ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FIGUEIRO DOS VINHOS
___________________________________________________________________

ATA Nº 04 (Quadriénio 2021/2025)
Sessão de 28.02.2022
--------Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas
dezoito horas, reuniu em Sessão Ordinária, no Auditório da Casa da Cultura, a
Assembleia Municipal de Figueiró dos Vinhos, sob a presidência do Exm.º Sr. Dr.
Carlos Manuel Simões da Silva, Presidente da Assembleia Municipal, coadjuvado pelo
Sr. António Manuel Ferreira da Silva, Primeiro Secretário e pela Sr.ª D.ª Ana Bela da
Conceição Silva, Segunda Secretária, tendo a seguinte ordem de trabalhos:
1. Apreciação da informação escrita do Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Municipal acerca da atividade do Município, bem como da situação
financeira do mesmo, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do Artigo
25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
2. Designação do Júri de Recrutamento do Cargo Dirigente Intermédio de 2.º
Grau – Chefe de Divisão de Obras Municipais, Ambiente e Floresta –
Proposta de Deliberação n.º 3/2022 (aprovado por unanimidade – Reunião de
Câmara de 12/01/2022);
3. COVID 19 – Medidas de Apoio Direcionadas à Atividade Económica –
Proposta de Deliberação n.º 5/2022 (aprovado por unanimidade – Reunião de
Câmara de 26/01/2022);
4. 1.ª Alteração à Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais e 5.ª Alteração à
Organização dos Serviços do Município de Figueiró dos Vinhos – Proposta de
Deliberação n.º 14/2022 (aprovado por unanimidade – Reunião de Câmara de
09/02/2022);
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5. Atribuição de benefício social no âmbito do Regulamento Municipal de
Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos
Vinhos:
5.1 52BSBV21 – Proposta de Deliberação n.º 7/2022 (aprovado por unanimidade Reunião de Câmara de 09/02/2022);
5.2

18BSBV21

– Proposta

de

Deliberação

n.º

8/2022 (aprovado

por

unanimidade - Reunião de Câmara de 09/02/2022);
5.3 10BSBV21 – Proposta de Deliberação n.º 10/2022 (aprovado por unanimidade
- Reunião de Câmara de 09/02/2022);
5.4

27BSBV21

– Proposta

de

Deliberação

n.º

13/2022 (aprovado

por

unanimidade - Reunião de Câmara de 09/02/2022);
6. 1.ª Alteração Modificativa ao Orçamento do exercício 2022 – Informação
Interna n.º 678/2022 (aprovado por unanimidade – Reunião de Câmara de
23/02/2022).

--------Estiveram presentes os seguintes Membros da Assembleia Municipal: Dr.
António Eduardo Monteverde Plantier Saraiva, Dr. Fernando Manuel Conceição
Manata, Eng.º Rui Manuel Almeida e Silva, Dr. Sérgio Filipe Godinho Luís, Dr.ª Ana
Maria Ingrês Pais, Dr. Pedro Miguel David Santos Lopes, Sr. José João Reis Farinha,
Enf.ª Maria José Henriques Napoleão, D.ª Marília Rosária da Silva Coelho Antunes, D.ª
Maria Amélia Zagarte Nunes, Sr. Armando Domingos Gonçalves, e os senhores
Presidentes de Junta de Freguesia, Sr. Carlos Alberto Godinho Simões, de Aguda, Sr.
Jorge Manuel Rodrigues Quaresma, da União de freguesias de Figueiró dos Vinhos e
Bairradas, Enf.ª Ana Cristina Baião Furtado Graça, de Arega e Eng.º Jorge Manuel de
Jesus Agria, de Campelo.----------------------------------------------------------------------------------Nos termos previstos no artigo 48º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara Municipal fezse representar pelo seu Presidente, Sr. Jorge Manuel Fernandes de Abreu. Presentes
também a Sr.ª Vereadora, Dr.ª Marta Inês Dinis Brás Cardoso Fernandes e os Srs.
Vereadores, Eng.º Luís Filipe Antunes da Silva, Dr. Arlindo José Bernardo Dinis e Dr.
Carlos Alberto David Santos Lopes.-------------------------------------------------------------2

