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REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
FREIXO DE ESPADA À CINTA
REALIZADA NO DIA DOIS DE
JULHO DO ANO DE DOIS MIL
E DEZANOVE.

No dia dois de julho do ano dois mil e dezanove, nesta Vila de Freixo de
Espada à Cinta, no Edifício dos Paços do Concelho e Sala de Reuniões, sob
a Presidência da Excelentíssima Senhora Maria do Céu Quintas reuniu
ordinariamente a Câmara Municipal com a presença dos seguintes senhores
Vereadores: Fernando António da Silva Rodrigues, Rui Miguel Roxo
Portela, Dr. Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e Dr.ª Antónia da
Conceição Meireles Coxito. -------------------------------------------------------Secretariou: Ana Maria Bento Soares, Coordenadora Técnica do
Município. ----------------------------------------------------------------------------Pela Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas e
trinta minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia
previamente elaborada e distribuída.-----------------------------------------------

ANTES DA ORDEM DO DIA
I - INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------No período antes da ordem do dia usou da palavra a Vereadora senhora
Antónia Coxito referindo que já tinham entregue há algum tempo um
pedido para consulta da informação financeira e dossiês da contratação
pública, de onde podem tirar todos os elementos de índole privada, registo
de não divida às finanças e à segurança social, e não obtiveram ainda
qualquer resposta. Perguntando se pretende dar-lhes resposta e em que
andamento está o processo.----------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Ata nº 15/2019
Reunião de 02/07/2019

Pág. 2
____________________________________________________________
II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR RUI PORTELA. ---------------Usou da palavra o Vereador senhor Rui Portela questionando se os horários
do pavilhão gimnodesportivo foram alterados. Pois foi alertado para uma
situação de que já por diversas vezes houve munícipes que quiseram alugar
o pavilhão para uma determinada hora e não conseguiram.--------------------Questionou ainda se a senhora Presidente já tem a informação sobre as
injunções da água.--------------------------------------------------------------------

III- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. -----------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que nesta sua
intervenção iria abordar alguns pontos:-------------------------------------------1º - Porque não obtiveram ainda resposta ao pedido por eles entregue para
consulta da informação financeira, que de acordo com a alínea b) do artigo
4º do Direito de Oposição, têm direito a ser esclarecidos e até ao momento
nada lhes foi comunicado. Pergunta-se vai-nos elucidar sobre isso.----------2º - Em relação à intervenção do Vereador senhor Rui Portela estranha-se,
pois o horário era conhecido e assim se deve manter, mas mais estranho era
se não se mantivesse.----------------------------------------------------------------3º - Questionou a razão das aulas de zumba serem dadas no terminal de
camionagem, quando existem outros locais com melhores condições para
esse efeito, e uma vez que as aulas são pagas poderiam ser dadas no
pavilhão ou na piscina onde existe uma sala para esse efeito, alugando
assim um espaço condigno à prática deste desporto. Ao serem dadas no
terminal de camionagem é andar para trás.--------------------------------------4º - Referiu que o gravador continua a não estar presente e nem a proposta
escrita por nós entregue para ser incluída na ordem do dia cumprindo todos
os prazos, conforme refere o artigo 4º do regimento da Câmara. Perguntase qual a razão de a mesma não ter sido agendada. E gostaria de ser
esclarecido sobre isso antes de continuar com a minha intervenção.----------

IV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO
CÉU QUINTAS. -------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que a resposta
ao pedido para consulta dos dossiês vai ser dada por escrito, e os senhores
Vereadores terão depois que comunicar o dia e a hora em que os querem
consultar.-------------------------------------------------------------------------------
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Em relação ao horário do pavilhão gimnodesportivo encontra-se lá
afixado.--------------------------------------------------------------------------------V - INTERVENÇÃO DO VEREADOR RUI PORTELA. ---------------Usou da palavra o Vereador senhor Rui Portela referindo que já por
diversas vezes alguns munícipes solicitaram o aluguer do pavilhão e por
alguma razão nunca está disponível. A minha questão foi para saber o que
se passava e por isso perguntei qual era o horário de funcionamento.---------

