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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
FREIXO DE ESPADA À CINTA, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE
JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

------- Aos vinte e um dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, pelas dez
horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu, em sessão ordinariamente,
a Assembleia Municipal deste Concelho, sob a Presidência do Senhor Artur
Afonso Nunes Neto Parra, coadjuvado pelos Senhores Aldina Maria Teixeira
Massa, Primeiro Secretário e António José Gaspar Morgado, Segundo Secretário,
com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------- UM – Período de antes da ordem do dia; --------------------------------------------- DOIS – Período da ordem do dia; ----------------------------------------------------- DOIS PONTO UM – Aprovação da ata da sessão anterior; ---------------------- DOIS PONTO DOIS – Apreciação da Atividade Municipal e Situação
Financeira; ----------------------------------------------------------------------------------------- DOIS PONTO TRÊS – Informação de compromissos plurianuais
assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pela
Assembleia Municipal na sessão ordinária de dezembro de dois mil e
dezassete – Ratificação; -------------------------------------------------------------------------- DOIS PONTO QUATRO – Informação sobre acompanhamento do
Programa I do PAEL e Reequilíbrio Financeiro a 05 de junho de 2018 –
Tomada de Conhecimento; ----------------------------------------------------------------
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------- DOIS PONTO CINCO – Informação nos termos do n.º 1 do artigo 56º
da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro – Alerta precoce de desvios – Tomada
de conhecimento; ----------------------------------------------------------------------------

------- DOIS PONTO SEIS – Rede de Judiarias de Portugal – Proposta verbal
de rescisão – Discussão – Votação; ------------------------------------------------------

------- DOIS PONTO SETE – Proposta de primeira revisão ao Orçamento da
Receita para o ano de dois mil e dezoito – Discussão – Votação; ------------------

------- DOIS PONTO OITO – Proposta de primeira revisão ao Orçamento da
Despesa para o ano de dois mil e dezoito – Discussão – Votação; -----------------

------- DOIS PONTO NOVE – Designação do júri dos procedimentos
concursais para provimento de dois cargos de direção intermédia de segundo
grau – Divisão Administrativa e Financeira e Divisão de Ação Social,
Cultura, Desporto e Tempos Livres – Proposta – Discussão – Votação; --------

------- DOIS PONTO DEZ – Revisão do modelo de estrutura orgânica do
Município de Freixo de Espada à Cinta – Aprovação da estrutura nuclear a
implementar, definindo a correspondente unidade orgânica nuclear, base
legal – Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 114/2017, de 29 de
dezembro – Proposta – Discussão Votação; -------------------------------------------

------- DOIS PONTO ONZE – Segunda alteração ao mapa de pessoal –
Proposta – Discussão – Votação; ---------------------------------------------------------

------- DOIS PONTO DOZE – Designação do júri do procedimento concursal
para provimento de um cargo de direção intermédio de primeiro grau –
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Departamento de Planeamento, Obras e Urbanismo – Proposta – Discussão –
Votação; ---------------------------------------------------------------------------------------

------- Efetuada a chamada, verificou-se que não estavam presentes os membros
Ana Luísa Peleira, Ivo Quintas e Alexandre Sousa Pinto. ------------------------------------- Verificada a existência de quórum, pelo Senhor Presidente da Assembleia,
foi declarada aberta a sessão, eram dez horas e quinze minutos. ----------------------

