--- N.º 11/2012 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E UM DE DEZEMBRO DE
DOIS MIL E DOZE. --------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e um 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, para prosseguimento da sessão de catorze de dezembro do
corrente ano com a seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS ---------------------------------------------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) ------------------------------------------------------------------------------------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; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 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 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)
---DÉCIMO QUARTO - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de regulamento de
Organização dos serviços municipais, nos termos da proposta. (Grelha E) ----------------------------------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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 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; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 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 ------------------------------------------------------------------------------
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---ALCINO GOMES CRUZ --------------------------------------------------------------------------------------AMÉRICO MARIA SÁ BARBOSA --------------------------------------------------------------------------ANA MANUEL BARRÃO ROCHA BARBOSA---FALTOU --------------------------------------------ANA MARIA ALMEIDA OLIVEIRA SAMPAIO ---------------------------------------------------------ANA PAULA RIBEIRO V. C. COSTA---FALTOU -------------------------------------------------------ANDRÉ FILIPE PINHEIRO M. COSTA -------------------------------------------------------------------ANÍBAL CASTRO COSTA -----------------------------------------------------------------------------------ANTÓNIO ALBERTO SIMÕES COSTA -------------------------------------------------------------------ANTÓNIO AUGUSTO FERNANDES GOMES -----------------------------------------------------------ANTÓNIO DOMINGUES AZEVEDO---FALTOU -------------------------------------------------------ANTÓNIO FERNANDO ABREU SOUSA ------------------------------------------------------------------ANTÓNIO JOSÉ GOMES COSTA RIBEIRO --------------------------------------------------------------ANTÓNIO MANUEL CARVALHO GOMES---FALTOU -----------------------------------------------ARMANDO JESUS GUIMARÃES CARVALHO-FALTOU-JUSTIFICOU ----------------------------------

---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 ALBERTO SOLANS -------------------------------------------------------------------------------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 ----------------------------------------------------------------------------
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---ELISA MARIA DOMINGUES COSTA CARVALHO ----------------------------------------------------EMÍDIO RUBIM SOUSA SANTOS -------------------------------------------------------------------------FERNANDO LUCAS SIMÕES VILELA--------------------------------------------------------------------FRANCISCO ASSIS MACHADO FERREIRA -------------------------------------------------------------FRANCISCO RODRIGUES SÁ ------------------------------------------------------------------------------HEITOR JOSÉ PEREIRA ROCHA --------------------------------------------------------------------------HEITOR RUI SANTOS BERNARDO -----------------------------------------------------------------------HELDER FILIPE SOUSA COSTA ---------------------------------------------------------------------------ILÍDIO FERNANDO MONTEIRO VILAÇA ---------------------------------------------------------------JOÃO CARLOS FERREIRA MACHADO ------------------------------------------------------------------JOÃO CARLOS PEREIRA ALVES FERREIRA -----------------------------------------------------------JOÃO NUNO LACERDA TEIXEIRA MELO --------------------------------------------------------------JOAQUIM COSTA CORREIA ARAÚJO -------------------------------------------------------------------JOAQUIM MARTINS COSTA -------------------------------------------------------------------------------JORGE MANUEL LOPES GOMES CRUZ -----------------------------------------------------------------JOSÉ ALFREDO SILVA LEITE---FALTOU-JUSTIFICOU--------------------------------------------JOSÉ CARLOS FELGUEIRAS A. CASTRO ---------------------------------------------------------------JOSÉ COSTA SILVA ------------------------------------------------------------------------------------------JOSÉ FERNANDO NOVAIS PINHEIRO---FALTOU ----------------------------------------------------JOSÉ LUÍS SILVA ARAÚJO ---------------------------------------------------------------------------------JOSÉ LUÍS VELOSO ANTUNES ----------------------------------------------------------------------------JOSÉ MANUEL OLIVEIRA LOPES ------------------------------------------------------------------------JOSÉ MANUEL SOARES CERQUEIRA---FALTOU ----------------------------------------------------LICÍNIO ANTÓNIO PEREIRA PINTO ---------------------------------------------------------------------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 FARIA NASCIMENTO---FALTOU ------------------------------------------MANUEL GUIMARÃES OLIVEIRA FERNANDES -----------------------------------------------------MANUEL JOÃO F. NASCIMENTO---FALTOU--- -----------------------------------------------------
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---MANUEL JOAQUIM DUARTE SANTOS---FALTOU --------------------------------------------------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 G. CUNHA-FALTOU-JUSTIFICOU -------------------------------------------NUNO ANDRÉ ARAÚJO SANTOS REIS SÁ---FALTOU ----------------------------------------------NUNO ANDRÉ VASQUES VIEIRA---FALTOU ---------------------------------------------------------PAULO AGOSTINHO FARIA C. M. FOLHADELA ------------------------------------------------------PAULO ANTÓNIO VELOSO PEREIRA SILVA REIS ---------------------------------------------------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 TOMÉ SIMÕES VILELA--------- ------------------------------------------------------------------SUSANA MARIA CUNHA FORTE -------------------------------------------------------------------------TELMA SUSANA OLIVEIRA MARINHO PINTO -------------------------------------------------------TERESA LUÍSA FERREIRA SILVA ------------------------------------------------------------------------VITOR MANUEL GASPAR M. LIMA MOREIRA --------------------------------------------------------Verificado o quórum deu-se início à sessão com o período de: --------------------------------------------PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Deu início à ordem de trabalhos e propôs o
termo da sessão às zero horas e trinta minutos, o qual foi aceite unanimemente. --------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------SEGUNDO PONTO – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal das Grandes
Opções do Plano e Orçamento do Município para 2013 e propostas anexas. -------------------------------DOMINGOS PEIXOTO (PS) – Vou começar com a ressalva de que este texto relativamente
curto contava com a presença do senhor Presidente da Câmara e portanto, façamos de conta que ele
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está aqui, mas estará o senhor Vice-presidente. Senhor Vice-presidente, podemos considerar que da
última reunião até hoje fizemos um pequeno intervalo para retemperar forças e tomar um café.
Portanto, da última intervenção que se reproduziu, aliás em resposta às minhas apreciações, pode
esta Assembleia Municipal considerar, no que há de minuta de realizações de obras do Executivo
Socialista alegada pelo senhor Deputado, Jorge Paulo Oliveira, o senhor Presidente da Câmara o
desmentiu categoricamente ao afirmar mais ou menos isto, - “teve atividade sim, como se pode ver
nas contas de mandato de 1997 a 2001 o aumento da dívida de 10 milhões no primeiro ano para 47
milhões no último”. Ressalvo aqui, senhor Presidente, por ter ficado tão positivamente surpreendido
com tal afirmação, não consegui registar os números precisos. Mas foi mais longe o Senhor
Presidente da Câmara afirmando, - “contas, tudo legal não há dúvida nenhuma”. Já quanto às
inúmeras obras e atividades por mim apontadas como realizadas antes da vigência desta maioria, o
senhor Presidente da Câmara precisou que o Centro de Emprego era uma obra do Governo,
referindo uma história rebuscada de indemnização, praticada pela sua gestão que para nós,
Socialistas, é a demonstração cabal da sua prática inadequada à prossecução do interesse público.