VI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO
CÉU QUINTAS. -------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que para saber
como anda o processo das injunções da água, o senhor Vereador deve
dirigir-se à Dra. Susana, que ela o esclarecerá de tudo o que quiser saber.--Em relação às aulas de zumba estão a ser dadas no terminal de
camionagem, pois foi o local que escolheram.-----------------------------------Referiu ainda que razão da proposta apresentada pelos senhores Vereadores
não estar incluída na agenda, se deve ao facto de ser ela quem faz a agenda.

VII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ----------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que pelo que
entendeu da intervenção do Vereador senhor Rui Portela, quiseram alugar o
pavilhão e não deixaram, no entanto é melhor praticar desporto do que estar
metido nos cafés e para o alugar são necessárias dez pessoas. E o horário de
funcionamento deve estar exposto.------------------------------------------------Em relação às aulas de zumba a senhora Presidente referiu que foram elas
que escolheram o local, no entanto não foi essa a informação que me foi
transmitida.---------------------------------------------------------------------------Referiu que a proposta que entregaram deveria ter sido agendada para esta
reunião, para discussão e votação. Cumprimos todos os prazos legais e de
acordo com o artigo 4º do Regimento da Câmara foi entregue com dez dias
de antecedência. Na última reunião solicitamos que fosse incluída na ordem
do dia e poderia ter sido de acordo com o Regimento, essa mesma ata faz
jus à essa prova e deveria estar incluída desde que a senhora Presidente
ache pertinente.------------------------------------------------------------------------
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Não deveria estar a fazer isto mas peço encarecidamente que fique
agendada para a próxima reunião. E de acordo com o Regimento os
Vereadores podem convocar uma reunião extraordinária.----------------------

VIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO
CÉU QUINTAS. -------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que quem faz a
agenda é a Presidente da Câmara.--------------------------------------------------

XI- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ----------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que é a
Presidente da Câmara que faz a agenda, mas o que esta em causa é a
proposta por nós apresentada com os prazos escrupulosamente cumpridos e
questionou sobre o que é necessário fazer para a mesma ser agendada.-----X - INTERVENÇÃO DO VEREADOR RUI PORTELA. ---------------Usou da palavra o Vereador senhor Rui Portela questionando se a senhora
Presidente não pretender incluir um assunto qualquer se o pode fazer.-------

XI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO
CÉU QUINTAS. -------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que pode.--------

XII - INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------Usou da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito referindo que eles
estão a agir de acordo com a lei e a senhora Presidente da Câmara tem de
explicar por que razão pode, tem que fundamentar essa resposta, não pode
chegar e dizer posso e pronto.-------------------------------------------------------

XIII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira lendo o artigo 4º do
Regimento da Câmara, que refere como deve proceder a senhora Presidente
em relação à ordem do dia de cada reunião.---------------------------------------
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XIV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO
CÉU QUINTAS. -------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que já
respondeu.------------------------------------------------------------------------------

XV- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que a resposta
da senhora Presidente da Câmara é não incluir na ordem do dia nada que
não seja simpático para ela.----------------------------------------------------------

XVI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO
CÉU QUINTAS. -------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que pode ou
incluir determinados assuntos.------------------------------------------------------

XVII - INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ---Usou da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito referindo que a
senhora Presidente da Câmara não pode dizer isso, que essa resposta tem
que ser fundamentada numa lei. E que a senhora Chefe de Divisão da
Divisão Administrativa e Financeira, da área jurídica, poderia explicar em
que lei se fundamenta essa resposta.----------------------------------------------Referiu ainda que a senhora Presidente da Câmara teima em não incluir na
agenda uma proposta dos Vereadores da Oposição.-----------------------------

