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---------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FREIXO DE
ESPADA À CINTA, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE ABRIL DO ANO DE DOIS
MIL E DEZANOVE ------------------------------------------------------------------------------------------ Aos vinte e nove dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezanove, pelas
dez horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu em sessão ordinária, 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 ordinária do mês de
fevereiro e da sessão extraordinária do mês de abril ------------------------------------------- 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 dezoito – Ratificação ---------------------- DOIS PONTO QUATRO – 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 CINCO – Primeira alteração do mapa de pessoal de 2019 –
Proposta – Discussão – Votação ----------------------------------------------------------------
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------- DOIS PONTO SEIS – Documentos de prestação de contas relativos ao
exercício económico de 2018 – Tomada de conhecimento -------------------------------- Efetuada a chamada, verificou-se a ausência dos deputados senhores
Afonso Ferreira Lopes, Ademar Bento 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Mail da ANAM (Associação Nacional das Assembleia Municipais) enviando
diversos pareceres. ---------------------------------------------------------------------- Mail da ANAM (Associação Nacional das Assembleia Municipais) enviando
um convite para o seminário “2021 – Um novo paradigma para o Poder Local”. --------- Mail da ANAM (Associação Nacional das Assembleia Municipais) sobre “As
Assembleias Municipais e o 25 de abril de 1974”. ------------------------------------------------ Ofício do Município de Bragança sobre “Moção de protesto pela não
inclusão no Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI) das ligações
rodoviárias Bragança-Puebla de Sanábria, Bragança-Vinhais e Bragança-Vimioso e
ainda da ligação ferroviária Porto-Zamora e da transformação do aeródromo de
Bragança em aeroporto regional. --------------------------------------------------------------------- Mail do Grupo Parlamentar os Verdes sobre “Agendamento do Projeto
Resolução 910/XII/2 – Diligenciar para erradicar o uso de glifosato”. --------------------- Mail do Município de Figueira de Castelo Rodrigo adiando a convenção dos
Municípios Periféricos. ----------------------------------------------------------------------------------- Convite da Comissão de Festas do Senhor da Rua Nova de Fornos. ------------------ Justificação da falta do membro Ademar Bento à sessão ordinária do mês
de fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Justificação da falta do membro Zeferino Barros Lemos à sessão
extraordinária do mês de abril. ------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Ata nº 03/2019
Reunião de 29/04

Pág. 3

------- Justificação da falta do membro Alexandre Sousa Pinto à presente sessão
ordinária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Alguns Jornais e Revistas. ------------------------------------------------------------------------ Seguidamente solicitou a palavra o senhor Deputado Ivo André Quintas
Palmeirão para apresentar uma intervenção que a seguir se transcreve. -------------------------------------------------------------------------“Assembleia Municipal 29-04-2019
Sr. Presidente, restantes membros da mesa, Sr.ª Presidente da Câmara e
elementos do executivo, Sr.ªs e Sr.s Deputados e excelentíssimo público.
Antes de mais bom dia.
Vou utilizar este espaço para tentar esclarecer algumas das dúvidas desta
oposição que parece estar a atravessar a fase dos porquês.
Deste modo vou mais uma vez, e será a última, esclarecer a questão das
transferências para o Auto Roda Livre.
Pois bem, o Roda Livre em nada se parece com a Associação dos Amigos dos
Cemitérios de Lisboa, nenhum dos seus elementos está lá por questões políticas,
muito pelo contrário estamos pura e simplesmente por amor aos desportos
motorizados de duas e quatro rodas e nada mais. Se não fazemos mais é porque
todos nós trabalhamos, temos família e apenas o pouco tempo que nos sobra o
podemos dispensar nas atividades do clube, até porque nenhum de nós é
remunerado por isso, bem pelo contrário, sempre que vamos marcar passeios
cada um paga o seu próprio combustível e muitas vezes até danos sofridos
durante estas atividades.
O Roda Livre desde sempre teve gente de bem nas sus direções, prova disso são
os seus estatutos que contemplam algo que muito poucas associações em Freixo
de Espada à Cinta devem contemplar e que é o seguinte: em caso de extinção
todos os bens do clube revertem a favor do Município.
No que toca às transferências que tantas dúvidas têm deixado na oposição tenho
a dizer o seguinte: na reunião de Câmara de 8-8-2017 foi aprovado por
unanimidade um subsídio de 3500€ para a realização de uma prova de perícia
automóvel e uma prova de carrinhos de rolamentos.