Por isso mesmo, senhor Presidente da Câmara, apesar de não, em tempo ou lugar algum, ter
afirmado que o Centro de Emprego como obra da Câmara Socialista, estou-lhe profundamente grato
pela precisão. Porém, apesar de todos os famalicenses saberem, que o tiro de partida foi dado muito
antes pela gestão Socialista e a velocidade do projeto, expropriações e indemnizações ser já de
cruzeiro quando esta maioria acedeu ao poder. A sua referência encerra uma outra precisão, a
Variante Nascente, a duplicação e eletrificação da Linha do Minho até Braga, que já estava há vários
anos em Lousado com a estação atual, a A7 que já estava em Calendário junto da EN14 depois da
portagem como se encontra hoje, são igualmente obras do Governo da Nação. Assim, senhor
Presidente, senhores Deputados e Exma. Câmara, tendo ainda presente a confirmação da atividade
da gestão Socialista, feita pelo senhor Deputado, Vitor Moreira, doravante, só por manifesta
desonestidade intelectual e política, se poderão referir às atividades, obras e contas irregulares da
gestão do Partido Socialista, nomeadamente, no mandato de 1997 a 2001. Senhor Presidente, da
penúltima intervenção, apesar de não há quatro, mas há sete anos, veio a confirmação pretendida
pelo senhor Presidente da Câmara, a retificação e repavimentação da EM que liga o Louro à EN206
em Outiz, foram efetuadas sem infraestruturas de saneamento básico. Ainda desta última intervenção
e a meu respeito, falou-se de bobos. Hesitei em pedir a palavra para a defesa da honra, mas optei por
dar ao desprezo a manifestação de tanta ignorância e incapacidade. Contudo, sempre direi que,
felizmente aqui não há Cortes, acresce que, e infelizmente por um lado, não me sinto com capacidade
especial para afagar quanta tristeza nos invade, por outro lado, a depauperação a que nos têm
conduzido os Governos da Nação e o do Município, não deixam margem para tanto. Senhor
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Presidente, só referir que a maioria apregoa a uma certa moralidade, mas é campo fértil ao menor
pretexto para o achincalhamento e faltas de respeito do tipo, “arrastar os pés em S. Bento, execrável,
palhaço”. Termino mesmo, afirmando que, palhaço seria eu se andasse por aí aos beijinhos e fosse
fotógrafo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS AZEVEDO (CDU) – Serviu esta sessão da Assembleia Municipal, da semana passada
e serve esta entre outras coisas, para analisarmos o Orçamento para o próximo ano. Este é também o
último Orçamento do atual mandato e como tal, em jeito do que também foi aqui ensejado na semana
passada, é altura de fazer algum balanço, altura também de olharmos para o que foram os últimos
anos deste Executivo. No que a este Orçamento me diz respeito, à força política que aqui represento,
algumas dúvidas nos assaltam e algumas situações nos preocupam. Num ano em que a aposta no
social é assumida, há alguns dados transversais neste Orçamento que nos preocupam porque vão de
encontro, ou vão aumentar essas dificuldades sociais. Eu gostaria de indagar a Câmara Municipal
aqui presente, a respeito por exemplo, da subida de 15% que é expectável em alguns impostos e
passo a especificar. A subida de 9% no IMI, num ano de grandes dificuldades e ainda que contandose obviamente, com as atualizações em curso das avaliações dos imóveis e que vem de encontro à
nossa luta contra a carga fiscal que o Município impõe. Somos confrontados neste Orçamento, com
situações como ser expectável menos receitas de água numa altura em que aumentam as tarifas, era
também uma situação para a qual buscava algum esclarecimento. Embora percebamos porquê, não
deixa de ser curioso, o aumento de verbas, destinadas a obras nas Freguesias que passam de 1 para 7
milhões, é de resto um assunto que também aqui foi aflorado na última Assembleia Municipal,
porquê o aumento de 1 para 7 milhões. Já agora também, porque é que as verbas das Freguesias não
são reforçadas, uma vez que e apesar de em 2001, de facto, terem sofrido aquele aumento, nunca
mais viram as Freguesias as suas verbas serem atualizadas. Esta situação leva a que determinadas
obras, fiquem dependentes do último ano de cada mandato para que as Freguesias passem as suas
verbas de 1 para 7 milhões. Outras situações como a precaridade dos trabalhadores do Município,
que se mantém, que era uma realidade há doze anos atrás e que continua a ser hoje, tudo indica para
o próximo ano em curso. Grandes linhas de apostas desta maioria em 2001, ficam por concretizar, já
de facto, é um assunto que já aqui foi reiterado por diversas vezes. Eu gostava de recordar aqui duas
que ouvi, não em 2001 mas já em 1997, é verdade em 1997 e que foram reiteradas sucessivamente
nos diversos programas eleitorais. Uma, tratava-se da reindustrialização do Concelho, era uma das
grandes apostas apontadas em 1997, em 2001 e foi reiterada depois. O que foi feito para que a
indústria do Concelho tivesse esse impulso? Há uma outra situação, embora que herdada do
Executivo anterior, permanece ainda hoje, nesta Assembleia seremos confrontados com o problema
que vem de uma falta de solução ao longo do tempo, a questão do PDM, a questão da grande aposta
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da Revisão do PDM. Meus senhores, isto constava dos programas eleitorais de 1997, em vários
programas eleitorais ao longo do tempo neste últimos doze anos e que necessariamente esta maioria,
ou de uma forma reiterada também deixa de resolver. A verdade é esta. Finalmente, eu gostava aqui
e uma vez que estamos a falar num Orçamento para Vila Nova de Famalicão, gostava aqui de
relembrar um assunto aflorado na semana passada, mas que cumpre até pelos desenvolvimentos que
aconteceram durante a tarde de hoje, aqui reiterado. Este é um Orçamento planeado para 49
Freguesias de Vila Nova de Famalicão, eu fui eleito para esta Assembleia Municipal com os votos
das 49 Freguesias, ou pelo menos de uma realidade de um Concelho com 49 Freguesias. Tudo indica
que este Orçamento não vai ser aplicado a 49 Freguesias e esta situação foi reiterada hoje, na
Assembleia da República deste País. Freguesia a Freguesia não, mas pelo menos união a união, eram
ou são duzentas e setenta, as propostas de alteração que foram pela maioria que também sustenta a
coligação aqui na Câmara Municipal, foi reiterado e desta vez, proposta a proposta, deixou de haver
a desculpa que a votação é feita num plano geral, a votação é feita em função do sentido de estado,
do sentido nacional, foi proposta a proposta que hoje, uma votação que durou cerca de seis horas na
Assembleia da República, em que assistimos a que união a união, a proposta fosse de novo pela
maioria PSD-CDS/PP votada. E é essa situação, que leva a que no caso concreto de Famalicão,
votemos hoje um Orçamento que já não se destina a 49 Freguesias, meus caros senhores. Muito
provavelmente, enfim, há ainda algumas diligências para que essa não seja a realidade, mas é também
uma reflexão que se impõe no dia em que aqui todos hoje vamos votar o Orçamento para este
Município de Vila Nova de Famalicão, que me elegeu a mim e a todos vocês com 49 Freguesias. -------ADELINO MOTA (BE) – Nesta minha intervenção iria começar por dirigir-me ao senhor
Presidente da Câmara, por motivos que não sabemos não está cá e também ao senhor Deputado,
Jorge Paulo Oliveira, que também não está cá, ficou a cumprir a obrigação de matar algumas
Freguesias deste Concelho e por isso atrasou, penso eu, não pode participar nesta Assembleia
Municipal. E ia começar precisamente pelo senhor Presidente da Câmara e pelo Dr. Jorge Paulo
Oliveira, porque na sessão anterior, faz hoje oito dias, assistimos aqui a vinte minutos de retórica, a
tentar não explicar o que é que este Orçamento tem de bom para o Concelho para o ano de 2013,
mas a explanar aquilo que, segundo o senhor Presidente de Câmara seguido do senhor Deputado,
teriam feito durante este mandato. Eu depois de ouvir, quer o senhor Presidente de Câmara, quer o
senhor Deputado, Jorge Paulo Oliveira, fui procurar ao meu baú de relíquias e encontrei lá o
programa de 2001 que a coligação apresentou a este Concelho, intitulado “Um Grande Projeto Para
Famalicão”. Dando uma vista de olhos àquela relíquia, verifico que de facto, muito longe de cumprir
aquilo que prometeram, está esta coligação no fim do mandato. E este Orçamento, devia ser o
Orçamento para complementar, para mostrar aos famalicenses que foram capazes de cumprir aquilo
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que prometeram. Pura e simplesmente, por engano o que lá está, uma parte muito significativa do
que lá está escrito, ainda hoje meus amigos está por cumprir. E portanto, meus amigos, não chega a
Câmara Municipal vir para cá dizer, nós fizemos tudo, como diz o senhor Presidente de Câmara, nós
investimos, nós estivemos em todo o sítio, não há nenhum sítio onde nós não estivemos e deu um
exemplo, até em todos os cemitérios intervimos, eu espero que, não tenham feito uma intervenção
como fizeram em Riba D’Ave. Em Riba D’Ave, gastaram 125 mil euros acerca de cinco anos, num
terreno que vivem pessoas ainda hoje e o senhor Vereador, Mário Passos, esteve no passado dia 18
de dezembro em Riba D’Ave, a dizer que era necessário tomar uma posição radical para expulsar o
morador que lá vive, a ver se conseguem fazer o cemitério em cima de um penedo. Portanto, se o
investimento nos cemitérios foi este, estamos muito mal. Eu penso que em relação a esta questão, eu
gostaria só de lembrar aqui, alguns exemplos que estão escritos na cartilha que foi apresentada aos
famalicenses em 2001, cujas obras ainda estão por executar, alguns exemplos só, mas se for
necessário vão-se buscar mais. Ciclovia até à Póvoa de Varzim na antiga linha, prometido em todos
os Orçamentos até hoje desde 2001. Variante à Nascente até Outiz, nem mais um metro e acabou,
foi o poder central que a fez. Via Intermunicipal entre Joane-Braga. Construção de uma Circular à
Nascente a Joane. Uma Pousada para a Juventude. Escolas do 2º e 3º Ciclo para Landim, Antas,
Requião e Vermoim. Escola Secundária de Ribeirão. Posto de GNR de Riba D’Ave. Novo Posto de
GNR em Ribeirão. Construção de 450 habitações sociais. Piscinas e Pavilhões em Freguesias. Zonas
Verdes nas principais Vilas, Riba D’Ave, Ribeirão e Joane. Cobrir o Concelho no total de água e
saneamento, aqui o senhor Deputado, Vitor Moreira, até é simpático porque na última reunião da
Assembleia disse, temos 80% de cobertura de água e saneamento, quando se sabe que não existe
cobertura de 80% de saneamento, mas foi simpático na forma como referiu na cobertura do
saneamento. Mas muito mais haveria aqui a dizer daquilo que foi prometido e não foi feito. É
evidente que, daqui a pouco quando sair daqui da tribuna, algum Deputado da maioria vai dizer, mas
nós fizemos isto e mais isto, é natural. Então se gastaram cerca de 900 milhões de euros nestes anos
todos tiveram que investir em alguma coisa, isso é verdade, agora o que investiram muito foi em
passeatas e em festas, em jardins, em adros de Igrejas, que tudo junto dá muitos milhões de euros e
de facto, há muito investimento. Agora no que não há investimento, por muito que isto nos custe
meus amigos, é nas obras de infraestruturas para o concelho. O Grande Projeto para Famalicão que
nos foi apresentado, que foi apresentado aos famalicenses, por muito que lhes custe, está por
concluir e o Presidente Armindo Costa, vai sair no fim de três mandatos sem ter cumprido a palavra
que prometeu aos famalicenses. Aliás, o Presidente Armindo Costa, prometeu montar tenda em S.
Bento, se os interesses de Famalicão não fossem contemplados nas suas reivindicações, ele podia não
ter motivo nenhum até agora para montar tenda em S. Bento, mas tinha agora, o senhor Presidente
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vai sair como Presidente da Câmara que conseguiu que este Concelho seja reduzido em Freguesias.
