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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FREIXO DE ESPADA À CINTA
REALIZADA NO DIA VINTE E
OITO DE JANEIRO DO ANO
DE DOIS MIL E VINTE.

No dia vinte e oito de janeiro do ano dois mil e vinte, 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 Ceu 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. ----------------------------------------------------------------------------E sendo nove horas e trinta minutos, a Excelentíssima Senhora Presidente
declarou aberta a reunião, passando-se de imediato à discussão dos
seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------

ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------------No período antes da ordem do dia usou da palavra o vereador senhor Nuno
Ferreira referindo que como vem sendo hábito antes da ordem do dia tem
alguns pontos que irá colocar em cima da mesa, uns para questionar e
outros para esclarecimento. Até porque sobre determinados assunto ainda
não emitiu opinião em nenhum tipo de organismo nem tão pouco em redes
sociais, nem em conversa de café, que também não é sua prática faze-lo.---É aqui o local indicado para se falar sobre tudo, pois é olhos nos olhos, cara
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a cara e ter a oportunidade e dar oportunidade às pessoas de se esclarecer e
também sermos esclarecidos de todo e qualquer assunto.----------------------Esta é a primeira nota que quero deixar, e agora não sei se a senhora
Presidente quer que faça todas as questões e responde no fim mas ia sugerir
que hoje, se assim o entender, fossemos debatendo tema a tema até para
criar um esclarecimento de mais proximidade, senão fazemos como sempre
fizemos.-------------------------------------------------------------------------------OBRAS ENVOLVENTES AO CASTELO------------------------------------No primeiro ponto é a notícia que saiu na comunicação social nestes
últimos quinze dias sobre a obra envolvente ao castelo e que custará cerca
de 1.900.000,00€ e onde serão projetadas quatro torres, pelo menos é isso
que vem vinculado.------------------------------------------------------------------Gostaria então de colocar aqui à senhora Presidente algumas questões:
“Quando é que o projeto esteve em consulta pública, se é que esteve?------Quando é que foi votado e discutido em reunião de câmara e assembleia
municipal?----------------------------------------------------------------------------Desde que somos vereadores neste mandato em nenhum momento me
lembro de este projeto ter vindo aqui, daí estar a colocar a questão, pode ter
vindo já no mandato anterior e sinceramente desconheço se veio ou não.
Gostaria de ver isso esclarecido e também enquanto fui deputado na
assembleia municipal não me lembro de este projeto lá ter ido, mas saberá
dar resposta a isso.-------------------------------------------------------------------Também quantas torres de facto vão ser erguidas na obra e o porquê de
serem em aço e ferro e não em cantaria que faria todo o sentido e não
desvirtuaria aquilo que é a paisagem do castelo e da obra envolvente, e da
própria torre heptagonal. Gostaria de saber o porquê dessa opção.-----------Depois também gostaria de saber se pensa ou não fazer uma consulta
popular, no caso um referendo, seria muito importante ouvir a vontade da
população e deixar a mesma manifestar-se, até porque existem opiniões
contraditórias, umas a favor e outras contra. Quando falo nisto e deixo esta
sugestão tem apenas e só um principio, porque onde a obra vai ser realizada
tem envolvido o cemitério municipal que é algo sensível a todos nós, é
onde estão sepultados todos os nossos entes queridos, e nesse aspeto saber
também se vai resguardar tudo o que é necessário em relação à fachada da
obra, ou seja, a envolvente da muralha se pode ou não danificar a mesma
durante a construção porque erros podem acontecer, e se isso esta
salvaguardado.------------------------------------------------------------------------E por ultimo e para já deixamos a sugestão, que é o que esta a faltar neste
momento, é um esclarecimento publico da obra e o que realmente vai ser
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feito, é o mínimo que pode fazer para a população ser esclarecida,
apresentar o projeto e as pessoas poderem observar “in logo” o que