XVIII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. -------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira sugerindo que a senhora
Chefe de Divisão se pronunciasse sobre se o Regimento da Câmara deve ou
não reger as reuniões de Câmara.-------------------------------------------------Questionou de seguida a senhora Presidente da Câmara se vai haver ou não
ser incluída numa reunião para ser debatida e votada a proposta por eles
apresentada. Qual foi o ponto que nós não cumprimos para a mesma não
estar aqui hoje para discussão e votação.-----------------------------------------Referiu ainda que desta forma nenhuma proposta por eles apresentada irá
ser debatida.----------------------------------------------------------------------------
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XIX- INTERVENÇÃO DO VEREADOR RUI PORTELA. --------------Usou da palavra o Vereador senhor Rui Portela referindo que a senhora
Presidente da Câmara já respondeu, nunca.--------------------------------------XX - INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ---Usou da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito referindo não
estarem na Idade Média, apesar do mercado Municipal ter sido há pouco
tempo.----------------------------------------------------------------------------------

XXI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO
CÉU QUINTAS. -------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara dando por terminado o
período de antes da ordem do dia.-------------------------------------------------XXII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. -------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que ainda não
tinha terminado o tempo estipulado para o período de antes da ordem do
dia.--------------------------------------------------------------------------------------

XXII - INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ---Usou da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito referindo que se a
senhora Presidente da Câmara continua a agir desta forma abruta e teimosa,
vai fazer com que eles também passem a agir de forma abruta.----------------

ORDEM DO DIA
RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal tomou
conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de
tesouraria do dia um do mês de julho do ano dois mil e dezanove que acusa
o saldo disponível de: ---------------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Trezentos e setenta e um mil oitocentos e
noventa e quatro cêntimos.----------------------------------------------------------
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Dotações não Orçamentais – cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e
quarenta e quatro mil e noventa e um cêntimos.----------------------------------

ACTA: Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal
realizada no dia dezoito de junho do ano de dois mil e dezanove.------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
aprovar, a referida ata, dispensando-se a sua leitura em virtude de a
mesma ter sido distribuída previamente a todos os membros do Executivo.Os Vereadores senhores Nuno Ferreira e Antónia Coxito abstiveram-se em
virtude de não constarem na mesma todas as suas intervenções, apesar de
constarem mais informações que nas anteriores.---------------------------------