Este Presidente da Câmara, vai ficar conhecido no futuro, não por ter feito o Parque da Cidade, vai
ficar a ser conhecido no futuro como Presidente da Câmara que não foi capaz de enfrentar a sua
maioria, a maioria que o apoia na distribuição do território do Concelho, com o acabar de cerca de
15 Freguesias. É isto pelo que o senhor Presidente da Câmara vai ficar a ser conhecido daqui a
alguns anos. Entrando mais um pouco na questão do Orçamento, isto foi só para justificar e para
tentar mostrar que a retórica que aqui se fez na última Assembleia, não corresponde integralmente à
verdade e portanto, havia na nossa opinião a necessidade de repor aqui algumas coisas, algumas
verdades para que os famalicenses saibam e alguns deputados, provavelmente nunca viram a cartilha,
nem sabem a cor dela, portanto, saibam o que lá estava escrito e que de facto, não foi contemplado.
Seguidamente, abordar algumas questões do Plano e Orçamento que vamos aqui discutir. Eu
congratulo-me com o senhor Presidente de Câmara, quando eu aqui vim em nome do Bloco de
Esquerda, apresentar uma proposta de recomendação no sentido de serem mudadas, (vou usar este
termo) verbas de umas rubricas chamadas “outros” que não se sabe muito bem para que é, para a
ação social. O senhor Presidente da Câmara, disse que, eu podia estar descansado, quando disse, a
mim, estava-se a referir provavelmente aos famalicenses, que podiam estar descansados porque
pararia obras se necessário fosse para apoiar as populações. É isso que eu espero e acho que a
Assembleia, deve dar essa possibilidade de o senhor Presidente e da Câmara Municipal o fazer,
votando aqui a proposta que o Bloco de Esquerda aqui apresentou, a proposta de recomendação no
sentido da retirada de 500 mil euros da rubrica “outros”, que não se sabe o que é esses 500 mil euros
passarem para a verba da ação social para apoiar não cinquenta famílias do apoio ao arrendamento,
mas todas aquelas que infelizmente vão ter dificuldades durante o ano de 2013 e que vão necessitar
do auxílio que a Câmara Municipal possa porventura dar. ----------------------------------------------------Uma outra questão que eu acho que é importante e que foi aqui referida pelo senhor Presidente de
Junta, Armindo Gomes, chegou aqui e disse, meus amigos, aqui tem 190 empreitadas portanto,
estejamos à vontade que não falta aí obra para fazer. A questão não é das 190 empreitadas que estão
aqui explícitas, a questão é, se estas empreitadas que aqui estão, se são de facto, as empreitadas
necessárias e fundamentais para o desenvolvimento do Concelho. Se nós lermos o documento com
atenção, verificamos que não, verificamos que as empreitadas continuam a ser novamente os jardins
e os adros das Igrejas. Aliás, basta referir que, nessa rubrica, as verbas dessa rubrica que é quase uma
verba de 1 milhão de euros, é uma verba superior, por exemplo, à implantação do saneamento
básico. É superior, por exemplo, à implantação da rede de água. É superior, por exemplo, ao apoio
da rede das escolas. O que nós entendemos, por isso é que nós contestamos este Orçamento, é na
forma como o dinheiro é aplicado, a forma como ele é distribuído, porque se ele fosse distribuído
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para as escolas que são necessárias, para a água e saneamento que é necessário e para outras
infraestruturas que são necessárias, é evidente que ao contrário do que diz o Dr. Álvaro Oliveira, nós
não estaríamos sempre contra, nós estaríamos a favor. Nós estamos a favor das obras que
contribuírem para o desenvolvimento do Concelho, nós não podemos estar a favor das obras de
fachada que surgem só porque existe ano eleitoral. Já aqui alguém disse e com alguma razão, porque
é que há uma alteração significativa de apoio às Freguesias de 1 milhão para 7 milhões de euros?
Para compor estas 190 empreitadas, exatamente para isso. Para aquilo que o senhor Presidente da
Câmara dizia no seu manifesto, na sua cartilha de 2001, que havia muito alcatrão nas ruas, mas que
ficava tudo na mesma. O que em 2001 fazia a Câmara do PS, é o que vai fazer esta, algum alcatrão
mas fica tudo na mesma, não altera nada meus amigos! Esta é a realidade e perante a realidade não
há muito mais a fazer. E portanto, nós não podemos dar o aval a um Plano e a um Orçamento que
única e simplesmente, nos pretende meus amigos enganar, o termo certo é enganar. Nós se lermos o
Plano de Atividades, vem aqui numa página qualquer, uma referência que diz assim: -“Remodelação
e ampliação da escola EB1 de Riba D’Ave”, vou procurar no Orçamento, no dinheirinho, nem um
cêntimo, como é que é possível remodelar e ampliar uma escola se no Orçamento não tem nem um
cêntimo sequer para fazer essa obra, isto é enganar-nos. Portanto, só é enganado quem quer ou
quem não leu. Outro exemplo, o Teatro Narciso Ferreira em Riba D’Ave, está programado e
prometido em todos os orçamentos desde 2004, já teve verba destinada de 400 mil euros, meus
amigos, e para o ano tem 50 mil euros, isto é brincar, isto não é fazer politica séria. E é perante esta
realidade, meus amigos, que nós, Bloco de Esquerda, não podemos dar um aval a um Plano e
Orçamento que não é sério, não é sério não no sentido de desvio de dinheiro, não é sério no sentido
dos objetivos que apresenta, não é sério, apresenta-nos uma coisa no Plano e apresenta-nos uma
coisa totalmente diferente nas Contas. É isto, meus amigos, que nós não podemos concordar, é isto
que nós temos que rejeitar e fundamentalmente, é isto que nós temos que denunciar. Temos que
denunciar por muito que isto custe, o meu colega, o José Luís Araújo, já aqui referiu faz hoje oito
dias e eu torno a referir. É inadmissível que um Orçamento destes tenha cerca de 10 milhões de
euros para rubricas de “outros” que ninguém sabe o que é. É necessário que a Câmara Municipal,
explique e esclareça a Assembleia Municipal, a que é que se refere esta verba de cerca de 10 milhões
de euros que estão na rubrica chamada “outros”. É para permitir-se provavelmente, o saco azul, para
na campanha eleitoral fazerem o que muito bem entenderem. -------------------------------------------------PRESIDENTE DE JUNTA DA FREGUESIA DO CALENDÁRIO – Senhor Domingos
Peixoto, o senhor fez uma intervenção na anterior Assembleia, escrita, pensada, provocando o
senhor Presidente da Junta do Louro. Continuou hoje a fazer uma intervenção, escrita, pensada, a
provocar o Presidente da Junta do Louro, pela sua idade, pela sua falta de cabelo e de alguma
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responsabilidade, pela época que estamos a atravessar, estamos a chegar ao Natal, não lhe fica muito
bem. O Presidente da Junta do Louro, também respondeu de uma forma a quente e não escrita, nem
pensada. O senhor provocou o capitão e provocou com outras coisas, isto não lhe fica bem e era só
isto que lhe queria chamar à atenção para que isto não volte a acontecer, porque o senhor Presidente
da Junta do Louro, provavelmente, ainda não chegou, ainda cá não está e até é bom não estar,
porque era mau se ele cá estivesse, nós sabemos como ele reage a quente. ----------------------------------Senhor Deputado, Adelino Mota, do Bloco de Esquerda, o senhor diz que a Câmara investiu 900
milhões de euros, mas também pagou aos funcionários da Câmara, não é só para obras, a Câmara
tem os seus funcionários, não foi só para obras. Diz também que, 500 mil euros são para apoiar as
famílias mais carenciadas. Se nós alterássemos o Orçamento, numa Revisão Orçamental para abril,
este não pode ser alterado agora, o senhor votaria o Orçamento contra ou a favor se esta Câmara
pusesse uma rubrica aprovada por esta Assembleia Municipal de 500 mil euros, ou 1 milhão de
euros, para apoiar as famílias? O senhor ia votar contra na mesma, portanto, dizer que 500 mil euros
para trás ou 500 mil euros para a frente, está sempre tudo mal. As 190 empreitadas, que eu anunciei
aqui na Assembleia anterior, são água, saneamento e pavimentação, não são só adros de Igreja, e
adros de Igreja também são obras senhor Adelino Mota. Eu não sei o que é que queria que colocasse
no Orçamento para 2013, se não tem 190 empreitadas, não sei o que queria que lá colocasse? Os
magustos? Uma festa? Mais um passeio? Não sei. O senhor tem que dizer aqui neste púlpito, o que
gostava que visse colocado no Orçamento para 2013, se é o problema dos 500 mil euros. O senhor
vota o Orçamento favoravelmente para 2013 com os 500 mil euros. Nós fazemos uma Revisão
Orçamental para abril e o senhor vai votar hoje o Orçamento favoravelmente. E daqui para a frente,
irá votar os Orçamentos favoravelmente. Agora vem a este púlpito e diz que está sempre tudo mal,
nunca está bem e está sempre de mau feitio, está sempre mal disposto, nunca ninguém lhe fez mal
nenhum e está sempre a dizer que está tudo mal. ---------------------------------------------------------------ADELINO MOTA (BE) – Eu antes de explicar e esclarecer aqui o Presidente de Junta, Armindo
Gomes, sobre se o Bloco de Esquerda votaria a favor deste Plano e deste Orçamento, eu gostaria e
aproveitava a oportunidade se o senhor Vice-presidente da Câmara, era capaz de nos explicar, dar
alguns exemplos a que se referem as verbas que eu referi aqui das rubricas “outros”. Era importante
para nós sabermos para que é este dinheiro. É muito dinheiro, consideramos uma verba muito
exagerada para estar englobada numa rubrica que não menciona especificamente uma coisa em que
se vai gastar o dinheiro. Portanto, gostaria que o senhor Vice-presidente da Câmara me explicasse. ----Senhor Armindo Gomes, eu vou-lhe explicar um Plano e Orçamento que o Bloco de Esquerda
votaria favoravelmente. Além de consagrar verbas destinadas à ação social, que fosse um Orçamento
que distinguisse pobres e ricos, que fosse um Orçamento que em vez de dar livros a quem tem muito
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dinheiro só desse a quem tem pouco. Que fosse um Orçamento que tivesse contemplado aqui, aquilo
que esta Assembleia aprovou, que era que a Câmara Municipal devia apoiar as famílias mais
necessitadas, dando livros escolares aos alunos do 2º e do 3º ciclo. Nós votaríamos um Orçamento,
se tivesse como objetivo fundamental, implementar este Concelho da rede de saneamento. Nós
votaríamos um Orçamento, se tivesse como objetivo fundamental, fazer a cobertura da água em todo
o Concelho. Nós votaríamos um Orçamento, se ao contrário do que está dito de que vai haver
dinheiro, de que se vai beneficiar a escola de Riba D’Ave e tivesse lá a verba significativa para isso.