realmente vai ser feito ou o que não vai ser feito. Se aquilo que se diz é real
ou não é real, e penso que seria por aí. Para já em relação a este tema era só
o que tinha para dizer.---------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu:
”Começando por lhe responder tenho a lamentar que não se lembre e nem
saiba do projeto do castelo, pois o mesmo foi apresentado no auditório
municipal e também aqui no salão nobre no mandato anterior. E houve
membros da Assembleia que estiveram presentes, deram sugestões e
falaram. Portanto tudo isso foi feito na altura, agora não. Não veio aqui
agora porque já tinha sido feito anteriormente e não foi à Assembleia
porque não era necessário ir.-------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que questionou: “Foi
apresentado no auditório é isso que esta a dizer.--------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Sim, foi
apresentado no auditório na altura de uma festa do verão, quando se fazia o
almoço dos freixenistas e foi também aqui nesta sala, e se quiser tirar as
dúvidas pode falar com o senhor Manuel Frade que esteve cá e até deu
sugestões. Então como esse senhor esteve presente as outras pessoas
também podiam ter vindo, se não apareceram foi porque não quiseram.----Em relação à obra, toda a gente sabe há muito tempo que aquele espaço
tem que ser requalificado, só ainda não esta concluído porque o concurso
ficou vazio três vezes.---------------------------------------------------------------Agora cabe na cabeça de alguém que se vai por em causa o cemitério ou as
paredes, se as obras que estão a ser feitas é para preservar, isso só de gente
que não sabe realmente o que anda a fazer é que pode pensar isso.----------O projeto foi feito, a obra vai avançar e até ao final do ano tem que ficar
pronta e aquela zona vai ficar uma zona nobre como deveria estar à muito
tempo e não está.----------------------------------------------------------------------
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INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Ainda em
relação a este tema afirmou que veio à reunião de câmara, foi votado em
que reunião de câmara?-------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Se foi
preciso vir, veio. Todos os procedimentos que foi preciso fazer foram
feitos.----------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que questionou: “No
mandato anterior veio ou não veio à reunião de câmara.-----------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”O que
tinha que vir, veio, é um processo que teve que ir ao Tribunal de Contas e
se não tivessem sido dados todos os passos os passos precisos o Tribunal de
contas não dava o visto.-------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Eu não
estava a dizer nada, só lhe perguntei se veio à reunião de câmara.-----------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Já disse
que tudo o que foi preciso fazer foi feito, por isso, o Tribunal de Contas deu
o visto, se o processo não tivesse todos aos trâmites necessários teria sido
exigido o que faltava, portanto é porque tudo foi feito e escusa de continuar
a perguntar porque a resposta está dada.------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Isso já lhe
cabe a si o que vai responder ou não vai responder, em relação ao que
estava a questionar em momento algum pus em causa a legalidade da obra.-
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Em momento algum foi aqui foi aqui referido a legalidade da obra, aquilo
que questionei foi se tinha vindo à reunião de câmara e qual foi a reunião
do mandato anterior. Pelo que se percebe a senhora Presidente não se
recorda se veio ou não veio.--------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Já disse
que se foi preciso vir veio, se não foi preciso vir não veio, o que foi preciso
passar na câmara passou.------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Então não
sabe se veio ou não veio, só sabe que se foi preciso vir, veio.-----------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Escreva
lá no facebook que a senhora Presidente não se lembra se veio à câmara ou
não.-------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ A senhora
Presidente deve ser uma excelente adepta do facebook e das redes socias,
se não a própria câmara não teria facebook e redes socias nem usava o
youtube para divulgar os vídeos de Freixo. Mas há uma coisa que lhe quero