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No dia 11-12-2017 foi depositado na conta do Roda Livre um cheque no valor de
750€ referente a um 1º pagamento parcial do dito subsídio. Posteriormente, no
dia 20-04-2018 foi feita uma transferência do valor remanescente, ou seja 2750€.
Para quem souber fazer contas 750+2750 dá 3500€. Não há mais nenhumas
transferências da Câmara Municipal com esta Presidente.
Quando foi feito este pedido de subsídio o presidente do Roda Livre nem sequer
era eu, era ainda o anterior.
Mais, quando aceitei ser presidente do Roda Livre fi-lo a pedido de algumas
pessoas pois ninguém queria avançar, incluindo eu e pela razão que na altura
enunciei e que hoje volto a citar. “A oposição é demasiado pequenina e vão
aproveitar isto para contexto político”. Se depressa o pensei mais certo saiu. No
entanto e já a contar com esta pequenez a que nos vêm habituado nunca quis
estar autorizado a movimentar as contas do Clube ou a ter qualquer acesso a
elas. Tenho aqui um extrato que podem consultar aqueles que quiserem mas tive
que pedir a alguém para o tirar pois eu nem isso posso fazer.
Quanto à questão das casas da rua das Moreirinhas ou Largo do Vale só posso
lamentar que façam exatamente o contrário daquilo que apregoam. Trouxe o
assunto a esta assembleia e ninguém se pronunciou apesar de eu até ter
solicitado a vossa opinião, uma semana depois sensivelmente temos a televisão a
fazer uma cobertura in loco de uma possível demolição. Onde está afinal o “olhos
nos olhos” e o “falar no sítio certo” que tanto apregoam? Porque razão nunca se
pronunciaram relativamente as demolições na rua das eiras, rua dos palheiros,
entre outras? Será que é só porque desta vez é em frente à casa do filho da
Presidente?
De entre as dúvidas que por aí andam há também algo que tem a ver com
conflitos de interesses e incompatibilidades. Pois bem as mesmas devem ser por
eu enquanto sócio gerente da Casa do Conselheiro Unipessoal, Lda vender
pontualmente umas amêndoas cobertas para a Câmara que custam 20€ o quilo.
Pois bem já nem isso faço para a Câmara mas devo dizer que noutros tempos,
com outro presidente de Câmara faziam-se contratos de milhares de euros com
uma empresa toda ela detida por familiares diretos do próprio presidente e nunca
vi ninguém falar de incompatibilidades ou conflitos de interesses.
A razão disso não ter acontecido foi porque nesse tempo a oposição era séria e os
que hoje são oposição têm opinião diferente dependendo do estado do vento.
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Há outra dúvida que tem a ver com a substituição de painéis solar térmicos no
estádio municipal, esta nem eu consigo entender. Foi uma obra realizada pelo
anterior presidente e do que sei foi recebida ainda pelo mesmo no final do seu
mandato. Do pouco que sei dessa infraestrutura nunca foi intervencionada por
ninguém para além do empreiteiro que fez a obra, até porque estaria ao abrigo
da garantia diria eu. No entanto relativamente a esta obra e já que andam por aí
tantas dúvidas, os senhores da oposição deviam dar uma espreitadela na conta
final e verificar se não estão lá contemplados um painel solar térmico a mais bem
como um depósito de gás uma vez que estão em caderno de encargos mas não
foram instalados. Será que estão na conta final? Será que o Município pagou mas
não foram instalados? Se assim foi porque escapou à fiscalização? Para onde foi
o dinheiro desses equipamentos?
Também há umas dúvidas sobre o meu envolvimento numa outra obra de
eficiência energética no pavilhão gimnodesportivo. Meus caros, fui contratado
pela empresa que ganhou o concurso para efetuar os trabalhos da parte elétrica;
substituição de lâmpadas e balastros e colocação de um quadro parcial. Há que
notar que o mesmo empreiteiro que ganhou a obra era conhecido noutros
tempos pelos trabalhos a mais, no entanto neste caso não houve trabalhos a
mais. Porque será que antes havia? A oposição deveria averiguar já que anda
com tantas dúvidas! Podem aproveitar e verificar se do que estava em caderno
de encargos foi tudo cumprido.