--------Não estive presente o líder do Movimento Figueiró Independente, Dr. Fernando
José Forte Garrido Branco, que solicitou a sua substituição, que foi aceite pelo Sr.
Presidente da Assembleia Municipal, nos termos regimentais, tendo sido substituído
pelo Eng.º Paulo Jorge Farinha Pais.---------------------------------------------------------------------Constatada a existência de quórum, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal
declarou aberta a Sessão, saudando de seguida todos os presentes, colocando a ata do
dia dezassete de dezembro à discussão e, não havendo intervenções, colocou a mesma à
votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade, com o seu voto favorável.----------A seguir, referiu-se ao expediente recebido na Assembleia, do qual foi distribuída a
listagem a todos os presentes, salientando a documentação enviada pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal sobre a questão levantada na última sessão da Assembleia
Municipal, relativamente a procedimentos sobre a criação do Gabinete de Apoio à
Vereação e nomeação do Secretário.------------------------------------------------------------A seguir, deu a palavra ao líder do Partido Social Democrata, Dr. António Saraiva,
que cumprimentou todos os presentes e referiu-se à informação enviada sobre a
nomeação do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, e disse que, para além da
proposta apresentada e do despacho de nomeação do Secretário, não têm nenhum
documento nem despacho a criar o gabinete, que daria suporte à existência do referido
secretário.----------------------------------------------------------------------------------------------------A seguir, solicitou a palavra o membro da Assembleia Municipal, Dr. Sérgio
Luís, que depois de cumprimentar todos os presentes, referiu-se à tensão que está a
existir na Europa entre a Ucrânia e a Rússia, e lembrou que o Primeiro-Ministro
António Costa anunciou a criação de vistos imediatos para o acolhimento de refugiados
vindos da Ucrânia, intervenção muito positiva na situação.------------------------------------------A seguir, solicitou a palavra o membro da Assembleia Municipal, Sr. José
Farinha, cumprimentou os presentes e começou por dizer que reconhece que ser
Presidente de Câmara é uma tarefa difícil, mas tem sido feita com muita abnegação. A
seguir, referiu-se à atividade do município, questionou se o município tomou alguma
iniciativa adicional no sentido de ajudar a resolver o problema do posto de saúde
Campelo, tal como se fez no de Aguda. Sobre a rede viária municipal, a atividade
municipal refere desmatação, limpeza de bermas, valetas, aquedutos, etc., pelo que
pergunta o que é que aconteceu ao caminho municipal 1124 e ao caminho entre
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Campelo e Fontão Fundeiro, que também lhe parece que não está limpo. Entretanto
disse que teve conhecimento que foram retirados os contadores de água nas piscinas de
Campelo e Vilas de Pedro, e solicitou esclarecimentos sobre o assunto. Por fim e a
prepósito da modernização administrativa, questionou se irá melhorar a eventual
dificuldade que existe para o município responder ao correio eletrónico dos munícipes.--

--------Não havendo de momento mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia
Municipal deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que depois de
cumprimentar os presentes, referiu-se à intervenção do líder do PSD sobre a criação do
gabinete da vereação e disse que é de entendimento, suportado juridicamente, que ao
concordar com o despacho no processo que foi remetido, é implícita a criação do
gabinete, é automaticamente criado o gabinete. Contudo, se há dúvidas, o PSD pode
colocar por escrito, tal como tem feito em muitos outros assuntos anteriormente.--------Sobre a situação que se está a viver na Ucrânia, é uma situação que preocupa a todos,
que é de lamentar, embora na CIMRL vá ser aprovado um Plano de Ação que visa apoio
e acolhimento a refugiados ucranianos.----------------------------------------------------------Sobre a extensão de saúde de Aguda e Arega, deu conhecimento da reunião com o
ACES, onde foi transmitido que, a curto prazo, iriam tomar decisões, estão a aguardar.
Sobre a extensão de saúde de Campelo, disse que já herdou do antecessor a situação da
extinção do posto, contudo podem continuar a lutar, mas parece-lhe que não será fácil.
Sobre a limpeza de caminhos, o plano de trabalho que está a ser realizado leva o seu
tempo, são mais de duzentos quilómetros. Sobre a retirada dos contadores das piscinas
de Campelo e Vilas de Pedro, teve uma reunião com o Sr. Presidente das Junta de
Campelo, porque as piscinas estão entregues à Junta de Freguesia, já herdou assim, uma
vez que não há protocolo de cedência, oficializou a cedência à Junta de Freguesia, nesse
sentido questionou o Sr. Presidente da Junta qual é o seu entendimento, o que pretende,
porque faz sentido que, quem ficar a gerir, deve ficar com o contador. Quando houver
uma decisão será acionado o processo, está só à espera de decisão.-------------------------Sobre a modernização, disse que não há dificuldade em responder, respondem dentro do
tempo de trabalho, respondem a todos os cidadãos, com ou sem modernização
administrativa, respondem a todos.---------------------------------------------------------------4