Portanto, nós votaríamos um Orçamento, se não fosse um Orçamento de engano. O que nós temos
infelizmente verificado nos últimos anos, é que todas as vezes que aqui se vota, é um Orçamento que
nunca é cumprido. E nós isso não fazemos, nós não votamos contra por querer votar contra, aliás,
podemo-nos orgulhar disso, somos o único Partido aqui nesta Assembleia que apresentamos
propostas de recomendação, que são aprovadas e depois a Câmara Municipal passado algum tempo
implementa como se fosse sua bandeira, elas são votadas aqui nesta Assembleia, propostas pelo
Bloco de Esquerda e aparecendo depois, como sendo iniciativa da Câmara Municipal. Portanto,
temos esse orgulho, não estamos aqui para destruir, estamos aqui para contribuir, estamos aqui para
criticar o que for criticável e para apoiar aquilo que for aplicável. Esta é a nossa forma de ser, esta é
a nossa forma de estar na política. Agora, o que nós não podemos, isso não, não podemos, é votar
um Orçamento senhor Armindo Gomes, que por exemplo, e o senhor leu este Orçamento que eu sei
que leu, se estiver a reparar e fizer uma comparação com o Orçamento de 2011, no Orçamento de
2011 tinha lá quatro ou cinco escolas, eu posso-lhe citar quais são as escolas se quiser, é só ir buscar
o papel, tinha lá para essas escolas previsto este ano no Orçamento Plurianual, verbas de 500 mil
euros para cada escola, neste Orçamento que os senhores vão votar, é reduzido 50% em algumas a
verba deste valor. O Bloco de Esquerda, não aceita ser enganado, o Bloco de Esquerda quer
coerência nas coisas. O que fica aprovado num ano, do ponto de vista legal é assim que devia ser, o
que for aprovado num ano deve transitar para o ano seguinte. Neste Município, aprova-se um Plano
Plurianual de investimento que concede para determinada escola ou para determinada obra 500 mil
euros e retira-se no ano seguinte 250 mil euros e ficam só 250 mil euros. É isso que nós não
podemos votar a favor, senhor Armindo Gomes. Se vocês quiserem fazer um Orçamento retificativo
que aponte no sentido daquilo do que eu estou a dizer, podem contar com o nosso voto. ----------------VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Muito Rapidamente, tentar explicar ao
senhor Deputado, Adelino Mota, que apesar de primeiro ter feito uma pergunta e ter insinuado uma
resposta, eu vou responder. A rubrica “outros”, como sabe, obedece a uma classificação e há uma
série de despesas que são classificadas na mesma, por exemplo, resíduos sólidos urbanos,
saneamento, só estas duas rubricas atingem quase 8 milhões de euros. E portanto, o senhor
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Deputado, primeiro veio aqui dizer e lançou alguma suspeição acerca de qual era o destino desta
rubrica. Depois, fez a pergunta e espero que o tenha feito da forma isenta em relação à resposta que
deve-lhe ser dada. A resposta é esta, senhor Deputado, algumas das despesas que resultam da
dotação orçamental em “outros”, são resíduos sólidos urbanos e saneamento. -----------------------------PRESIDENTE DE JUNTA DA FREGUESIA DO CALENDÁRIO – Senhor Adelino Mota,
Deputado desta Assembleia, já gostei mais da sua intervenção do que agora. Você está-se a chegar
aqui para esta bancada da sua esquerda, está a aproximar-se, pode crer, não sei se é por estarmos na
época do Natal. Olhe que a Câmara desde que tomou posse, o primeiro mandato já tem cerca de
900km, não é metros, são quilómetros, de saneamento, e 1000km de abastecimento de água. Já é
muito quilómetro, certamente não está tudo feito, mas a água está a cerca de 90% e o saneamento
provavelmente, estará a 65%, 70%, não estará mais, também tem a ver com o coletor principal, na
zona do Louro e Arnoso que não havia coletor principal das águas, não sei se é águas do Noroeste,
se é águas do Cávado, portanto, também fazer a rede sem haver coletor não fazia sentido, agora já
há coletor. Está previsto no Orçamento para 2013, algumas redes de saneamento nesse local.
Tínhamos a rede viária, quando esta Câmara tomou posse em 2002, como vocês sabem a rede viária
estava degradada, não se conseguia ir para Seide, para Mouquim, para Ribeirão, era tudo pedras a
saltar por todos os lados, a rede viária também levou uma grande renovação e bem, a Câmara
recebeu o dinheiro e também tem que investir alguma coisa. Agora nas escolas, se me está a dizer
aqui que no Plano e Orçamento de 2012, havia 500 mil euros para uma escola ou para outra, não lhe
posso responder sobre isso, não seria escolas que havia financiamento do QREN e agora o
financiamento foi cortado? Portanto, não sei se estava previsto, não lhe sei responder porque de
facto, não estudei isso agora. Mas depois se me puder responder, ou a Câmara, se as obras estavam
financiadas e agora não estão, provavelmente será por isso que elas não são executadas. -----------------ADELINO MOTA (BE) – Senhor Armindo Gomes, vou aproveitar já para lhe responder. No
Orçamento que aqui foi aprovado em dezembro de 2011, referente ao ano de 2012, no Plano
Plurianual tinha lá previsto para o ano de 2013 à escola de Vale S. Martinho 500 mil euros, este tem
269 mil euros. Para a escola de Gondifelos, tinha 500 mil euros, este tem 150 mil euros. Para a
escola de Telhado, tinha 500 mil euros, este tem 15.900 euros. Para Famalicão, Sede nº1, tinha 700
mil euros, este tem 2.337 euros. Para Bairro, tinha 500 mil euros, este tem 250 mil. Para Oliveira
Santa Maria, tinha 500 mil euros, este tem 150 mil. Podia-lhe dar mais exemplos, mas vou dar só
estes em relação às escolas. Se quiser também lhe dou em relação ao saneamento e da água. Para já é
só em relação às escolas que foi o que o senhor referiu. -------------------------------------------------------Em relação ao senhor Vice-presidente, senhor Vice-presidente desculpe, mas não é assim como o
senhor diz, desculpe, mas não é assim como o senhor diz. O que diz o POCAL e o Plano de

16 MO
Atividades é feito de acordo com o POCAL, o que diz é assim: - Na rubrica “outros serviços” diz o
seguinte; - “assumem caráter residual no contexto das aquisições de serviços, só lhe devem ser
afetadas despesas que, de modo algum, não possam ser classificadas nas rubricas tipificadas do
respetivo subagrupamento”. Ora, como o senhor sabe, não faltam rubricas que mencionam água e
saneamento. Senhor Vereador, o que eu estou a dizer e o senhor pode não ter entendido porque não
quer entender. O que eu estou a dizer é que na orgânica do Orçamento e Plano, na rubrica de
“outros serviços”, o que lá está mencionado é que naquele item só deve constar, só assumem
assuntos de caráter residual no contexto de aquisição de serviços. Portanto, coisas residuais, são
coisas pequenas, não são coisas de milhões de euros. ----------------------------------------------------------A outra questão, senhor Vice-presidente, tem ver com a questão dos outros trabalhos
especializados, que é onde os senhores têm uma verba de 5 milhões de euros. O que aqui diz, se me
permite, a verba de trabalhos especializados que tem no Orçamento de 5 milhões de euros, diz assim
o que deve estar constado nesta rubrica: - “ Incluem-se despesas relativas aos serviços técnicos
prestados por outras empresas que o próprio organismo não pode superar pelos seus meios,
exemplo, tais como serviços informáticos, análises laboratoriais, trabalhos tipográficos, etc.”
Portanto, isto não tem nenhuma referência nem a água, nem a lixo, os senhores têm aqui a verba de 5
milhões de euros. É uma verba que os senhores aqui têm, eu gostaria que me explicassem, quais são
os trabalhos específicos, que têm uma verba equivalente a 5 milhões de euros que vão ser gastos
neste tipo de categoria. --------------------------------------------------------------------------------------------PAULO FOLHADELA (PS) – É como sabemos, este o último documento de Grandes Opções
do Plano e Orçamento apresentado por esta coligação. Foi sobre este Orçamento que ouvimos o
senhor Presidente da Câmara falar, falou deste, dos anteriores, do que fez, da herança que deixa.
Pois bem, vejamos a herança que nos é deixada. Nestes doze anos, a coligação geriu cerca de mil
milhões de euros, mais precisamente 868 milhões de euros. O que significa 72 milhões de euros por
ano, cerca de 200 mil euros por dia. Destes, 384 milhões foram pagos diretamente pelos Munícipes.