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE PARCEIROS –
TOMADA DE CONHECIMENTO: Presente para efeitos de tomada de
conhecimento o Protocolo de Cooperação entre parceiros. -------------------Neste ponto da ordem do dia usou da palavra a senhora Presidente da
Câmara referindo que este protocolo tem a ver com a contratação de
técnicos especialistas para combater o insucesso escolar.----------------------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo estranhar que
este ponto fosse só para tomada de conhecimento e não para votação, e já
deveria ter vindo à Câmara antes, pois as pessoas já estão a trabalhar Este
protocolo deveria ser para votação pois a partir do momento em que são
contratadas pessoas já envolve dinheiro.-----------------------------------------O Protocolo não se consegue entender muito bem, só tem quatro cláusulas
e são todas muito genéricas. Além disso já tudo isto se vinha fazendo sem
protocolo a novidade é a contratação de técnicos especialistas para
combater o insucesso escolar.------------------------------------------------------Além das contratações efetuadas no início do ano fora ainda contratadas
mais duas especialistas há uns tempos atrás, pergunta-se está prevista a
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contratação de especialistas todos os anos, uma vez que o protocolo é
bastante dúbio nesse tema.---------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que estas
contratações foram feitas e duram pelo prazo que tem a candidatura e vão
ser sempre as mesmas, foram contratadas por causa do insucesso escolar.--Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que esta
candidatura tem o prazo de três anos e o protocolo deveria ter sido
elaborado no início do ano letivo, e de acordo com a terceira do mesmo
como é feita a avaliação.------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que as técnicas
têm de fazer relatórios que depois são anexados à candidatura.--------------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira questionando quem é o
técnico que esta a fazer o acompanhamento da candidatura. E se os
relatórios são feitos pelas especialistas.-------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que o técnico
que faz o acompanhamento da candidatura é o Eng. Ricardo, e que é
melhor ficar calada pois os senhores Vereadores põem em causa tudo e
todas as pessoas.---------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo não estar a pôr
em causa o protocolo. Mas tudo isto já era feito, exceto a inclusão de
especialistas no insucesso escolar. Como também as ACE`S deixaram de
ser competência da Câmara e passaram a ser do Agrupamento. Sobre o
protocolo fiquei mais ou menos elucidado.--------------------------------------Questionou se as Bolsas de Estudo já estavam a ser pagas e se vai dar
seguimento à proposta feita por nós sobre os transportes escolares, para que
os alunos que vão estudar para fora do nosso concelho possam beneficiar
de algum apoio financeiro.----------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que as AEC´S
vão passar a ser novamente competência da Câmara.---------------------------Em relação às Bolsas de Estudo já estão todas pagas, só falta pagar as
últimas.---------------------------------------------------------------------------------
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Referiu ainda que o apoio aos transportes escolares será dado se os
senhores Vereadores aprovarem a ata ou se o assunto vier novamente à
reunião de câmara.-------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que a senhora
Presidente da Câmara deveria equacionar esse problema e ter uma solução
para ele. Que não deveria usar a ata chumbada para não apoiar os
transportes escolares, e se tivesse muito interesse já tinha trazido aqui
novamente o assunto. ---------------------------------------------------------------Após esta intervenção do Vereador senhor Nuno Ferreira passou para o
ponto seguinte.-----------------------------------------------------------------------Mas neste ponto da ordem do dia pediu ainda a palavra a Vereadora
senhora Antónia Coxito referindo ter direito a intervir e que tinha algumas
questões a colocar.-------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que o protocolo é para
tomada de conhecimento e não para ser debatido.-------------------------------Usou da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito referindo que mesmo
sendo para tomada de conhecimento como Vereadores da Oposição temos
o direito de falar sobre o mesmo.--------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que se tivessem
esse direito tinha vindo para votação e não para tomada de conhecimento.-Usou da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito referindo que os
assuntos que vêm para tomada de conhecimento podem falar sobre eles, só
não podem votar.---------------------------------------------------------------------No entanto este protocolo já deveria ter vindo à Câmara, já vem fora de
horas. Em relação aos quatro especialistas ainda que sendo para tomada de
conhecimento, deveria esclarecer quais as áreas de especialização que
constam da candidatura.-------------------------------------------------------------Nesta candidatura estão incluídas quatro pessoas que já estão a trabalhar e
as outras duas que foram contratadas não fazem parte da mesma.-------------
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que estas duas
últimas contratações tem a ver com os workshops e não com quem está ali
a trabalhar todos os dias.------------------------------------------------------------Usou da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito questionando quais
as áreas de especialização e onde podem consultar os relatórios.-------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que podem falar
com o Eng. Ricardo.-----------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do protocolo
de cooperação entre parceiros celebrado entre o Município e o
Agrupamento de Escolas Guerra Junqueiro.

ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO RESPETIVO
PRESIDENTE, NO ÂMBITO DO REGIME JURIDICO DA
URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO – DL Nº555/99, DE 16 DE
DEZEMBRO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DL
Nº 136/2014, DE 9 DE SETEMBRO – TOMADA DE
CONHECIMENTO: Presente a informação número cento e noventa e oito
barra dois mil e dezanove, datada de vinte e seis de junho de dois mil e
dezanove, da Divisão Técnica de Obras, Urbanismo e Habitação, que aqui
se dá por integralmente transcrita, ficando um exemplar da mesma anexa
ao livro de atas.-----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da
informação em apreço.---------------------------------------------------------------