--------A seguir, solicitou a palavra o líder do Partido Social Democrata, Dr. António
Saraiva, na sequência do assunto sobre a nomeação de Secretário de Apoio ao Gabinete
de Apoio à Vereação, disse que é a ultima vez que vai falar do assunto, porque existem
outros assuntos mais importantes a tratar, contudo o regulamento de organização dos
serviços do município de Figueiró dos Vinhos estabelece no artigo 10.º que os gabinetes
são criados, alterados e extintos por despacho do Presidente, ou Vereador com
competência delegada. O despacho enviado tem uma determinada formalização, é de
entendimento que os despachos, ou têm todos a mesma formalização, ou há uma certa
confusão, porque, entretanto, não se sabe o que é despacho e o que é não é despacho.
Consideram que não foi feito nenhum despacho para a criação do gabinete, contudo o
gabinete jurídico tem outra interpretação, não vão continuar com a discussão do assunto
e também não vão fazer queixa de ninguém a ninguém.-----------------------------------------------A seguir solicitou a palavra o membro da Assembleia Municipal Eng.º Jorge
Agria, cumprimentou todos os presentes, e disse que as escolas primárias de Campelo e
Vilas de Pedro são propriedade da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos. Há uma
parceria, onde a Junta de Freguesia colabora dentro do que são as suas possibilidades,
ao nível da limpeza dos edifícios, desinfeção da água das piscinas, manutenção da relva,
etc., ou seja, manter os espaços com alguma dignidade. Sobre os contadores de água,
disse que houve uma conversa com o Sr. Presidente da Câmara, que manifestou vontade
de retirar os contadores, não consegue perceber o porquê dado que a propriedade é do
município, a Junta de Freguesia está disponível para continuar a colaborar com o
município e lembrou que os investimentos feitos dentro dos edifícios foram suportados
pelo município.----------------------------------------------------------------------------------------------A seguir o Sr. Presidente da Câmara Municipal esclareceu que os
procedimentos ao nível dos contadores de água alteraram-se, a Junta de Freguesia é
quem tem gerido, e bem, o imóvel, contudo não há, nem nunca existiu, Protocolo de
Cedência para utilização e, para que fique devidamente legalizado, tem que haver
Protocolo de cedência, nesse sentido colocou à Junta de Freguesia o interesse de gerir
que inclui também o contador de água, não se trata de passar o património para a Junta
de Freguesia, mas sim continuar a gerir, como reconhece que tem sido bem feito.---------
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--------Dando continuidade aos trabalhos e na continuidade da intervenção do membro
da Assembleia Municipal, Dr. Sérgio Luís, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal
apresentou a seguinte moção:
“MOÇÃO
A Rússia invadiu a Ucrânia, Estado democrático, independente e soberano, violando
com esta agressão a Carta das Nações Unidas, o Estado de Direito e o Direito
Internacional.
Tal como no dia 1 de Setembro de 1939, quando a Alemanha nazi invadiu a Polónia,
despoletando o horror da guerra e da barbárie, com um resultado desastroso para a
Humanidade, com mais de 50 milhões de vitimas, a Rússia copiou, 83 anos depois, o
pior dos exemplos em solo europeu, sendo condenada e ostracizada pela generalidade
da comunidade internacional.
O maior drama reside no elevado número de refugiados, criando uma crise
humanitária que merece uma resposta solidária de todas as democracias do mundo.
Portugal está ao nível do que é exigido a uma democracia ocidental, colocando a
tónica da sua resposta na ajuda humanitária e na disponibilidade para acolher, apoiar
e integrar as famílias ucranianas que vierem até nós.
Cabe ao Governo português, em articulação com os restantes países democráticos,
sobretudo no contexto europeu, operacionalizar todo este processo de acolhimento, e
procurar todos os apoios necessários junto dos atores políticos, económicos e sociais,
aqui se incluindo o Poder Local, que pode ter um papel determinante no apoio às
famílias refugiadas, concedendo o auxílio necessário num momento tão dramático para
a Liberdade, a Justiça, a Democracia e a Paz.
A Assembleia Municipal de Figueiró dos Vinhos, reunida em sessão ordinária, no dia
28 de Fevereiro de 2022, condena com veemência a vil e inaceitável agressão da
Rússia à Ucrânia, e exige que seja dado lugar ao diálogo e à busca do consenso
necessário para pôr fim à guerra e à violência, apelando ao cessar-fogo imediato e à
retirada das tropas russas do solo ucraniano.
SIM à PAZ e à solidariedade entre os povos.
SIM ao respeito pelo Direito Internacional e à carta da ONU.
SIM à defesa da soberania e da integridade dos Estados e dos Povos.
SIM à vida das pessoas e ao seu direito à dignidade, à liberdade e a viverem em Paz
no seu País com as suas famílias.”
--------Seguidamente, solicitou a palavra o membro do Movimento Figueiró
Independente, Dr. Pedro Lopes, que depois de cumprimentar todos os presentes, disse
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que a bancada do MFI se revê plenamente no texto apresentado pelo Sr. Presidente da
Assembleia Municipal, porque na verdade há assuntos que interessam mais ao concelho
do que guerras de alecrim e manjerona. Interessam outros assuntos que infelizmente
dizem muito ao mundo, este drama humanitário de ofensa à soberania de um País
democrático como é a Ucrânia, num ato de prepotência por parte de um ditador que tem
sangue nas mãos, de muitas e muitas vitimas, é de dignificar a Assembleia Municipal
que se tome uma posição veemente de repúdio, condenação e de solidariedade para com
o povo Ucraniano que sofre às mãos de um ditador, de uma pessoa que tem muito que
prestar contas num futuro Tribunal Penal Internacional. --------------------------------------A seguir propôs que fosse guardado um minuto de silêncio pelas vítimas da pavorosa
tragédia da guerra que não vinha às portas da Europa desde 1945.--------------------------