Vamos comparar o início do mandato desta coligação em 2002 com 2013. ---------------------------------Em 2002, os Munícipes pagaram diretamente ao Município 22,5 milhões de euros. --------------------Em 2013, pagarão 39 milhões. Isto é, mais 74%. ------------------------------------------------------------Vejamos em concreto o caso dos impostos diretos pagos pelo Munícipes. -------------------------------Em 2002, os Munícipes pagaram 14 milhões de euros. -----------------------------------------------------Em 2013, somarão 23 milhões de euros. Isto é, um aumento de 60%. ------------------------------------Quantos famalicenses terão em 2013, rendimentos superiores em 60% aos que obtiveram em
2002, com certeza todos saberemos a resposta.-----------------------------------------------------------------No entanto, o esforço financeiro dos famalicenses, é canalizado cada vez mais para despesas
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correntes, que crescem visivelmente em percentagens de despesas totais por comparação a um
decréscimo evidente nas despesas de capital que a Câmara orçamentou para 2013. ------------------------Isto significa que, em doze anos de coligação, desceu o investimento. ------------------------------------Em doze anos de coligação, cresceram os impostos diretos pagos pelos famalicenses. -----------------Em doze anos de coligação, cresceram as despesas correntes. ---------------------------------------------Em 2001, foi realizado investimento na ordem dos 35% da despesa total.
---Em 2013, prevê-se realizar investimento que não chega a 25% da despesa total. ------------------------É isto, meus caros amigos, o grande projeto para uma grande cidade, é esta a herança que nos é
deixada. Mas mais, ouvi aqui e foi sobre este Orçamento, que no caso, o senhor Deputado, Vitor
Moreira, a dizer que o PS não quer investimento nas Freguesias. Utilizo a mesma expressão que na
altura utilizou, para esse peditório, para esse discurso, efetivamente, também nós não pagámos, nem
contribuímos. Vejamos a que é que se refere o investimento e a forma como a Câmara Municipal
durante este tempo lidou com as Freguesias. Aliás, foi sobre este Orçamento, que ouvi o senhor
Presidente de Junta do Calendário, a defender o documento e a dizer que representa muita obra em
todas as Freguesias. Pois bem, senhores Presidentes de Junta, eu não sei se este ano houve reunião
conjunta, não sei se houve reunião um a um, ou até se não houve reunião acerca do Plano. Mas
lembrem-se que esta é a Câmara, a das obras de 1 euro e de 100 euros. É esta a Câmara, que diz que
não pode fazer obras nas Freguesias, mas que depois faz algumas. É esta a Câmara, que diz que não
há protocolos para as Freguesias, mas que depois faz só com algumas. É esta a Câmara, que passa
anos e anos sem fazer qualquer protocolo com algumas Juntas de Freguesia. É esta a Câmara, que
faz arranjos nas Freguesias em ano de eleições, não porque seja uma necessidade iminente o arranjo
dos adros das Igrejas, mas porque pretende colher lucros eleitorais, naturalmente, lucros não para as
Juntas, mas para a Câmara. É esta a Câmara, que para alguns Presidentes de Junta, a porta do
gabinete do senhor Presidente da Câmara, ainda não se abriu para uma reunião que demora anos e
anos a agendar. Posto isto e à Câmara Municipal, aproveitando o facto de estarmos a discutir o
Orçamento, deixava ainda duas perguntas e a primeira tem a ver com o seguinte: - Depois de afinal
ter sido discutido na Assembleia, terem dito que, outras contas seriam necessárias ser feitas, porque
todos nós andamos pelas ruas das nossas Freguesias do nosso Concelho, pergunto à Câmara
Municipal se já fez as contas, se já teve tempo para isso e se já chegou à conclusão, que pode,
cortando naquilo que é despiciendo e aplicando naquilo que é essencial, deixar a iluminação pública
como dantes estava e que é um desejo, uma necessidade de todos os famalicenses. Pergunto ainda à
Câmara Municipal, de acordo com a recomendação que foi aprovada na última sessão, apresentada
pelo PS, se já começou a preparar as diligências no sentido de aceitar a recomendação que foi
aprovada por esta Assembleia, pôr à disposição dos autarcas das Freguesias, os meios que estes
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entendam necessários para defender a sua Freguesia, para defender a população de Famalicão, para
defender no fundo a todos nós a integridade do nosso Município. --------------------------------------------PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Eu vi aqui números interessantes senhor
Deputado. O senhor Deputado, comparou valores entre 2002 e 2013, não sei se ponderou antes de
os enumerar se o devia ter feito ou não. Eu penso que não o deveria ter feito, porque isso, não abona
nada entre aquilo que era esta Câmara Municipal quando eu aqui cheguei, ou melhor, quando nós
aqui chegámos, e a Câmara Municipal que é hoje. As 49 Freguesias receberam grandes
beneficiações, e o senhor avançou com mil milhões. Duas verbas, uma ligada aos recursos humanos
da Câmara e outra ligada ao Fundo de Financiamento das Freguesias, portanto, estas duas verbas,
salários pagos e as transferências para as Juntas de Freguesia, isso representa 300 milhões nestes três
mandatos. Portanto, só para que o senhor Deputado saiba que, nós temos salários para pagar,
pagámos muitos milhões de água, pagámos muitos milhões de saneamento, pagámos muitos milhões
para a recolha do lixo, no ambiente. Todos os anos vocês sabem onde é que nós aplicamos o
dinheiro, portanto, isso é um bocado de demagogia vir com essas contas que eu também as posso
desmontar com a maior facilidade, com a maior facilidade eu as desmonto do que aqui vocês são
capazes de somar para impressionarem as pessoas. Olhe senhor Deputado! Se o senhor um dia quiser
saber quanto é que a Câmara pagou de indemnizações, por asneiras feitas no passado eu até lhe digo.
A famigerada Pista de Fradelos, entre o valor que se gastou a fazer a pista e as indemnizações que
nós tivemos que pagar, são mais de 600 mil euros, isto são corridas e corridinhas, festas e festinhas.
Fez-se uma intervenção num terreno agrícola, não pagaram porque não tinham possibilidade de
pagar e não quer dizer que o Executivo anterior não quisesse pagar, não tinha possibilidades porque
eram muitas ilegalidades e nós já pagámos em Tribunal mais de 500 mil euros, estamos agora a
negociar uma verba superior a 100 mil euros para repor o terreno no seu estado primitivo. O senhor,
esqueceu-se de referir isto, isto é uma despesa corrente, não é uma despesa de capital. É uma
despesa que vamos fazer para reparar um erro gravíssimo que aconteceu no fim do mandato. Sobre
aquilo que o senhor depois se referiu, quanto à proposta que aqui foi votada, dos meios para se
manifestarem de acordo com a vontade das pessoas, se for pedido e dentro daquilo que foi
aprovado, a Câmara está disponível, até porque a Câmara sempre cumpriu as determinações da
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------PAULO FOLHADELA (PS) – Senhor Presidente da Câmara, um breve apontamento para lhe
dizer o seguinte, eu estou a imaginar, a todos nós, daqui a vinte anos, o senhor Presidente da Câmara
ainda a utilizar para justificar os seus próprios atos, aquilo que foi a gestão da Câmara Socialista na
altura em que chegou à Câmara. O senhor Presidente da Câmara, ao fim de doze anos, vai embora e
ainda usa o mesmo argumento que utilizou no primeiro dia em que cá chegou. Terá sido porventura,
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com alguma distração, que não terá notado que os dados que referi aqui, se centram entre o período
de 2002 e 2012, no período da coligação. E significa isso, que durante esse período, o senhor
Presidente da Câmara, não terá também ouvido dizer agora na minha intervenção, o aumento de
impostos brutal, no nosso entender, estou a referir-me a todo o período de governação desta
coligação, que foram sujeitos os habitantes de Famalicão. E portanto, daquilo que é a sua gestão
autárquica, naturalmente, o senhor é que tem de responder, mas esperava que também respondesse
relativamente a estes dados concretos, como seja por exemplo, o aumento de impostos, da carga que
é exigida a cada um dos famalicenses a pagar durante o período em que o senhor teve oportunidade
de gerir os destinos do nosso Concelho. -------------------------------------------------------------------------CÂNDIDA VELOSO (PSD) – Os números podendo ser os mais assertivos ou não, são uma
análise fria e que condiciona aquilo que foram as ações desenvolvidas pela Câmara Municipal e as
que perspetiva para 2013. São ações arrojadas, em termos educativos neste Quadro de Referência
para 2013, que é um desafio arrojado, como sempre nos habituou esta Câmara Municipal. Por isso, o
grande investimento na área educativa justifica-se pelos resultados obtidos ao longo de mais de uma
década através de programas e ações educativos promovidos por este Município e desenvolvidos
com e para as instituições educativas. É absolutamente central para este Município o acesso de todos
a uma educação formal e a uma formação ao longo da vida. Por isso, promover a igualdade de
oportunidades, o apoio aos mais desfavorecidos e valorizar a qualidade na educação e no ensino
continuam a justificar, como por exemplo: ----------------------------------------------------------------------O apoio financeiro que este Município continua a dar no transporte de alunos portadores de
deficiência à escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------A ação social escolar: -------------------------------------------------------------------------------------------As medidas do Plano Municipal de Melhoria e Eficácia da Escola, onde se integram todos os
programas (e é bom que todos os famalicenses conheçam) e todos os projetos que, em parceria com
as escolas monitorizam e avaliam o seu impacto na aprendizagem dos alunos, isto é muito
importante. Aliás, todos os programas implementados nas nossas escolas, desde a Orientação
Vocacional, “ A Empresa na Escola”, a “Educação Parental”, entre outros, tem procurado respostas
adaptadas deste mundo globalizado em permanente mudança, ajudando as escolas a recriar os
espaços de aprendizagem, a rentabilizar recursos humanos e materiais, aproximando a escola da
comunidade e as aprendizagens do mundo da comunicação e informação relativamente ao trabalho,
num quadro de cidadania ativa. -----------------------------------------------------------------------------------Entre outros, destaca-se também o grande investimento do Município, sem qualquer apoio do
Quadro Comunitário para 2013, na modernização da rede dos estabelecimentos de ensino, na
sequência do ciclo dos novos Centros Escolares. Desta forma, a Câmara Municipal mantém um
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investimento coerente e responsável, contextualizado, denotando uma visão estratégica de futuro,
consolidada na qualidade educativa. ------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal prioriza assim, as pessoas, a igualdade de oportunidades, uma educação de
qualidade, uma cultura colaborativa, de iniciativa porque são fatores determinantes na construção de
uma educação de futuro. Outros desafios surgirão certamente na construção de uma educação de
futuro. Em 2013, a Câmara Municipal assume um processo construtivo, evolutivo, arrojado que a
responsabiliza cada vez mais e a responsabilizará no futuro. Esta é que é a realidade, senhores
Deputados. Estas são as opções, Estas são as ações concretas da Câmara Municipal. ---------------------TAVARES BASTOS (PS) – Quem tem telhados de vidro não deve atirar pedras aos telhados
dos outros. Eu não era para intervir, foi aqui referido na última reunião, um lote qualquer de terreno
que a Câmara Socialista cedeu para o Centro de Emprego. Hoje foi aqui referido uma coisa que
correu menos mal em Fradelos, uma pista de atletismo, eu acho que não são 600 mil euros, nem lá
para a beira, pôr e repor não custa 120 mil contos! Mas há uma coisa que vai custar muitos milhões
ao Município, para já, já custou 2 milhões, é a Nova Cidade Desportiva. Sem construir sequer uma
casota para um cão, é verdade, já gastaram 2 milhões na indemnização de uns pântanos, queriam
adquirir no tempo em que aquilo corria bem. Depois correu mal e fugiram ao pagamento até não
poderem mais, mas em Tribunal foram obrigados a pagar e então já não tiveram qualquer pejo em
dar um lote de terreno aqui atrás. O Partido Socialista, Ai! Jesus! Que vendeu um lote de terreno.