------- UM – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA; ----------------------------- O Período de Antes da Ordem do Dia iniciou-se com a leitura do seguinte
expediente:------------------------------------------------------------------------------------------- Missiva da senhora Deputada Sofia Lorete Pintado Pires solicitando a
justificação da falta à sessão ordinária de fevereiro. ------------------------------------------- Mail do senhor Deputado Alexandre Sousa Pinto solicitando a justificação
da falta à presente sessão. ------------------------------------------------------------------------- Missiva da senhora Deputada Ana Preto Mesquita solicitando a justificação
da falta à sessão ordinária de abril. --------------------------------------------------------------- Moção da Assembleia Municipal de Mogadouro. -------------------------------------- Moção da Assembleia Municipal de Fafe sobre a Regionalização. ------------------ Convite para a apresentação da EDP Meia Maratona do Douro Vinhateiro. –
------- Mail de Presidente da Assembleia Municipal de Lamego sobre a nulidade
da convocatória que torna inválida a Assembleia Intermunicipal do Douro
CIMDOURO. --------------------------------------------------------------------------------------- Boletim da Associação Nacional de Municípios Portugueses. ----------------------- Diversos Jornais e Revistas. --------------------------------------------------------------- Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou que
fosse incluído na ordem do dia da presente sessão mais um assunto que seria: ----------- DOIS PONTO TREZE – MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À
CINTA – APRECIAÇÃO TÉCNICA DAS REVISÕES AOS
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DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO ANO DE 2018 (PAEL) (1ª REVISÃO)
– TOMADA DE CONHECIMENTO: -------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a inclusão
deste ponto na ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------- Seguidamente solicitou a palavra o senhor Deputado António Nunes dos
Reis que referiu: “Três pontos muito rápidos antes da ordem do dia, o primeiro, no
passado dia 7 teve lugar a inauguração do posto da GNR. Felicito a senhora
Presidente da Câmara por esta adaptação que o Posto da Guarda Fiscal
representou para a Vila e para o Concelho e trago aqui apenas este ponto para
além de a felicitar, como já tive oportunidade de o fazer no dia da inauguração, de
referir que foram feitas determinadas referências designadamente ao Dr. Miguel
Macedo, ao senhor Deputado Adão e Silva sobre a intervenção que tiveram na
reabilitação do Posto da Guarda Fiscal para a instalação dos efetivos da GNR e
parece-me que houve uma falha por parte da senhora Presidente ao esquecer
outras pessoas designadamente o anterior Presidente que esteve na base, ou que
esteve no início das diligências para que isso fosse possível. -------------------------------- Depois uma outra questão, perguntar a propósito das recentes Jornadas do
Bacalhau, gostaria de conhecer da senhora Presidente que fizesse um pequeno
balanço daquilo que as Jornadas do Bacalhau significaram neste fim-de-semana e
perguntar se houve alguma razão que impedisse que as Jornadas do Bacalhau não
tivessem tido lugar no mesmo dia em que se realizavam as festas de Santo
António aqui também na Vila. -------------------------------------------------------------------- Finalmente uma terceira questão, perguntar à senhora Presidente
relativamente à obrigatoriedade que o artigo 10º da Lei 24/98 que é a Lei do
Estatuto do Direito de Oposição, se há efetivamente alguma razão para que nunca
tenha sido, não apenas no seu mandato e é apenas sobre isso que a senhora
Presidente responde, deve ser dito que em presidências anteriores isso também
não aconteceu, se há intenção ou não de elaborar como diz o artigo 10º do referido
estatuto, eu repito que é a Lei 24/98 que manda elaborar um relatório até ao final
do mês de março de cada ano sobre o grau de observação do respeito dos direitos
e garantias constantes da presente Lei. Porque é que eu refiro isto, porque tem
havido queixas por parte dos senhores Vereadores da Oposição que,
eventualmente, os seus direitos não estão a ser consagrados e era uma pergunta, se
há efetivamente intenção ou não de publicar esse relatório que a Lei obriga a fazer
até ao final do mês de março”. --------------------------------------------------------------
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------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu:
“Quando foi da inauguração do Posto da GNR eu só não disse o nome do senhor
José Santos mas referi que outros antes tinham tentado fazê-lo, só não disse o
nome, tentaram todos mas não chegaram lá. Agora eu teria que referir sempre
aquelas pessoas que realmente pegaram no assunto e que me ajudaram a chegar ao
fim e foram aquele que disse. Também disse que outros antes de mim tentaram
fazê-lo mas que não conseguiram, portanto, aqui não há qualquer má-fé nem nada
de outras coisas. ------------------------------------------------------------------------------------- Em relação às Jornadas do Bacalhau, perguntou-me o que é que significou.
Eu acho que correram muito bem e há uma coisa que as pessoas também têm que
saber, os eventos na Câmara não são marcados com oito dias de antecedência ou
quinze, são marcados com muita antecedência, a festa foi marcada quando eles
entenderam que a queriam fazer e ninguém pode dizer que a festa foi prejudicada
pelas jornadas porque não foi, se calhar ainda ganharam com isso, porque até tive
o cuidado de na publicidade que fiz em Salamanca de dizer que se complementava
ainda com um arraial popular à noite, portanto, podiam vir para Freixo e passar cá
o fim-de-semana porque ainda tinham direito a festa à noite. Ninguém saiu
prejudicado de certeza absoluta mas, como tem que estar sempre alguém contra,
paciência, nunca se agrada a todos. -------------------------------------------------------------- Em relação ao artigo do direito de oposição, pois se é obrigatório fazer um
relatório até março será feito, não é por mim que não será”. --------------------------------- Solicitou de seguida a palavra o senhor Deputado António Nunes dos Reis
que referiu: “É apenas para dizer que em relação às festas de Santo António eu
não disse em ponto algum de que as festas tinham sido prejudicadas, nem ponho
isso em dúvida, o que eu digo é que foi as observações que algumas pessoas me
fizeram e eu tento ser o intérprete dessas observações aqui na Assembleia e o
facto de haver tantas atividades e que elas não se encavalitassem umas nas outras.
Foi só apenas por isso para permitir que, vamos imaginar que este fim-de-semana
não há nenhuma atividade e, digamos, no fim-de-semana anterior ouve as Festas
de Santo António ou as Jornadas do Bacalhau e haveria uma delas num fim-desemana e neste haveria a outra”. -----------------------------------------------------------DOIS – PERÍODO DA ORDEM DO DIA;
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------- DOIS PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO
ANTERIOR; --------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar a ata da sessão
anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Os membros senhor Afonso Lopes e Ana Preto Mesquita abstiveram-se em
virtude de não terem participado na sessão a que a mesma se reporta. ---------------