dizer, num país democrático as pessoas são livres de escrever onde bem
entenderem desde que o façam corretamente.------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Mas eu
estou-lhe a dizer para escrever.----------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Não preciso
da sua autorização para escrever ou não escrever, você manda em quem
quiser mandar mas em mim não manda, nem me diz o que devo ou não
devo fazer, tão simples quanto isso.------------------------------------------------
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E para não desvirtuar a conversa que é isso que é mais importante falar dos
assuntos que aqui são trazidos, e não de facebook ou redes sociais, isso são
apartes da senhora Presidente a que já estamos habituados, mas hoje já
inovou já não disse redação, esta a melhorar.------------------------------------Em conclusão não se lembra se o projeto veio ou não veio à reunião de
câmara, apenas que teve o visto do Tribunal de Contas e ainda bem que
houve parecer favorável, seria muito mau se fizessem uma obra sem que o
Tribunal de Contas tivesse aprovado.---------------------------------------------Em relação ao cemitério quando fiz a pergunta é porque todos nós somos
sensíveis a esse tema e fico bastante satisfeito que essa parte fique
salvaguardada e que nada ponha em causa o mesmo, isso é o que de mais
essencial e o mais importante que deve ser feito.--------------------------------Em relação ao esclarecimento e uma vez que disse que tinha sido num
almoço de freixenistas, e se bem me recordo era na altura da festa que esses
almoços eram feitos, não seria de mau tom que o fizesse agora uma vez que
esta em cima da mesa este tema. Um esclarecimento à população no
auditório sobre o projeto ia dar oportunidade a todos de poderem verificar
isso mesmo.---------------------------------------------------------------------------ESTÁTUA DE S. MIGUEL ARCANJO
INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “o segundo
ponto prende-se também com outra notícia vinculada nos últimos quinze
dias e tem a ver com a estátua de S. Miguel Arcanjo que terá cerca de cinco
metros de altura. Em relação à altura da mesma nem vou questionar cabelhe a si e a quem trabalha consigo saber se é a altura certa ou não. O que
quero questionar é onde é que irá a mesma ser colocada, se já tem lugar
para a colocar e mediante a sua resposta continuarei a minha intervenção
ou não.---------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Então na
notícia não dizia onde era, eu também disse onde ia ser colocada.-----------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Então onde
vai ser colocada, estou-lhe a perguntar aqui.--------------------------------------
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INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Vai ser
colocada no Largo do Vale, onde se demoliram as casas.----------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Entre a casa
do conselheiro e a casa do senhor Manuel Silva será ali naquele espaço?---INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Sim. ----INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Então em
relação aos valores que referiu anteriormente em relação à estátua teremos
que fazer uma atualização dos mesmos. Neste caso aquilo que foi
vinculado e dito aqui na reunião de câmara foi que ficaria em cerca de vinte
mil euros, e de facto foi também isso que foi noticiado no jornal, mas
temos que somar tudo aquilo que esta lá até chegar a esse ponto. Se a
estátua vai ser colocada ali, quando podia ser colocada noutros locais da
vila de Freixo de Espada à Cinta e que não teriam certamente estes custos
que que houve até chegar à parte final, mas isso são opções políticas de
quem as toma. ------------------------------------------------------------------------Então se fizermos as contas ao sítio onde vai ficar a estátua temos: a
aquisição do edifício no Largo do Vale que custou 22.500,00€, a aquisição
do edifício na Rua das Moreirinhas que custou 5.000,00€, a demolição do
edifício no Largo do Vale que custou 7.400,00€ mais IVA e a demolição do
edifício na Rua das Moreirinhas que custou 9.000,00€ mais IVA, a
construção do muro de fachada no Largo do Vale que custou 13.500,00€
mais IVA e a aquisição de um bloco de granito no montante de 6.400,00€
mais IVA, a escultura de S. Miguel Arcanjo e fazendo fé no que nós foi