Esta Câmara enfim, pagou 2 milhões de euros. Eu já ando nisto, já vejo passar os submarinos do
urbanismo em Famalicão, há trinta e cinco anos. Enfim, é como aquele pescador que estava a ver as
traineiras ao longe e dizia o netinho, oh avô como é que tu adivinhas? Ando a ver passar as traineiras
aqui há cinquenta anos. Eu ando a ver passar os submarinos em Famalicão de todas as correntes,
todos são bons, todos são maus, há trinta e cinco anos. Portanto, eu queria dizer que, não deve atirar
pedras quem tem telhados de vidro. Para já apareceu uma ação judicial do Tribunal, a reclamar o que
era devido. A Câmara diz que fez um grande negócio, tem uns terrenos para a Cidade Desportiva, a
Cidade nem daqui a cem anos chega lá, enfim! Fugiram até poder para não pagar, quando a coisa
chegou a Tribunal tiveram mesmo que pagar. E eu digo mais, eu não acredito que aquela gente, que
tem muitos terrenos espalhados pela cidade, que se tenham limitado a aceitar este terreno que não
tem valor comercial, porque a construção civil está em crise e portanto, há mais qualquer coisa por
trás daqui. Agora queria dizer aqui uma coisa, falou-se de Fradelos, são 600 mil euros, tudo bem. Eu
queria dizer uma coisa, que é o que eu sinto, parece que ainda estão providências cautelares, ações
definitivas a correr no Tribunal Administrativo a respeito da Cidade Desportiva, há expectativas de
lucros, o Consórcio que venceu tem expectativas. Eventualmente o Tribunal, pode alterar a decisão
do Júri dos Consórcios, também há expectativas, eu sou capaz de dizer aqui e não me enganar muito,
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vai demorar anos, quando aparecerem aqui esses Consórcios a pedirem as indeminizações pelos
lucros cessantes, pelos prejuízos enfim, os Advogados no Direito têm muita imaginação. Eu atreverme-ia a dizer que os 15 milhões que gastaram no Parque da Cidade, eu atrever-me-ia a dizer que não
vão chegar para pagar, quer dizer, as indeminizações vão ser superiores a esse valor. Portanto, quem
tem telhados de vidro, não deve atirar pedras aos telhados dos outros. --------------------------------------PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Falou-se aqui e eu vou voltar à receita, aos tais
70% da receita. Senhor Deputado, nós em água, saneamento e recolhas de lixo, temos uma receita
superior a 100% daquilo que tínhamos em 2002, porque não havendo rede de água, não se comprava
água. Nós levamos a rede de água até onde levamos, havia alguma rede de água que foi construída
no vosso tempo mas não havia ligações, nós com os senhores Presidentes de Junta fizemos sentir a
necessidade de que era necessário ligar e fazer mais investimentos, o mesmo aconteceu com o
saneamento e recolha do lixo. Portanto, se a receita subiu 70%, posso-lhe dizer que, pela dinâmica
que a Câmara tomou, nós tivemos aumentos da receita na verdade superiores àquilo que o senhor
referiu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Deputado, Raúl Tavares Bastos, o senhor diz que, tem dúvidas de que o prejuízo da pista
de Fradelos não foi de 600 mil euros. Posso dizer-lhe que o Tribunal nos condenou a pagar a obra e
aquilo que nós pagámos na altura pela obra que se fez rondou os 100 mil contos, portanto os 500 mil
euros. E neste momento, a Câmara negoceia com o dono do terreno e ofereceu-lhe 100 mil euros,
para eles fazerem a reposição dos terrenos e isso estava escrito no contrato, eles querem 171 mil
euros. Nós para resolver o assunto, para que não haja coisas que já deviam estar resolvidas há muito
tempo, oferecemos 135 mil euros. Portanto, neste momento, se eles aceitarem, aquela obra custa 635
mil euros. Como sabe, os Tribunais não permitiram que nós avançássemos com o projeto das
Parcerias Público-privadas, mas atendendo às dificuldades e já não digo a Europa, nem o País, mas
que o Mundo atravessa, não há hoje nenhuma Parceria Público-privada que arrancou que não tenha
abortado. Fafe, não tinha problema nenhum dessa ordem, no entanto o parceiro não tinha nenhum
banco que o financiasse dentro dos valores que estavam contratualizados. Portanto, nos próximos
anos e era bom que assim não fosse, o parceiro que ganhou o concurso não tem grandes argumentos
para exigir seja aquilo que for à Câmara Municipal, esteja descansado. --------------------------------------PRESIDENTE DE JUNTA DA FREGUESIA DE CALENDÁRIO – Senhor Raúl Tavares
Bastos, com a devida vénia, como Vossa Excelência diz aqui muitas vezes, o senhor apontou aqui
como 600 mil euros para Fradelos, de facto é pouco, eu ia enumerar aqui mais alguns números e o
senhor Presidente da Câmara depois podia-me corrigir se puder. A Câmara indemnizou o Serafim
Malhado, um negócio menos claro, no Parque de Sinçães de 500 mil euros, se não me foge a
memória, já é 1 milhão e 100 mil euros. Depois também, havia um problema de umas estátuas, que

22 MO
eu não sei onde é que elas estão! E uns quadros! O Projeto para o Estádio do Famalicão! Eu gostava
de saber, se o senhor Presidente da Câmara me pudesse dizer, ou a esta Assembleia, quanto é que
estas obras todas custaram ao Município de Vila Nova de Famalicão e aos famalicenses? ----------------PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Eu posso responder rapidamente, eu entendo
que, nós não devíamos fazer essas contas, aquilo está pago, está pago, aquilo que nós resolvemos,
nós resolvemos. O Estádio era uma coisa como1 milhão e 300 mil euros. Entendemo-nos, é evidente
que havia falhas no contrato e nós entendemos que (a fatura chegou mas o trabalho não chegou)
como entrou a fatura e não tinha entrado o trabalho dissemos à empresa que não tínhamos nada a
pagar e não pagámos nada, entendemo-nos. No caso dos terrenos em Sinçães, ainda bem que
chegamos a acordo com a pessoa que tinha posto a Câmara em Tribunal. Como eu referi aqui, a
Póvoa de Lanhoso, pagou 600 e tantos mil euros por uma situação igual ou idêntica a esta, o
Tribunal foi implacável e teve que pagar. Nós para além de que teríamos que pagar se o Tribunal
seguisse o mesmo juízo, teríamos de pagar à Mota e Companhia mais de 3 milhões de euros, que era
aquilo que ele apresentou de juros pelo facto de não se ter pago, ou melhor a Câmara pagou a
intervenção no jardim de Sinçães dando-lhe um lote, como a Mota e Companhia não pode dispor do
lote ao fim de 10, 11 ou 12 anos, disse, nós queremos 3 milhões de euros de juros. Nós num golpe
de rins conseguimos libertar o terreno e dissemos, se o senhor quiser faça a obra, o problema é seu.