------- DOIS PONTO DOIS – APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL
E SITUAÇÃO FINANCEIRA; ----------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento das informações sobre a
atividade municipal e situação financeira do Município, nos termos do que
preceitua a alínea c) do número dois do artigo vinte e cinco da Lei número setenta
e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ------------------------------------

------- DOIS PONTO TRÊS – INFORMAÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
GENÉRICA CONCEDIDA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA
SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE –
RATIFICAÇÃO; ---------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal ratificou por unanimidade os compromissos
plurianuais que se realizaram entre a anterior sessão da Assembleia Municipal e a
presente sessão, assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica concedida
pela Assembleia Municipal na sessão ordinária de dezembro de dois mil e
dezassete. --------------------------------------------------------------------------------------

------DOIS
PONTO
QUATRO
–
INFORMAÇÃO
SOBRE
ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA I DO PAEL E REEQUILÍBRIO
FINANCEIRO A 05 DE JUNHO DE 2018 – TOMADA DE
CONHECIMENTO; ------------------------------------------------------------------------
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------- Presente uma informação sobre acompanhamento do Programa I do PAEL e
Reequilíbrio Financeiro para efeitos de tomada de conhecimento e que aqui se dá
por transcrita, ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro
de atas. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- DOIS PONTO CINCO – INFORMAÇÃO NOS TERMOS DO N.º 1
DO ARTIGO 56º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO – ALERTA
PRECOCE DE DESVIOS – TOMADA DE CONHECIMENTO; ---------------------- Presente uma informação nos termos do n.º 1 do art.º 56º da Lei n.º
73/2013, de 03 de setembro – Alerta precoce de desvios, para efeitos de tomada de
conhecimento e que aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da mesma
arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ------------------------------------------------------ A Assembleia Municipal tomou conhecimento da informação em apreço. ---