--------A seguir, o membro do grupo do Partido Socialista Dr. Fernando Manata,
cumprimentou os presentes e congratulou-se pelo documento apresentado e
intervenções relativamente à defesa da pessoa humana e ao Povo da Ucrânia. -------------

--------A seguir, solicitou a palavra o líder do Partido Social Democrata, Dr. António
Saraiva, que saudou o texto apresentado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal,
disse que é bastante contundente e muito sensato. Lembrou, saudando que nas várias
crises, não só na Europa, como noutros Países, fora da Europa, onde tem havido grande
fluxo de refugiados, Portugal tem sido um bom exemplo na receção dos diferentes
refugiados, contudo tem havido na Europa comportamentos pouco dignos. Saudou
Portugal porque tem tido uma atitude de receber bem as pessoas que precisam de ajuda.-

--------A seguir o Sr. Presidente da Câmara Municipal salientou e felicitou as
intervenções dos grupos da Assembleia Municipal, bem como a unanimidade das
mesmas.----------------------------------------------------------------------------------------------

---------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal referiu-se ao consenso das
intervenções e sugeriu o envio da Moção para o Sr. Presidente da República, Presidente
da Assembleia da República, Sr. Primeiro Ministro, Sr. Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Embaixada da Ucrânia, Embaixada da Rússia, Conselho Económico e
Social, CIMRL, ANMP, ANAFRE e, aos Partidos políticos com assento Parlamentar,
bem como à Comunicação Social. Guardou-se de seguida um minuto de silêncio.-------7