dito em reunião de câmara de 17 de dezembro de 2019 ficou em
13.600,00€, tudo isto no total perfaz um total de quase 85.000,00€ e é esse
o valor real em que ficará a estatua e a sua envolvente. E o mais curioso
que em 40metros quadrados que mais ou menos o que terá ali o preço do
metro quadrado saia a quase 2.000,00€, nem em Lisboa num espaço
geminado custa isso. Mas são opções politicas que se tomam e se a senhora
Presidente acha que ali é o local indicado, e tudo aquilo que foi envolvido

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Ata nº 02/2020
Reunião de 28/01/2020

Pág. 8
____________________________________________________________
para isso, está no seu direito. Não sei se a ideia inicial era pôr lá a estátua
de S. Miguel Arcanjo ou se efetivamente era fazer outro tipo de obra
nomeadamente habitação social, o esclarecimento esta dado e quanto a isso
nada mais tenho a dizer.-------------------------------------------------------------QUATRO VIDEOS QUE SAIRAM NO YOUTUBE-----------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “o terceiro
ponto tem a ver com quatro vídeos que surgiram nas redes sociais, e lá está
o facebook, pois foi no facebook que vi e que também é uma ferramenta de
divulgação. São quatro vídeos que saíram num canal brasileiro do youtube,
que tive a oportunidade de verificar e que a nível de visualizações fica
muito aquém do que é esperado, mas isso são opções que se tomam daquilo
que se contrata.-----------------------------------------------------------------------Aliás a senhora Presidente e o senhor Vice-Presidente também intervêm
nesses vídeos e só o executivo deve intervir. No entanto há outras questões
que quero colocar sobre o guião que foi feito ao longo desse vídeo e dizer
também que as filmagens ficaram um bocadinho aquém do que era
esperado, pois nota-se que não tem o profissionalismo que é exigido em
relação aquilo que deveria ser mencionado e só aparece nalguns casos.-----E sobre a promoção dos vídeos gostaria também de deixar aqui algumas
notas para o futuro, acho que seria de bom tom que para além das pessoas
que apareceram e mesmo a nível da agricultura, porque a agricultura é uma
das maiores riquezas e fonte de rendimento do nosso concelho e da nossa
população, que aparecesse a Adega Cooperativa de Freixo de Espada á
Cinta que representa cerca de 80% a 90% dos agricultores de Freixo de
Espada à Cinta, bem como os seus produtos nomeadamente o vinho
Montes Ermos, o próprio azeite que é bastante mencionado e elogiado a
nível mundial, e não vem referido em nenhum vídeo. Também a nível dos
provados a Quinta dos Castelares que é também outro ex-libris também
poderia ter vindo mencionada, o próprio Cabecinho seria de bom tom
aparecer, mas são opções, e isto é apenas uma sugestão para no futuro
vierem também mencionadas essas entidades que faz todo o sentido.
Quanto mais houver para mostrar de Freixo de Espada à Cinta e para
agregar aquilo que de facto temos cá e que é bom deve ser mencionado e
elogiado.-------------------------------------------------------------------------------Sobre esta questão gostaria de saber qual foi o custo da realização dos
vídeos, se teve custo ou não ou se foi gratuito, e aproveitando já agora para
saber quais são os acordos existentes para 2020 em relação à publicidade e
divulgação de Freixo. Em 2019 tivemos conhecimento, aliás foi trazido
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aqui, por exemplo a TV de Salamanca tinha uma avença de cerca de
400,00€ por mês; o senhor Francisco Pinto se ainda esta em vigor também
era cerca de 250,00€ a 300,00€ e também foi aqui mencionado no final do
ano de 2019 um contrato feito com a Foto Bento que eram cerca de
90.000,00€ no espaço de dois anos. Gostaria de saber quais é que são os
valores para 2020 e quais os acordos existentes que vão ser praticados.-----INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Em
relação aos vídeos brasileiros posso dizer que o custo foi zero, e digo-lhe
como aconteceu. Eles já andavam há algum tempo pelo Norte a fazer
vídeos destes, e a senhora que trabalha na Caixa Geral de Depósitos ligoume a dizer que conhecia os senhores e que estavam interessados em fazer
aqui umas filmagens. Desde que seja para divulgar a nossa terra estou
sempre acessível, vieram por conta deles, andaram por aí dois dias a filmar.