------- DOIS PONTO SEIS – REDE DE JUDIARIAS DE PORTUGAL –
PROPOSTA VERBAL DE RESCISÃO – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO; -------------- Cedida a palavra à senhora Presidente da Câmara sobre este ponto da ordem
do dia a mesma referiu: “Aquilo que nós propomos e que já foi à reunião de
Câmara é a saída da Rede de Judiarias de Portugal porque Freixo e muitos outros
Municípios até hoje não usufruíram de nada pertencendo a esta Rede de Judiarias.
------- A cota é de mil e quinhentos euros por ano e não se consegue nada, o
dinheiro é desviado para outros sítios, principalmente para Lisboa e para onde
entendem e os outros Municípios não têm direito a nada, até mesmo o Técnico do
Município que faz o acompanhamento desta Rede, Dr. Jorge Duarte é da mesma
opinião”. --------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou de seguida a palavra o senhor Deputado António Nunes dos Reis
que referiu: “Queria apenas dizer o seguinte, já na última reunião se falou na
questão das propostas verbais quando estamos aqui a tratar de um assunto seja de
adesão seja de rescisão ou seja do que for, eu penso que a Assembleia para estar
consciente das razões que levam a fazer propostas de rescisão ou de adesão deve
estar suficientemente informada e portanto parece-me que não é na própria
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reunião que essa informação deva ser dada quando se trata de uma proposta
verbal, é a primeira questão. ---------------------------------------------------------------------- A segunda questão, digamos eu tenho muitas dúvidas sobre a bondade desta
rescisão na medida em que me parece que as intenções com que foi criada a Rede
de Judiarias são razões que julgo que deveriam merecer bastante atenção dado o
nosso passado, designadamente, tratando-se de Freixo o nosso passado em termos
Judaicos e sabido como o turismo ligado às Associações Judaicas é um turismo
importante e rico, enfim, isto devia ser analisado com algum cuidado, Por outro
lado pergunto à senhora Presidente se por acaso quando refere que Freixo nunca
viu compensado o seu esforço financeiro, pergunto se Freixo alguma vez fez
algum esforço financeiro e se pagou pontualmente as cotas à Rede de Judiarias, o
que quero dizer com isto, segundo me parece, não tenho a certeza mas segundo
me parece há vários anos que não é paga a cota o que significa, na minha
perspetiva, se não é paga a cota depois também não podemos exigir
contrapartidas, enfim tenho muitas dúvidas sobre isto”. -------------------------------------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara Municipal que
referiu: “Eles não dão nada, o que temos em Freixo da Rede de Judiarias é ali na
rotunda aquele painel que diz Rede de Judiarias, nada mais durante estes anos
todos. Nós conseguimos promover sem a Rede de Judiarias o que temos de
Judaico em Freixo e que até temos muito, isso fazemo-lo nós”. ----------------------------- Solicitou de seguida a palavra o senhor Deputado António Nunes dos Reis
que referiu: “Gostaria também de pedir que logo que fosse possível me fosse
fornecida uma lista de todas as Associações a que a Câmara de Freixo está ligada,
Associações deste género e os encargos para termos uma noção, efetivamente, se
não haverá também outros casos tão importantes ou mais importantes que este”. –
------- Não havendo outras intervenções a registar foi a proposta de rescisão em
apreço posta à votação tendo a mesma sido aprovada por maioria com as
abstenções dos membros senhores António Nunes dos Reis, Sofia Lorete Pires,
Zeferino Barros Lemos e Ana Mesquita. --------------------------------------------------
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------- DOIS PONTO SETE – PROPOSTA DE PRIMEIRA REVISÃO AO
ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZOITO –
DISCUSSÃO – VOTAÇÃO; -------------------------------------------------------------------- Presente uma proposta de primeira revisão ao orçamento da receita para o
ano de dois mil e dezoito e que aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da
mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. --------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Assembleia Municipal deliberou por
unanimidade aprovar a proposta em apreço. ----------------------------------------------

------- DOIS PONTO OITO – PROPOSTA DE PRIMEIRA REVISÃO AO
ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZOITO –
DISCUSSÃO – VOTAÇÃO; -------------------------------------------------------------------- Presente uma proposta de primeira revisão ao orçamento da despesa para o
ano de dois mil e dezoito e que aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da
mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. --------------------------------------------- Depois de devidamente analisada a Assembleia Municipal deliberou por
unanimidade aprovar a proposta em apreço. ----------------------------------------------