Isto virou tudo, as coisas complicaram-se, a Mota e Companhia não aventurou em fazer o prédio e
quanto a mim bem, mas a Câmara viu-se livre de pagar essa indemnização. Portanto, o que está
pago, está pago. Eu falei aqui na Pista de Fradelos, porque na última reunião alguém falou aqui nas
corridas de carros e como entretanto, ainda não fechamos esse dossiê, abordei, mas prometo não
falar aqui sobre assuntos absolutamente resolvidos. ------------------------------------------------------------POSTA Á VOTAÇÃO A PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DAS GRANDES OPÇÕES
DO PLANO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 2013 E PROPOSTAS ANEXAS: ------------FOI DELIBERADO NA GENERALIDADE, POR MAIORIA, COM SESSENTA E TRÊS
VOTOS A FAVOR, DEZASSEIS CONTRA E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR O PLANO DE
ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2013 E RESPETIVA PROPOSTA ANEXA. ------------------FORAM TAMBÉM APROVADAS, POR UNANIMIDADE, AS SEGUINTES PROPOSTAS
ANEXAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATAÇÃO DE UM OU MAIS EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO DURANTE O
ANO DE 2013, EM UMA OU MAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ATÉ AO LIMITE
ESTABELECIDO PELA LEI N.º 2/2007, DE 15 DE JANEIRO. ------------------------------------------AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA FAVORÁVEL À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS (PARA OS EFEITOS PREVISTOS NA ALÍNEA C) DO Nº 1 DO ARTIGO 6º
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DA LEI Nº 8/12, DE 21 DE FEVEREIRO, E DO ARTIGO 12º DO DECRETO-LEI Nº 127/12,
DE 21 DE JUNHO) -----------------------------------------------------------------------------------------------FOI DELIBERADO, POR MAIORIA, NA SUA VOTAÇÃO FINAL GLOBAL, COM
SESSENTA E TRÊS VOTOS A FAVOR E DEZASSEIS CONTRA, APROVAR O PLANO DE
ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2013. ----------------------------------------------------------------TERCEIRO PONTO - 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. ----------------------------------------------------------------------CARLA FARIA (PS) – Numa altura em que se discute que o número de funcionários públicos é
demasiado elevado, não só em comparação com o setor privado mas também em relação à média
europeia, será que existe necessidade de recrutar mais oito trabalhadores de carreira e categoria de
Técnico Superior na área de Arquitetura, principalmente, quando o número de funcionários públicos
é uma das questões referidas quando o problema do défice público é abordado. A questão não passa
só pela contratação de mais oito trabalhadores, não é por aí que o Partido Socialista vê o problema.
Mas o fosso que existe entre a necessidade de aumentar o quadro técnico e o atual investimento na
construção está desajustado. Ou seja, se não existe obras públicas, se não há licenciamentos, onde
está a real necessidade de contratar mais Arquitetos. Não seria mais rentável, rentabilizar os recursos
humanos já existentes, não esquecendo que a atividade do Município será fortemente condicionada
pela crise orçamental do Estado e pela conjuntura desfavorável do País. Sobretudo, quando a crise
no setor da construção civil, onde se verifica uma drástica diminuição dos loteamentos e novas
construções, com todos os reflexos que daí são expetáveis em termos de obtenção de receita. As
alternativas, não são muitas, mas deveria passar essencialmente por um controlo muito apertado na
despesa corrente e de uma gestão se possível ainda mais rigorosa, sem esquecer a otimização dos
recursos e uma maior seletividade no investimento. Daí que deva insistir, uma maior contenção por
parte deste Edil quanto ao aumento do Quadro do Pessoal. Foi tão falado em investimento, o único
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investimento que se vê aqui é no Quadro do Pessoal, mas no resto não se vê, portanto vamos ter
mais contratação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Senhora Deputada, nós não estamos a admitir
mais pessoal, estamos a passar pessoal que estava com contrato a termo, algum desse pessoal foi
admitido no tempo do anterior Executivo Socialista e portanto, se nós não os admitíssemos, se nós
não legalizássemos a situação desses trabalhadores teríamos que admitir outros porque eles teriam
que sair. Portanto, não é um aumento do Quadro do Pessoal é uma alteração na situação dos
trabalhadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------POSTA Á VOTAÇÃO A PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDIDO DE
AUTORIZAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO N.º 2 DO ARTIGO 46.º DA LEI N.º 64B/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, FOI A MESMA APROVADA, POR
MAIORIA, COM CINQUENTA E CINCO VOTOS A FAVOR E NOVE ABSTENÇÕES. ------------QUARTO PONTO- 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.--------------------------------------------------------------------------------TAVARES BASTOS (PS) – É uma mera curiosidade, eu já ouço falar neste loteamento já do
tempo do Partido Socialista. O senhor Presidente da Junta de Ruivães, se quisesse esclarecer, nem
sei quem é o senhor Presidente de Ruivães, mas se quisesse esclarecer. Parece que é uma coisa
grande, é a ideia que eu tenho, eu gostava de saber o que é que se passa, porque é que demorou
tanto tempo. Eu não estou aqui a criticar ninguém, se calhar até é uma maneira airosa de resolver
este problema. Mas como é uma coisa de certa envergadura e dentro do “meu pelouro que é o
urbanismo”, gostava de saber o que é que se passa, não sei o que é que se passa, não há nesta
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pergunta qualquer tipo de aproveitamento político. Eu ouço falar nisto e lembro-me que havia um
Vereador do Partido Socialista, que era de Fradelos, o Dr. Jorge Costa, é que estava com esse
assunto, andava muito preocupado mas a coisa morreu e passados onze anos aparece aqui outra vez.
Se me quiserem explicar, muito bem, se não quiserem amigos com dantes. ---------------------------------POSTA Á VOTAÇÃO A 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, FOI A
MESMA APROVADA, POR UNANIMIDADE. --------------------------------------------------------------QUINTO PONTO- 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. -------POSTA Á VOTAÇÃO A 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,

FOI

A

MESMA

APROVADA,

POR

UNANIMIDADE. --------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO PONTO- 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. ---------------------------------PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Fez a apresentação do documento. -----------------ADELINO MOTA (BE) – Senhor Presidente, é só uma dúvida, para que fique esclarecido. O
ponto da Ordem de Trabalhos diz: -“ Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal”. A
Câmara Municipal no documento que nos enviou diz o seguinte: -“ A Câmara Municipal delibera:
remeter à Assembleia Municipal a presente proposta para que esta tome conhecimento da alteração
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das condições da relação obrigacional entre a SUMA, a AMAVE e o Município”. A pergunta é o
seguinte, se nós vamos aqui votar, ou revogar digamos assim, a votação que fizemos aqui na sessão
da Assembleia Municipal de 27 de setembro de 2012, significa que a Câmara Municipal, fez um ato
que eu acho bem feito do ponto de vista da liquidação da dívida, mas fez um ato que pode ser ilegal
do ponto de vista de legitimidade. Ou seja, se nós aprovamos aqui na Assembleia Municipal, de que
a Câmara deveria pagar digamos assim, às prestações esta verba, agora a Câmara decide pagar de
uma só vez e decide pagar, faz o contrato de assinatura e não pede autorização à Assembleia
Municipal para que esta autorize que a Câmara faça esse contrato? É esta dúvida que eu tenho aqui e
gostaria que fosse esclarecida. ------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Senhor Deputado, como o acordo era para
pagar em três anos, era uma despesa plurianual e a partir daí tinha que ser aprovado pela Assembleia
Municipal. Entretanto, as coisas evoluíram, nós negociamos o pagamento na hora e pela totalidade,
nós entendemos, nós Município, que era vantajoso para a Câmara. Eu entendo que, o ato de terem
autorizado a Câmara a pagar em três anos e nós eramos obrigados a fazer passar por cá essa
deliberação. Agora não vou discutir se a revogação deve ou não passar pela Assembleia, mas a
verdade é que, nós não estamos autorizados a pagar a pronto mas sim em três anos. Há aqui uma
alteração e nós com toda a franqueza trouxemos à Assembleia, penso que não há ilegalidade
nenhuma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORREIA ARAÚJO (PSD) – Não era absolutamente necessário esta intervenção, mas já que
se levantou um problema por parte do Deputado do Bloco de Esquerda, nós queríamos dizer que, da
nossa parte votamos favoravelmente esta proposta sem qualquer censura à atuação da Câmara.
Aliás, a Câmara usou uma figura que é o pedido de ratificação do ato que praticou e penso que, hoje
isto é aceite e a figura tem enquadramento jurídico, cobre toda a atuação que fez, portanto, estamos
a ratificar um ato que a Câmara fez. Com a explicação que foi dada pelo senhor Presidente de
Câmara, que de facto, esta situação é mais vantajosa ao Município, pois nós nesse pressuposto e
porque estamos a ratificar um ato de gestão da Câmara, vamos votar favoravelmente. --------------------POSTA Á VOTAÇÃO A 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; ------------------------------------------------------
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- 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, FOI A MESMA APROVADA, POR UNANIMIDADE. -------------------SÉTIMO PONTO- Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, de alteração parcial
do Plano Diretor Municipal (PDM) de V. N. de Famalicão. ---------------------------------------------------TAVARES BASTOS (PS) – Uns breves segundos de silêncio e reflexão, assisti hoje pela
televisão, ao falecimento da minha Freguesia natal, Vila Nova de Famalicão. Ainda tentei à última
hora, mas não consegui. Mas também saiu lá uma coisa da primeira fila do Partido Socialista, a
intervenção de um Deputado, do género “ Há mais marés que marinheiros”. A frase não foi esta, mas
eu interpretei, como se amanhã, o Partido Socialista, estiver no poder as coisas podem voltar à
estaca zero. Senhor Presidente, senhores Deputados, com votos de Feliz Natal para todos,
impulsionado pela secreta esperança de que no nebuloso setor do urbanismo local, não há mal que
sempre dure, melhores dias surgirão. Venho aqui expressar o meu pensamento sobre mais este
furtivo coelho, tirado cirurgicamente da cartola do nosso velhinho Plano de Diretor Municipal.