1. Apreciação da informação escrita do Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Municipal acerca da atividade do Município, bem como da situação financeira
do mesmo, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do Artigo 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro
--------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal apresentou este ponto e deu a
palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que referiu que os documentos sobre
a atividade do município foram enviados e mostrou-se disponível para prestar os
esclarecimentos que entenderem.-------------------------------------------------------------Sobre a situação financeira, disse que em relação à última sessão da Assembleia
Municipal, verifica-se uma redução significativa na dívida a fornecedores. Sobre os
empréstimos a médio e longo prazo disse que se cifram, com investimentos, alguns
acumulados ao longo dos anos já herdados do anterior executivo. Referiu também os
empréstimos ao BEI, contudo estão num caminho mais desafogado em termos
financeiros e os empréstimos existentes são de investimento para que o concelho se
possa desenvolver.-----------------------------------------------------------------------------------

2. Designação do Júri de Recrutamento do Cargo Dirigente Intermédio de 2.º Grau
– Chefe de Divisão de Obras Municipais, Ambiente e Floresta – Proposta de
Deliberação n.º 3/2022 (aprovado por unanimidade – Reunião de Câmara de
12/01/2022)
--------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal apresentou este ponto e deu a
palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que informou tratar-se da
designação do júri para o concurso de dirigente intermédio de 2.º grau, Chefe de
Divisão de Obras Municipais, Ambiente e floresta.---------------------------------------

--------Não havendo pedidos de intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia
Municipal colocou o assunto à votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade.-
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3. COVID 19 – Medidas de Apoio Direcionadas à Atividade Económica – Proposta
de Deliberação n.º 5/2022 (aprovado por unanimidade – Reunião de Câmara de
26/01/2022)
--------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal apresentou este ponto e deu a
palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que disse que, atendendo à situação
relativa à doença COVID-19 e ao cenário pandémico para 2022, que se afigura de
enorme incerteza e que traduz instabilidade para a atividade económica concelhia, foi
deliberado, por unanimidade, aprovar a redução de 50% do valor das rendas de
concessão, bem como de todos os espaços de venda do mercado até 30 de junho de
2022, com retroativos a partir de 01 de janeiro de 2022, e ainda aprovar a isenção total,
durante o ano de 2022, das taxas de publicidade e ocupação de espaço público com
equipamento e mobiliário urbano de todos os estabelecimentos comerciais, de forma a
prestar algum apoio económico às empresas e comércio do concelho, sendo a seu tempo
analisadas e tomadas outras medidas se necessário.------------------------------------------------A seguir, o membro da Grupo do Partido Socialista, Dr. Fernando Manata,
referiu que a proposta é reveladora do caráter, não só político, mas humano, porque esta
deliberação revela humanidade.---------------------------------------------------------------------------A seguir, o líder do Partido Social Democrata, Dr. António Saraiva, disse
estar completamente de acordo com a decisão do executivo camarário, contudo se a
situação se continuar a agravar e a inflação atingir números muitos altos, sugere a
isenção das rendas, evitando assim situações complicadas.-------------------------------------------A seguir, o membro do Movimento Figueiró Independente, Dr. Pedro Lopes,
mostrou a concordância da bancada do MFI para com proposta do executivo Municipal,
aprovada por unanimidade em reunião de Câmara, que tem uma leitura política, sendo
conformes às propostas eleitorais do MFI, no apoio ao comércio local e á atividade
económica do concelho.------------------------------------------------------------------------------------Entretanto o Sr. Presidente da Assembleia Municipal congratulou-se com as
medidas do executivo, com a decisão unânime dos Srs. Vereadores e a unidade e coesão
da Assembleia Municipal, que vêm ao encontro das necessidades sentidas de quem, ao
longo destes dois anos, sofreu nos seus investimentos e nas suas expetativas. -----------Não havendo mais intervenções, colocou o assunto à votação, sendo o mesmo aprovado
por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------9