ATA N.º 12 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE MAIO DE
2019 – APROVAÇÃO – PROPOSTA: Presente para efeitos de aprovação
a ata número doze da reunião ordinária de vinte e um de maio de dois mil e
dezanove.------------------------------------------------------------------------------Neste ponto da ordem do dia usou da palavra a senhora Presidente da
Câmara que esclareceu que ata nº 12/2019 constava novamente da ordem
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do dia para aprovação, devido ao facto de nela constarem alguns assuntos
de interesse dos munícipes.---------------------------------------------------------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo não terem
recebido atempadamente a ata, nem lhes ter sido entregue aqui. Nessa ata
falta o debate de diversos assuntos, faltam intervenções, falta quase tudo.
Pergunta-se a ata foi alterada.------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo ser a mesma ata
e que não altera nada.----------------------------------------------------------------Usou da palavra o Vereador senhor Rui Portela sugerindo que os dois
assuntos que estão incluídos na ata nº12 fossem agendados para a próxima
reunião, ou fazer uma reunião de câmara para aprovar as atas chumbadas,
depois de alteradas.------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que não
consegue compreender a posição da senhora Presidente da Câmara, até
tirou o gravador e depois trás uma ata chumbada para aprovação sem ter
sido feita nenhuma alteração.-------------------------------------------------------Usou da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito referindo que a
senhora Presidente deveria reconsiderar a sua posição de acordo com a lei e
fazer as alterações dessas atas com o que foi dito mais ou menos por nós
para serem aprovadas.---------------------------------------------------------------Da nossa parte existe toda a boa vontade em reconsiderar a nossa posição,
desde que as atas chumbadas venham novamente à Câmara com as devidas
alterações.-----------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, reprovar a
ata ordinária realizada no dia vinte e um de maio de dois mil e dezanove.--Os Vereadores Senhores Nuno Ferreira, Antónia Coxito e Rui Portela
votaram contra a aprovação da ata em virtude de não constarem na mesma
todas as suas intervenções.-----------------------------------------------------------

Chegados a este ponto da ordem do dia, os senhores Vereadores optaram
por deliberar, em conjunto, sobre a aprovação em minuta dos três contratos
de financiamento, que a seguir se identificam.

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Ata nº 15/2019
Reunião de 02/07/2019

Pág. 12
____________________________________________________________
CONTRATO DE FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL PARU –
CENTRO DE ARTES E OFICIOS – APROVAÇÃO EM MINUTA:

CONTRATO DE FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL PARU –
AÇÕES DE GESTÃO E ANIMAÇÃO DA ÁREA URBANA –
APROVAÇÃO EM MINUTA:

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
REEMBOLSÁVEL
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CASTELO DE
FREIXO DE ESPADA À CINTA E SUA ENVOLVENTE –
APROVAÇÃO EM MINUTA:
Foram presentes para efeitos de aprovação as minutas dos contratos de
financiamento supramencionados em virtude de as deliberações sobre as
mesmas constarem da ata nº27/2018 que foi chumbada, tornando-se assim
as mesmas ineficazes.
Usou da palavra o Vereador senhor Rui Portela referindo que a Dra. Susana
já referiu por diversas vezes que é legal fazer assim.---------------------------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo ter a maior
consideração pela Dra. Susana, mas que estão a retirar os pontos das atas
chumbadas e a trazê-los novamente à Câmara.----------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo e só se faz isto
pois é para o bem das pessoas. Os senhores Vereadores põem-se acima das
pessoas.--------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que foi a
senhora Presidente da Câmara quem, chumbou as atas, ao não incluir tudo
o que foi dito nas reuniões. Agora vai esvaziando as atas chumbadas e vai
trazendo os assuntos que lhe interessam e continua a governar.--------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo se o senhor
Vereador esta a dizer que não quer que se governe e por isso chumbam as
atas.-------------------------------------------------------------------------------------
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Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que já votaram
favoravelmente as minutas destes contratos, e que não abdica de uma coisa
de que na próxima ata tem de lá ficar tudo senão chumba a ata.-------------Usou da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito referindo que a
senhora Presidente pega em palavras que dizem e depois deturpa as
mesmas, foi o que acabou de fazer com o meu colega.-------------------------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que quando a
senhora Presidente fala dão-lhe toda a atenção, por isso, quando somos nós
a falar também deve dar-nos toda a atenção, até para nos poder esclarecer.Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo “quem diz que
não dou atenção”, e a senhora Vereadora ainda não disse nada de jeito.-----Usou da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito referindo se diz ou
não nada de jeito é com ela. Mas quem não disse nada de jeito foi a senhora
Presidente, por uma razão protocolar devia dar atenção a quem está a falar.Antes de tomar qualquer decisão sobre os assuntos em discussão, não
chega dizer como referiu o Vereador Rui Portela, “se a Dra. Susana disse
que é legal”, o dizer não chega.----------------------------------------------------Já estamos habituados ao procedimento continuado da senhora Presidente
em omitir o que se passa.-----------------------------------------------------------Dizem que é legal e até hoje ainda não trouxeram um documento escrito
que comprove que se pode votar. E não vou votar sem saber se é legal ou
não.-------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira fazendo uma declaração
para ata, em relação a estes três pontos recuso-me a votar, sem saber qual é
o artigo e a lei que permite votar duas vezes o mesmo assunto.---------------Usou da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito referindo que está de
acordo com o que acabou de referir o seu colega. Traga-nos uma
informação escrita onde mencione a lei que permite votar novamente os
mesmos assuntos, que é legal. E na inconformidade se saber se é legal ou
não, recuso-me a votar.-------------------------------------------------------------
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Usou da palavra o Vereador senhor Rui Portela referindo votar
favoravelmente fazendo fé nas palavras da senhora Presidente e da Dra.
Susana.--------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito referindo que para se
poder fazer fé nas palavras da senhora Presidente, deveria trazer um
documento escrito que transparecesse a legalidade das mesmas.-------------DELIBERAÇÃO: Depois de devidamente analisadas as minutas em apreço
a Câmara Municipal deliberou por maioria proceder à aprovação das
mesmas. -------------------------------------------------------------------------------Os senhores Vereadores Nuno Ferreira, Antónia Coxito recusaram-se a
votar, por as mesmas já terem sido objeto de votação.--------------------------

FÉRIAS DESPORTIVAS/CULTURAIS DE VERÃO - PROPOSTA:
Pela senhora Presidente da Câmara Municipal foi presente a proposta de
Férias Desportivas/Culturais de Verão e que aqui se dá por transcrita
ficando um exemplar da mesma arquivado na pasta anexa ao livro de atas.-Neste ponto da ordem do dia usou da palavra o Vereador senhor Nuno
Ferreira referindo que é totalmente a favor do bem-estar da população e em
especial das crianças, que assim podem ocupar o seu tempo de férias com
atividades desportivas e lúdicas.--------------------------------------------------No entanto esta proposta não faz qualquer sentido que venha um dia depois
de as férias desportivas/culturais já terem começado. Pergunta-se qual a
razão de só vir agora.----------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que a
informação tem o despacho do dia 27 de junho e esta é a primeira reunião
depois dessa data.--------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira referindo que a proposta
das férias desportivas sempre veio a tempo e horas. No entanto votam
favoravelmente, pois não põem em causa as férias das crianças.-------------Mas de futuro que venha sempre atempadamente.------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar
a proposta em apreço. ----------------------------------------------------------------
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APROVAÇÃO EM MINUTA: Nos termos do número três do artigo
cinquenta e sete do Anexo I 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. ---------------------------------

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, pela
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara foi declarada encerrada a
reunião, eram onze horas da qual para constar se lavrou a presente acta que
vai ser assinada.----------------------------------------------------------------------------- E eu, Ana Maria Bento Soares, Coordenadora Técnica do Município
a subscrevo e também assino. ------------------------------------------------------

A Presidente da Câmara

A Coordenadora Técnica