Quanto à questão do familiar da Madeira para me relacionarem com o
empreiteiro das piscinas onde fui também contratado para fazer exatamente o
mesmo que no pavilhão gimnodesportivo tenho a dizer apenas o seguinte: o
empreiteiro é um familiar tão chegado que me ficou a dever uma fatura durante
dois anos e é tão chegado e beneficiou-me tanto que nunca fui sequer à Madeira.
Meus caros não pensem que estamos no tempo em que os ar condicionados
traziam brindes.
Também no caso das piscinas não houve trabalhos a mais apesar de terem sido
realizados alguns e todos eles suportados pelo empreiteiro, se calhar foi por isso
que ficou tanto tempo a dever-me não sei, mas sei e posso garantir que tal como
no pavilhão foi cumprido escrupulosamente o caderno de encargos e a
fiscalização foi efetuada por uma entidade imparcial que foi a Agência de Energia
da CIM Douro e o próprio Projetista.

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Ata nº 03/2019
Reunião de 29/04

Pág. 6

Hoje mais do que nunca tenho a prova do que dizia o professor Lobo Xavier nas
suas aulas de controlo ótimo, o que torna as coisas difíceis é a ignorância. Para
piorar as coisas só quando um ignorante se acha muito esperto.
Devido a situações como a que assistimos hoje em Freixo é que as pessoas de
valor se afastam da política e vemos a porcaria que vemos nos governos, sejam
eles de que partidos forem. Por valer tudo pelo poder, por se alimentarem os boys
deste país, por não haver quaisquer valores é que chegámos onde chegámos.
Obrigado.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou de seguida a palavra a senhora Deputada Ana Luísa Peleira que
questionou o Senhor Presidente da Assembleia sobre as atas recebidas por email,
dado que as mesmas tinham no nome “corrigida”, e como só tinha recebido
essas, se teria havido outra versão anterior. ------------------------------------------------------- Respondeu a Senhora Aldina Massa, Primeira Secretária da Mesa da
Assembleia, dizendo que se tratou simplesmente de não ter sido retirada a
palavra “corrigida” ao nome do ficheiro, depois de uma troca de documentos
entre ela e o Senhor Vitor Rentes, que assiste administrativamente esta
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------ Seguidamente usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia
Municipal para fazer uma intervenção sobre o passado dia 25 de Abril e que a
seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------“Vinte e cinco de Abril de 2019------------------------------------------------------------------Comemorou-se na passada quinta-feira, o quadragésimo quinto aniversário,
duma data que, pela sua importância, deve permanecer na memória de todos os
portugueses, como símbolo da liberdade.
Com efeito, o vinte e cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro, ficará
eternamente na história dum país, cujo povo vivia amordaçado e dominado por
uma ditadura impiedosa e intolerante.
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A revolução dos Capitães ou a revolução dos Cravos como foi denominada,
acabou por envolver a grande maioria da população portuguesa, ansiosa por se
libertar das garras dos ditadores que nos governavam.
Orgulho-me de ter participado ativamente no movimento das Forças Armadas,
pois cumpria, na altura, o serviço militar obrigatório, no Regimento de Infantaria
nº 14, na cidade de Viseu. Voluntariamente aderi ao movimento de libertação,
juntamente com milhares de oficiais, sargentos e praças que permaneciam nos
vários quarteis do nosso país.
Participei e contribuí com enorme alegria para a libertação dos presos políticos
que se encontravam no forte de Peniche, bem como participei nalgumas
operações em Lisboa, nomeadamente no Terreiro do Paço e no Quartel do
Carmo.
Tenho, pois, bem vincada na minha memória o que foi o vinte e cinco de Abril de
mil novecentos e setenta e quatro, o que se pretendia, o que se conquistou e
acima de tudo o sorriso aberto e sincero de agradecimento de milhares e
milhares de portuguesas e portugueses que finalmente tinham alcançado a
liberdade e com ela projetavam um futuro mais promissor, principalmente para
os seus filhos e netos.
E foi através deste movimento, de certa forma pacífico, que surge um novo
conceito na nossa sociedade.
A palavra “ Democracia “ (e ai daquele que a proferisse) não constava do nosso
vocabulário, mas a partir dessa histórica data surge finalmente, na vida dum
Portugal livre e liberto duma longa ditadura de quarenta e um anos.
