Câmara apoiasse ou
pretendesse encetar meios legais e pacíficos de luta, hesitei quanto aos termos
a usar, hesitei se deveria ou não deveria usar estes termos, em meu entender
só concebo que se apoie meios legais, meios pacíficos de luta. Mas porque há
sempre uns vêm aqui e que afinal se os meios forem ilegais e se os meios não
forem pacíficos e se os meios forem menos pacíficos. E por isso, eu quis ver
bem esclarecido esse aspeto, a Câmara Municipal deve apoiar, mas deve
apoiar dentro de quadro legal, não faz sentido que alguém proponha um ato
ilícito, um ato ilegal, um ato não pacífico e a Câmara se sentisse por força de
uma recomendação da Assembleia Municipal obrigada a apoiar essas medidas
e esses grupos de cidadãos ou associações, ou seja o que for. E por isso foi
esse o sentido, e o Dr. Álvaro Oliveira tem plena consciência disso, só que
estão recordados do que dizia Lenine, um passo em frente para poder dar dois
passos atrás. O passo em frente pelo PSD foi dado quando aprovou aqui a
proposta e acha que o serviço deles está feito, acha que a partir daqui pode
retomar o caminho de se desvincular da luta das populações locais contra esta
Reorganização Administrativa, que nós todos aqui, com a exceção por razões
que se percebe do senhor Presidente de Junta da Freguesia de Seide S. Paio,
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todos aqui votamos favoravelmente. Se se quer desvincular, que o diga
abertamente, mas que não ande com esta brincadeira de encontrar justificação
onde ela não existe. --------------------------------------------------------------------

---APROVADAS EM MINUTA DE ATA TODAS AS DELIBERAÇÕES
TOMADAS. --------------------------------------------------------------------------Acabada a ordem do dia, passou-se, de imediato, ao período de: ---------------------------------------DEPOIS DA ORDEM DO DIA ------------------------------ Para este período não houve inscrições por parte do público, e nada mais
havendo a tratar passou-se à chamada final, sendo dada a reunião como
encerrada às zero horas. ---------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO______________________________________________________________
----------------------------O SECRETÁRIO ----------------------------------------______________________________________________________________
--- Fazem parte integrante desta acta os seguintes documentos: -------------------- Registo de Presenças. ----------------------------------------------------------------Votos de congratulação, votos de pesar e voto de louvor apresentados pelo
Grupo Municipal do PSD. ---------------------------------------------------------------Voto de pesar apresentado pelo senhor Presidente de Junta da Freguesia de
Lousado. ----------------------------------------------------------------------------------Voto de pesar apresentado pelo Grupo Municipal do CDS/PP. -----------------Voto de congratulação apresentado pelo Grupo Municipal do Partido
Socialista. ---------------------------------------------------------------------------------Documentos referentes aos pontos 1,2,3,4 e 5. ------------------------------------Minutas de ata dos pontos 2,3,4 e 5. ----------------------------------------------
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