------- DOIS PONTO NOVE – DESIGNAÇÃO DO JÚRI DOS
PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA PROVIMENTO DE DOIS
CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE SEGUNDO GRAU – DIVISÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL,
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – PROPOSTA –
DISCUSSÃO – VOTAÇÃO; -------------------------------------------------------------------- Presente uma proposta no sentido de nomear o júri dos procedimentos
concursais em título referenciados e que aqui se dá por transcrita ficando um
exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ----------------------------- Seguidamente solicitou a palavra o senhor Deputado António Nunes dos
Reis que referiu: “A minha intervenção eu diria que, sob pena de me repetir, que
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tem a ver com o ponto dois nove e de certo modo o ponto dois doze, o assunto,
digamos, não é o mesmo mas estão inter ligados e com o ponto dois dez, aquilo
que vou dizer agora tem a ver com todos esses pontos. --------------------------------------- Nós não temos nada contra a existência da Divisão Administrativa e
Financeira e da Divisão da Ação Social, Cultura e Desporto que, aliás faz parte do
quadro orgânico, como não temos nada contra a proposta de criação de um novo
lugar, uma nova entidade na estrutura orgânica que será o Departamento
Municipal de Planeamento, Obras e Urbanismo, o que temos é dúvidas e aliás esta
questão já foi levantada na sessão da Câmara Municipal onde o problema foi
discutido, temos dúvidas se efetivamente dadas as nossas fragilidades em termos
financeiros e se face ao disposto na Lei 114/2017 que os documentos em nosso
dispor designadamente aqueles que nos foram presentes nada referem, se é
possível ou não a abertura de procedimentos concursais para a realização, passo a
redundância destes concursos. -------------------------------------------------------------------- Por outro lado, já agora em relação à Divisão Administrativa e Financeira, é
curioso, isto é uma interrogação que eu faço pessoalmente, já existiu uma Chefe
de Divisão desta Divisão que, em determinada altura o Executivo entendeu que
não era necessário e agora, digamos, dá um passo atrás ou se calhar um passo em
frente e volta a achar que é necessário um Chefe de Divisão nesta área, são as
interrogações que eu coloca relativamente a estas questões”. -------------------------------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu:
“Em relação à abertura destes concursos, isto pode-se fazer, não tem nada a ver
com os concursos que a Câmara está impossibilitada de fazer. A Câmara só está
impossibilitada de fazer concursos porque estamos no PAEL para admitir pessoas
que venha de fora para cá, portanto concursos para acrescentar pessoal à função
pública e aqui não é isso, aqui é um concurso público em que só podem concorrer
funcionários públicos, são comissões de serviço por três anos e isso foi permitido
já no orçamento de dois mil e dezasseis, o orçamento de Estado permitiu que as
Câmaras pudessem ter as Divisões que entendessem, não coloca os limites às
Divisões que colocava até ali e no orçamento de dois mil e dezassete permitiu os
Departamentos que no anterior estavam impedidos, portanto, não tem nada a ver
com aquilo que nos está imposto pelo PAEL este tipo de concurso. ------------------------ Em relação à Chefe de Divisão, a Chefe de Divisão que estava cá na altura e
gostaria muito de não ter que falar das pessoas acabou o contrato nessa altura e foi
embora”. ---------------------------------------------------------------------------------------
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------- Seguidamente solicitou a palavra o senhor Deputado António Nunes dos
Reis que referiu: “Eu limitei-me a alertar para o facto de que a interpretação que
nós fazemos do artigo 53º da Lei 114/2017 foi essa que me parece que é clara que
são proibidos procedimentos concursais, por outro lado interrogo se a senhora
Presidente tem a garantia de que ao lugar de Chefe de Divisão ou ao lugar de
Chefe de Departamento só podem concorrer funcionários públicos”. ---------------------- Respondeu a senhora Presidente que é apenas para funcionários públicos. -------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria e por escrutínio secreto,
com oito votos a favor, seis votos contra e dois votos brancos aprovar a proposta
em apreço. -------------------------------------------------------------------------------------