No final quiseram que falasse com eles e no último dia antes de irem
embora falei. Só tinha que o fazer. Nós é que temos que agradecer o eles
virem cá e que façam a divulgação da nossa terra.------------------------------Em relação às avenças continuamos com os mesmos contratos do ano
anterior.--------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que questionou: “ E não
há mais nada de publicidade previsto para este ano.---------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Para já
não, mas se durante o ano houver necessidade de fazer algum contrato fazse.--------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Recordo-me
agora da revista Villas & Golfe terá também este ano novamente um
contrato.--------------------------------------------------------------------------------
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INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Não
temos mais nenhum contrato com a revista. Mas ainda continuam a
publicar na revista coisas de Freixo.-----------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que questionou: “Mas
durante o ano de 2020 já não haverá mais nada.---------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Não, no
último número da revista ainda saiu alguma coisa de Freixo.-----------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Sobre os
vídeos fico mais descansado porque foram gratuitos e de facto quando é
gratuito devemos aproveitar, independentemente da qualidade e desde que
não ponham em causa aquilo que também é o concelho de Freixo.----------Ainda sobre os vídeos a responsabilidade do que quiseram filmar foi deles
e não foi indicado por ninguém do executivo.-----------------------------------INTERVENÇÃO
DO
VICE-PRESIDENTE
FERNANDO
RODRIGUES. ----------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Vice-Presidente senhor Fernando Rodrigues que referiu:
“Posso afirmar que fomos ao cabecinho e também fomos a algumas adegas.
INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que questionou:
“Foram a algumas adegas e não foi sugerida a adega cooperativa de Freixo.
INTERVENÇÃO
DO
VICE-PRESIDENTE
FERNANDO
RODRIGUES. ----------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Vice-Presidente senhor Fernando Rodrigues que
respondeu: “Alguns não quiseram que filmassem, mas não fomos nós a
sugerir eles é que quiseram ir ali, além, acolá.------------------------------------
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INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “O senhor
Vice-Presidente diz que algumas adegas não quiseram aparecer, então a
minha pergunta é completamente direta, a Adega Cooperativa de Freixo
quis ou não quis aparecer nos vídeos bem como a Quinta dos Castelares, é
só que como eles vieram cá também teria isso em referência e são vinhos
que são bastante conhecidos.-------------------------------------------------------INTERVENÇÃO
DO
VICE-PRESIDENTE
FERNANDO
RODRIGUES. ----------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Vice-Presidente senhor Fernando Rodrigues que
respondeu: “A isso não lhe posso responder, não fui eu que indiquei, eles já
vinham com a ideia do que queriam filmar. Já tinham feito o contato com
as pessoas, já tinham tratado de tudo, n´s simplesmente os acompanhamos
e fomos ao cabecinho e fizeram filmagens, mas a seleção do que sai nos
vídeos é deles.------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Muito
estranho que esse canal brasileiro não tivesse a indicação pelo menos da
Adega Cooperativa de Freixo e da Quinta dos Castelares, pelo menos
dessas duas. Da Maritavora excelente e mesmo os outros que apareceram,
mas essas duas quer se queira ou não são as que saltam mais à vista em
Freixo de Espada á Cinta e até no distrito, na região e em todo o lado, e é
estranho que não tenham tido isso em consideração e filmarem. Mas tudo
bem se foi responsabilidade deles nada a apontar ao executivo nesse aspeto,
poderiam era dar a sugestão e certamente também deram e não a aceitaram.