A estúpida guerra colonial que Salazar tinha teimosamente provocado e que
contribuiu para a morte de quase nove mil jovens, assim como a fuga para o
estrangeiro de outros tantos, a juntar à forte emigração, tinham que ter um fim
imediato. As famílias enlutadas e assustadas mereciam outro destino!
Passados quarenta e cinco anos de democracia há que fazer uma profunda
reflexão e concluir que de todos os sistemas políticos existentes, o melhor é sem
dúvida o sistema democrático. Embora com todos os seus defeitos, porque eles
existem, foi através da implantação da democracia que melhorámos na
educação, na saúde, no campo social, na economia, enfim, em todos os
departamentos da nossa sociedade. No meu entender, deixámos de ser um país
fechado, limitado, atrasado, colonialista, para nos tornarmos num país europeu,
aberto, moderno, competitivo e atrativo.
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Porém, nem tudo está ainda bem. Por exemplo, e é apenas a minha opinião
pessoal, não percebo como funciona o sistema judiciário no nosso país! Não
compreendo e certamente muitos compartilham comigo, por que razão há tanta
gente que devia prestar contas perante a justiça e continuam em liberdade. Ao
invés, há desgraçados, perdoem-me a expressão, que, por vezes, roubam para
comer e são presos e julgados no imediato.
Todos nós conhecemos, porque é do conhecimento público e deixou de ser
segredo, pessoas que roubaram milhões, em prejuízo do povo português que
através dos seus impostos tem que pagar esses mesmos roubos aos bancos e a
outras instituições, continuando em liberdade anos e anos sem que se faça
justiça! E quando um ou outro é preso, ainda tem o direito de escolher a prisão
com todas as comodidades. Sinceramente isto ultrapassa-me e não percebo!
Não foi para assistir a estes exemplos e a outros atropelos a que diariamente
assistimos, tais como o exagerado numero de nomeações (já vai em cerca de
3300) que este governo contemplou, para não referir a tão comentada
familiaridade dos nossos governantes, que tanta gente honesta contribuiu para o
êxito do vinte e cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro.
Termino com uma frase dum Senhor que tive a felicidade de conhecer, para mim
o grande herói do vinte e cinco de Abril, Capitão Salgueiro Maia, que disse
posteriormente e certamente a prever este tipo de situações: “ Não se preocupem
com o local onde sepultar o meu corpo. Preocupem-se é com aqueles que querem
sepultar o que ajudei a construir”.
Muito obrigado por me ouvirem e Viva o vinte e cinco de Abril!
Artur Neto Parra
Freixo de espada à Cinta, 29 de Abril de 2019 “---------------------------------------------------- Tomando a palavra o senhor deputado António Nunes dos Reis, lamentou o
facto de o Município de Freixo de Espada à Cinta ter deixado passar a data do dia
vinte e cinco de abril despercebida, felicitando o Senhor Presidente da
Assembleia pela sua intervenção sobre o assunto, independentemente de não se
rever totalmente nela, mais concretamente na última parte. Acrescentando
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também, que ele viveu o dia vinte e cinco de abril do ano de mil novecentos e
setenta e quatro de uma forma muito especial, sendo militar na altura em
Bragança.----------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Assembleia, tomou a palavra para responder ao
senhor deputado Nunes dos Reis, dizendo que a câmara fez uma pequena
homenagem ao dia, com o hastear da bandeira acompanhada da banda
filarmónica a tocar o Hino Nacional. Estando presentes ele, o executivo e alguns
munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Voltou à palavra o senhor deputado Nunes dos Reis referindo que não
tinha tido conhecimento e provavelmente não teria sido divulgado. ------------------------ Foi dada a palavra à Senhora Presidente da Câmara que informou que
relativamente à data do dia vinte e cinco de abril, estava programada para dia
24, quarta-feira, uma atividade por parte do Agrupamento de Escolas, no
auditório municipal, onde o Senhor Presidente da Assembleia interviria sobre o
assunto, mas dadas as condições atmosféricas adversas, foi adiada para dia 2 de
maio, próxima quinta-feira. ----------------------------------------------------------------------------- Aproveitou para informar que relativamente aos empréstimos BEI já
aprovados em reunião de câmara e de assembleia, não podem surtir efeitos na
medida em que a ata da reunião de câmara respetiva não foi aprovada. E que do
assunto daria conhecimento ao Ministério Público.---------------------------------------DOIS – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
------- DOIS PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS
DE FEVEREIRO E DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL ------------------------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a ata da sessão
ordinária do mês de fevereiro. E por maioria, com as abstenções dos Deputados
António Nunes dos Reis, Ana Luísa Peleira, Sofia Lorete Pires, Manuel Augusto
Frade e Zeferino Barros Lemos, em virtude de não terem participado na reunião
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a que a mesma se reporta, a ata da sessão extraordinária realizada no dia dez de
abril do presente ano. ------------------------------------------------------------------------------------ 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 DEZOITO – 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 dezoito.------------------------------------------------------------------------------------------------ DOIS PONTO QUATRO – 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. ---
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------- DOIS PONTO CINCO – PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DE
2019 – PROPOSTA – DISCUSSÃO – VOTAÇÃO. ---------------------------------------------------- Presente uma proposta da primeira alteração ao mapa de pessoal do ano
de dois mil e dezanove, que aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da
mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas. ----------------------------------------------- Sobre o assunto, tomou a palavra a Senhora Presidente que a titulo de
explicação disse, que os dois lugares em questão são os lugares de fiscal
municipal e fiscal de obras. As duas categorias foram eliminadas por erro, no ano
de dois mil e nove, aquando da restruturação de carreiras da Função Pública.