------- DOIS PONTO DEZ – REVISÃO DO MODELO DE ESTRUTURA
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA –
APROVAÇÃO DA ESTRUTURA NUCLEAR A IMPLEMENTAR,
DEFININDO A CORRESPONDENTE UNIDADE ORGÂNICA NUCLEAR,
BASE LEGAL – DECRETO-LEI N.º 305/2009, DE 23 DE OUTUBRO E LEI
N.º 49/2012, DE 29 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES
INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 114/2017, DE 29 DE DEZEMBRO –
PROPOSTA – DISCUSSÃO VOTAÇÃO; --------------------------------------------------- Presente uma proposta de revisão do modelo de estrutura orgânica do
Município de Freixo de Espada à Cinta, aprovação da estrutura nuclear a
implementar, definindo a correspondente unidade orgânica nuclear e que aqui se
dá por transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao
livro de atas. ----------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo intervenções a registar sobre este ponto da ordem do dia foi o
mesmo posto à votação tendo-se verificado a seguinte votação: ----------------------------- Votos favoráveis – 5 dos Deputados António Nunes dos Reis, Ademar
Bento, Manuel Frade, Manuel Moreirão Vicente e Afonso Ferreira Lopes. --------------- Votos contra – 7 dos Deputados Artur Parra, Aldina Massa, Mário Galas,
Luís Filipe Portela, António Morgado Tavares, Ulisses Caravau e Maria Pereira da
Fontoura. ---------------------------------------------------------------------------------------
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------- Abstenções – 4 dos Deputados Zeferino Barros Lemos, Ana Mesquita,
Sofia Pintado Pires e António José Gaspar Morgado. ----------------------------------------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria reprovar a proposta em
apreço. ------------------------------------------------------------------------------------------

------- DOIS PONTO ONZE – SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE
PESSOAL – PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO; -------------------------------- Presente uma proposta de segunda alteração ao mapa de pessoal e que aqui
se dá por transcrita ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao
livro de atas. ----------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal em virtude de a revisão do modelo de estrutura
orgânica do Município de Freixo de Espada à Cinta ter sido reprovada por maioria
e uma vez que este ponto da ordem do dia está diretamente inter ligado com o
anterior, deliberou por unanimidade não proceder à discussão e votação deste
ponto da ordem, ou seja, verificou-se a sua reprovação. --------------------------------

------- DOIS PONTO DOZE – DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM CARGO
DE
DIREÇÃO
INTERMÉDIO
DE
PRIMEIRO
GRAU
–
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, OBRAS E URBANISMO –
PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO; ------------------------------------------------ Presente uma proposta de designação do júri do procedimento concursal
para provimento de um cargo de direção intermédio de primeiro grau,
Departamento de Planeamento, Obras e Urbanismo e que aqui se dá por transcrita
ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. --------------- A Assembleia Municipal em virtude de a revisão do modelo de estrutura
orgânica do Município de Freixo de Espada à Cinta ter sido reprovada por maioria
e uma vez que este ponto da ordem do dia está diretamente inter ligado com o
anterior, deliberou por unanimidade não proceder à discussão e votação deste
ponto da ordem, ou seja, verificou-se a sua reprovação. --------------------------------
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------- DOIS PONTO TREZE – MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À
CINTA – APRECIAÇÃO TÉCNICA DAS REVISÕES AOS
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO ANO DE 2018 (PAEL) (1ª REVISÃO)
– TOMADA DE CONHECIMENTO: -------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento da apreciação técnica das
revisões aos documentos previsionais do ano de 2018 (PAEL) do Município de
Freixo de Espada à Cinta. -------------------------------------------------------------------

-----------------PERÍODO RESERVADO AO PÚBLICO---------------------------------- Finda a ordem de trabalhos, foi, nos termos regimentais, aberto um período
destinado à intervenção do público não havendo intervenções a registar. -----------

------- APROVAÇÃO EM MINUTA: - Nos termos do número três do artigo
cinquenta e sete da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro, e para efeitos do disposto no artigo cinquenta e seis do mesmo
normativo legal, foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta os textos das
presentes deliberações. -----------------------------------------------------------------------
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