4. - 1.ª Alteração à Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais e 5.ª Alteração à
Organização dos Serviços do Município de Figueiró dos Vinhos – Proposta de
Deliberação n.º 14/2022 (aprovado por unanimidade – Reunião de Câmara de
09/02/2022)
--------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal apresentou este ponto e deu a
palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que explicou que, com o processo de
descentralização administrativa, tornou-se necessário proceder a alguns reajustamentos
dos serviços, com vista ao correto desenvolvimento do processo de reformulação dos
serviços municipais.--------------------------------------------------------------------------------Assim, são de entendimento que devem ser criados mais lugares de direção intermédia
de 3.º grau, de forma a agregar ou desagregar consoante os casos e criar níveis de chefia
em função das novas competências do Município.-----------------------------------------Não havendo intervenções o Sr. Presidente da Assembleia Municipal colocou o assunto
à votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. ----------------------------------------

5. Atribuição de benefício social no âmbito do Regulamento Municipal de
Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos
Vinhos:
5.1 52BSBV21 – Proposta de Deliberação n.º 7/2022 (aprovado por unanimidade Reunião de Câmara de 09/02/2022)
5.2 18BSBV21 – Proposta de Deliberação n.º 8/2022 (aprovado por unanimidade Reunião de Câmara de 09/02/2022)
5.3 10BSBV21 – Proposta de Deliberação n.º 10/2022 (aprovado por unanimidade
– Reunião de Câmara de 09/02/2022)
5.4 27BSBV21 – Proposta de Deliberação n.º 13/2022 (aprovado por unanimidade
- Reunião de Câmara de 09/02/2022)
--------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal apresentou este ponto e solicitou
para se fazer uma apresentação conjunta dos quatro pontos, uma vez que se trata do
mesmo assunto e deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que
informou que se trata de quatro pedidos devidamente sustentados, em termos de
regulamento de benefícios fiscais, aos Bombeiros Voluntários, para reembolso de IMI, a
quatro voluntários pertencentes ao quadro dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos
Vinhos.-----------------------------------------------------------------------------------------------10

--------A seguir o Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos Srs.
Membros da Assembleia Municipal e, não havendo qualquer intervenção, colocou o
assunto à votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.-------------------------

6. 1.ª Alteração Modificativa ao Orçamento do exercício 2022 – Informação
Interna n.º 678/2022 (aprovado por unanimidade – Reunião de Câmara de
23/02/2022)
--------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal apresentou este ponto e deu a
palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que informou que se trata de um
documento bastante técnico, de ajustamento do orçamento inicial, designadamente a
abertura da rubrica da receita para incorporação do saldo da gerência do ano de 2021, a
previsão de receita resultante da alienação de uma habitação do Bairro do Areal, a
receita prevista para alienação da escola pré-primária de Bairradas e ainda o
enquadramento de outras receitas com a despesa no orçamento, no exercício de 2022.--

--------A seguir solicitou a palavra o líder do Partido Social Democrata, Dr. António
Saraiva, que solicitou uma explicação mais aprofundada, mais especifica relativamente
às rúbricas da despesa.-------------------------------------------------------------------------------

--------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, deu a palavra ao Sr. Chefe de
Divisão, Dr. Vítor Duarte, que cumprimentou todos os presentes, e esclareceu que ao
longo do ano verifica-se a necessidade de reforçar rubricas, por despesas inadiáveis, não
previsíveis ou insuficientemente dotadas, ou receitas imprevistas, aquando da aprovação
do orçamento. Salientou a necessidade de renovação do contrato do ROC a meio do
ano, bem como a necessidade de reforçar rubricas, com a transferência de competências
na área da saúde, ação social e educação, porque estando a informação um pouco vaga é
necessário acautelar verbas em termos orçamentais em caso de necessidade ser possível
absorver essas situações.---------------------------------------------------------------------------

--------Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal,
colocou o assunto à votação sendo o mesmo aprovado por unanimidade.-----------------
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-------Considerando a natureza dos assuntos tratados na Sessão, e em observância do
que dispõe o Artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Sr. Presidente da
Assembleia Municipal solicitou que a presente Ata fosse aprovada por Minuta,
proposta que foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------

--------Concluída a Ordem de Trabalhos desta sessão Ordinária, o Sr. Presidente
da Assembleia Municipal, Dr. Carlos Silva, declarou encerrada a sessão às
dezanove horas e cinquenta e cinco minutos, lavrando-se, para constar, a presente
ata.----------------------------------------------------------------------------------------------

A Mesa da Assembleia Municipal
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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