Exprimir esse pensamento através da força telúrica da poesia, de um dos grandes vultos
contemporâneos da literatura portuguesa, nascido aqui bem perto de nós, no vizinho concelho de
Vila do Conde. Versos que tive o privilégio de aplaudir ao vivo e de pé, na voz desse monstro
sagrado da arte declamatória em Portugal, João Villaret, simplesmente eletrizante. Portanto, seguemse uns fogazes momentos de sublimação espiritual sobre um manto de afano de um dos mais
extraordinários poemas da língua portuguesa, de José Régio, Cântico Negro, e termino com o meu
sentido de voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- "Vem por aqui" — dizem-me alguns com os olhos doces -----------------------------------------------Estendendo-me os braços, e seguros --------------------------------------------------------------------------De que seria bom que eu os ouvisse ---------------------------------------------------------------------------Quando me dizem: "vem por aqui!" ---------------------------------------------------------------------------Ide! Tendes estradas, --------------------------------------------------------------------------------------------Tendes jardins, tendes canteiros, -------------------------------------------------------------------------------Tendes pátria, tendes tetos, -------------------------------------------------------------------------------------E tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios... -----------------------------------------------------------Eu tenho a minha Loucura! -------------------------------------------------------------------------------------Levanto-a, como um facho, a arder na noite escura, --------------------------------------------------------E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios... ------------------------------------------------------------
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Deus e o Diabo é que guiam, mais ninguém! -----------------------------------------------------------------Todos tiveram pai, todos tiveram mãe;------------------------------------------------------------------------Mas eu, que nunca principio nem acabo, ----------------------------------------------------------------------Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo. -----------------------------------------------------------------Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ------------------------------------------------------------------Ninguém me peça definições! ----------------------------------------------------------------------------------Ninguém me diga: "vem por aqui"! ----------------------------------------------------------------------------A minha vida é um vendaval que se soltou, -------------------------------------------------------------------É uma onda que se alevantou, ----------------------------------------------------------------------------------É um átomo a mais que se animou... --------------------------------------------------------------------------Não sei por onde vou, -------------------------------------------------------------------------------------------Não sei para onde vou ------------------------------------------------------------------------------------------Sei que não vou por aí! -------------------------------------------------------------------------------------------- Cântico Negro, de José Régio. --------------------------------------------------------------------------------JOSÉ LUÍS ARAÚJO (BE) – Nós estamos a discutir este ponto, porque o Plano de Diretor
Municipal continua eternamente por concluir, porque senão, certamente não estariam aqui a discutir
isto e este é um problema de facto central de desenvolvimento do Concelho, que deve merecer uma
especial atenção por parte de quem administra esta Câmara e este Município. Esta proposta fala aqui
numa área comercial, fala na criação de 120 postos de trabalho e eu penso que, seria interessante
para nós compreendermos melhor, se a Câmara Municipal, nos desse mais algumas informações,
nomeadamente, ao tipo de comércio que lá irá ser implantado, já agora se possível, qual a empresa
ou o grupo que irá desenvolver a sua atividade. ----------------------------------------------------------------VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Senhor Deputado, sobre as informações
a que se referiu, eu tenho-lhe a dizer que, além das que constam da proposta que é submetida a esta
Assembleia, a Câmara Municipal não tem outras informações a prestar. -------------------------------------POSTA Á VOTAÇÃO A PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE ALTERAÇÃO
PARCIAL DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) DE V. N. DE FAMALICÃO, FOI A
MESMA APROVADA, POR MAIORIA, COM SESSENTA E TRÊS VOTOS A FAVOR, UM
VOTO CONTRA E DUAS ABSTENÇÕES. -------------------------------------------------------------------OITAVO PONTO- 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 13/12/DAOM, destinado à manutenção de fontes ornamentais
do município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---POSTA Á VOTAÇÃO A 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 13/12/DAOM,
DESTINADO À MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS DO MUNICÍPIO, FOI A
MESMA APROVADA, POR UNANIMIDADE. --------------------------------------------------------------NONO PONTO- 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. ------------------------------------------------POSTA Á VOTAÇÃO A 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, FOI A MESMA APROVADA, POR
UNANIMIDADE. --------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO PONTO- 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. -------------------------------------------------POSTA Á VOTAÇÃO A 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, FOI A MESMA APROVADA,
POR UNANIMIDADE. -------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO PRIMEIRO PONTO- 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.). -------------------------------------------POSTA Á VOTAÇÃO A 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
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REGULADORAS DE PRESSÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL (F:F:D.), FOI A MESMA
APROVADA, POR UNANIMIDADE. --------------------------------------------------------------------------DÉCIMO SEGUNDO PONTO- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------POSTA Á VOTAÇÃO A 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, FOI A MESMA APROVADA, POR UNANIMIDADE. --------------------------------------------DÉCIMO TERCEIRO PONTO- 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”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSTA Á VOTAÇÃO A 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”, FOI A MESMA
APROVADA, POR UNANIMIDADE. --------------------------------------------------------------------------DÉCIMO QUARTO PONTO- Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de
regulamento de Organização dos serviços municipais, nos termos da proposta. ----------------------------RUBIM SANTOS (PS) – Senhor Presidente, eu só pretendia ter uma informação da Câmara
Municipal. Gostaria de saber quem é o Vereador responsável pelo Ambiente e quem é o Vereador
responsável pelos Parques e Jardins. -----------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – O Vereador responsável é o Engenheiro Pedro
Sena. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUBIM SANTOS (PS) – Eu explico porquê. No meu tempo, eu fui Vereador do Ambiente
durante algum tempo e estava integrado nos serviços do Ambiente o serviço Municipal de Parques e
Jardins, tal como agora aqui se propõe. Eu não cheguei a ter intervenção no sentido de propor
alteração, mas achava isso um anacronismo. Está corrigido pela outra via: o senhor Vereador é
responsável pelos dois assuntos, acho que está bem, não tenho crítica nenhuma a fazer.-------------POSTA Á VOTAÇÃO A PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGULAMENTO DE
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DA PROPOSTA, FOI A
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MESMA APROVADA, POR MAIORIA, COM CINQUENTA E NOVE VOTOS A FAVOR E
DEZASSETE ABSTENÇÕES.-----------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO QUINTO PONTO- 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; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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---POSTA Á VOTAÇÃO A PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDIDO DE
AUTORIZAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO N.º 2 DO ARTIGO 46.º DA LEI N.º 64B/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; ----------------------------------------------------- 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
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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, FOI A MESMA APROVADA, POR
UNANIMIDADE. --------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Senhores Deputados, acabamos a ordem
de Trabalhos, não chegamos à meia-noite, momento feliz em que o nosso Secretário, o senhor Heitor
Rui, seria parabenizado está quase a fazer anos, mas ficam assim avisados. O Mundo não acabou,
mas também ainda faltam uns minutos para a meia-noite. Queria desejar a todos um Feliz Natal,
muitos de nós já não nos encontramos antes do ano novo, portanto, também um Feliz Ano 2013. -------APROVADAS EM MINUTA DE ATA TODAS AS DELIBERAÇÕES TOMADAS. ------------CORREIA ARAÚJO (PSD) – Agradecendo ter-me concedido a palavra, é desejar um Bom
Natal a todos e como felizmente o Mundo não acabou hoje, desejar também um Bom Ano 2013. -------PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – Eu queria também desejar a todos os senhores
Deputados, aos funcionários da casa, senhores jornalistas e a quem está no público, um Santo Natal
e umas Boas Entradas para 2013, espero que o ano de 2013 seja bem melhor do que aquilo que
anunciam. Eu acredito que será melhor e fico deste lado, quem não acreditar que 2013 será melhor
do que aquilo que dizem, estarão do lado de lá. ----------------------------------------------------------------RUBIM SANTOS (PS) – Senhor Presidente, senhores Deputados, quanto mais nos debatemos
aqui, quanto mais discutimos uns com os outros, mais se estreitam os nossos laços. Eu criei ao longo
da minha vida política, que já é longa, muitas amizades. Quer na bancada da oposição, quer quando
estava eu na situação de oposição propriamente dita. E por isso, sem exceção, gostaria de desejar
aqui em meu nome e em nome da bancada do Partido Socialista, um Feliz Natal para todos e um
Próspero Ano Novo. Aqui, desculpem-me a brincadeira, mas bem vamos precisar de Próspero Ano
Novo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE DE JUNTA DA FREGUESIA DO CALENDÁRIO – Quero desejar à Mesa da
Assembleia, ao senhor Presidente da Câmara, aos senhores Vereadores, meus colegas Presidentes de
Junta, minhas senhoras e meus senhores, Um Santo Natal e um Bom Ano 2013 com trabalho, com
algum dinheiro que é necessário para todos nós, mas que sirva para nós nos alimentarmos, e como
diz o Dr. Rubim Santos e bem, somos inimigos politicamente, mas acabamos por ser todos amigos.
Politicamente, somos inimigos, cada um discute a sua dama, mas como amigos somos todos amigos
uns dos outros, de certa forma, alguma discussão aqui mais acesa, algum desentendimento entre nós,
mas chegando lá fora cumprimentamo-nos e somos amigos. A política é uma passagem para todos

34 MO
nós e depois seguimos a nossa vida. A todos um Bom 2013 e Um Santo Natal. ----------------------------ADELINO MOTA (BE) – Já agora, aproveitar a oportunidade desejar a todos como é óbvio, um
Bom Natal, é evidente que somos adversários políticos, isso é indiscutível, iremos continuar a ser,
também é indiscutível, mas isto não inviabiliza que em nome do Grupo do Bloco de Esquerda, desejo
a todos um Bom Natal e umas Boas Entradas, claro que neste caso eu estou deste lado, diferente do
lado do senhor Presidente da Câmara, porque infelizmente não acredito que para o ano estejamos
melhor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS SOLANS (CDU) – Eu vou ser um pouco mais breve, já tudo aqui foi dito, desejo um
Bom Natal a toda a gente e umas Boas Entradas, e retificar aqui o que o nosso Deputado disse, não
um pouco de dinheiro mas muito mais dinheiro. ----------------------------------------------------------------PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Adaptando um lugar-comum, só gostava
de dizer que tenho pena que nesta Assembleia Municipal, não possa ser Natal todos os dias,
facilitaria muito os trabalhos! Um Bom Natal a todos! ------------------------------------------------------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 vinte e três horas e trinta
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL --------------------------________________________________________________________________________________
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