Assim como outras, que até hoje não sofreram alterações, caso da carreira de
informática. A criação destes lugares no mapa de pessoal é simplesmente para
retificação do problema, na medida em que as pessoas que estão a executar
essas funções existem, só não têm as categorias com os nomes que devem. ------------- Solicitou de seguida a palavra o senhor Deputado António Nunes dos Reis
que referiu não ter nada a opor à aprovação da proposta em causa, mas que
gostava de deixar aqui algumas observações que julga pertinentes,
nomeadamente a nível do português, quando na proposta se refere
“Considerando que o mapa de pessoal…”, fica um considerando vazio de
conclusão. Depois na soma dos lugares do quadro também as contas não foram
bem feitas, comparando os números dos lugares preenchidos e a preencher com
o respetivo total. Sublinhou que convinha retificar.---------------------------------------------- Aproveitou a oportunidade para chamar a atenção para o nome do lugar
do Gabinete de Veterinária, porque se bem se lembra, numa sessão da
Assembleia do ano de dois mil e dezoito em que foi reprovada uma alteração ao
mapa de pessoal já constava a mudança do nome de Veterinária Municipal para
Gabinete de Veterinária, ora, se no mapa que temos em mãos está Gabinete de
Veterinária, não será que também deve ser retificado, questionou.------------------------- Solicitou ainda, esclarecimentos sobre se a Senhora Veterinária está
efetivamente ainda a exercer funções na nossa câmara, porque teve
conhecimento de rumores sobre ela se ter transferido para Torre de Moncorvo, e
caso seja verdade, também será outra retificação a ter em conta.----------------------
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------- Retorquiu a Senhora Presidente dizendo que há obrigatoriedade de ter um
veterinário na câmara municipal, e que a senhora veterinária está efetivamente
em funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tomou da palavra o senhor deputado Ivo Quintas que relembrou que em
sessão da Assembleia Municipal de dezembro do ano passado foi aprovado o
orçamento, o qual incluía uma proposta de alteração ao mapa de pessoal e já
incluía essa mudança. ------------------------------------------------------------------------------------ Não havendo outras intervenções a registar, foi a proposta de primeira
alteração ao mapa de pessoal para o ano de dois mil e dezanove posta à votação,
tendo sido aprovada por maioria, com o voto de abstenção da senhora deputada
Ana Luísa Peleira. ------------------------------------------------------------------------------------------ DOIS PONTO SEIS – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS
AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018 – TOMADA DE CONHECIMENTO. ------------------- Presente para efeitos de tomada de conhecimento, os documentos de
prestação de contas relativos ao exercício económico do ano de dois mil e
dezoito e que aqui se dão por transcritos, ficando um exemplar dos mesmos
arquivado na pasta anexa ao livro de atas. --------------------------------------------------------- Seguidamente usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia
Municipal, que informou que este ponto é só para conhecimento, dado que o
mesmo foi chumbado em sede de reunião de câmara municipal. De qualquer
forma, como os senhores deputados receberam os documentos, ficaram
inteirados e que posteriormente deverá haver outro desfecho. ----------------------------------------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. ----------
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------- 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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