INTERVENÇÃO
DO
VICE-PRESIDENTE
FERNANDO
RODRIGUES. ----------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Vice-Presidente senhor Fernando Rodrigues que
respondeu: “Demos várias sugestões e de vários sítios e filmaram e não
apareceram. Fomos a todos os miradouros do concelho até as extremidades,
de Ligares à Lagoaça e não apareceu nada.---------------------------------------

INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que questionou: “Mas
vocês sugeriram.----------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Ata nº 02/2020
Reunião de 28/01/2020

Pág. 12
____________________________________________________________
INTERVENÇÃO
DO
VICE-PRESIDENTE
FERNANDO
RODRIGUES. ----------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Vice-Presidente senhor Fernando Rodrigues que
respondeu: “Sugerimos e fomos lá.------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que questionou: “E a
calçada de alpajares.-----------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO
DO
VICE-PRESIDENTE
FERNANDO
RODRIGUES. ----------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Vice-Presidente senhor Fernando Rodrigues que
respondeu: “ Fomos à calçada de alpajares, fomos até ao miradouro do
samadouro, fomos ao cavalinho de Mazouco, fizeram filmagens e no
entanto não apareceu nada, mas isso é como disse, a seleção é deles.--------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “O cavalinho
de Mazouco apareceu, estranhei foi o que mencionou anteriormente, mas
foio canal brasileiro que não quis filmar as adegas a responsabilidade é
deles.-----------------------------------------------------------------------------------QUATRO VIATURAS PARA O MUNICÍPIO------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “O último
ponto é sobre as quatro viaturas para o Município, penso que foi por estes
dias que vieram para Freixo de Espada à Cinta e neste caso é para os
funcionários, pecam é por tardias, já deveriam ter vindo aquando da
aquisição ou aluguer do mercedes. Esse sim, era dispensável e não era
necessário, considero isso um aluguer fútil que não acrescenta nada, até
porque existe um mercedes que esta em bom estado e tem funcionado
perfeitamente.------------------------------------------------------------------------As quatro viaturas ainda bem que vieram para os funcionários que vão dar
condições de trabalho e também para eles poderem laborar corretamente e
em segurança e nesse aspeto a única questão que se prende é se estas
viaturas são alugadas ou adquiridas.----------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ----------------------------------------------------------------------------
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”As
viaturas que vieram são igualmente com renting.-------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que questionou: “São
alugadas, qual é o aluguel disso.---------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Agora
não posso precisar.-------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que questionou: “Mais ou
menos e por quanto tempo, quatro anos.------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”É por
quatro anos, quanto aos valores não sei de cor, mas os contratos estão todos
na base.gov.---------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Mas é por
isso que estamos aqui a perguntar, uma vez que não fomos consultar a
base.gov. se sabe quanto é que o valor vai ser.----------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Na altura
sabia ao certo, mas demorou tanto tempo, não tenho que me lembrar de
tudo.------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu:” Aquilo que
quero dizer é se sabe ou não quanto é que é o aluguel das viaturas.-----------
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INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Não me
lembro.--------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu:” Está no seu
direito, se não se lembra não se lembra, mas aquilo que queria referir em
relação às quatro viaturas, é a minha opinião, discordo que sejam alugadas
seria muito mais vantajoso se fossem compradas. Há aqui algo que é
factual, se existe dinheiro para pagar a advogados e valores bastante
astronómicos, quase quatrocentos mil euros, certamente que existe dinheiro
para comprar viaturas para o município, e para ficarem essas mesmas
viaturas para o futuro, em vez de estar a alugar e no final ter que devolver e
se quiser ficar com elas pagar mais, mas são opções politicas e é você que
faz a gestão do seu executivo.------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Fiquei
com algumas dúvidas e aliás a minha intervenção começa pela primeira
questão colocada pelo meu colega Nuno Ferreira relativamente às obras do
castelo, muito do que ia perguntar já foi aqui falado. Agora a senhora
Presidente disse que o projeto foi apresentado mais ou menos há dois anos.INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ” Há mais
tempo.---------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Então já
foi há muito tempo. Normalmente nessas reuniões no verão vai muita
pouca gente e vão essencialmente pessoas que estão fora de Freixo, e se já
foi há mais de dois ou três anos e se este projeto não sofreu qualquer
alteração desde então, e continua exatamente a mesma coisa.-----------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ----------------------------------------------------------------------------
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”O projeto
não sofreu alterações nem podia sofrer.-------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Não
sofreu alterações nem podia sofre, mas pelos vistos as pessoas de Freixo
não sabem exatamente o que é que consta desse projeto, eu também não
sei, mas já fiquei aqui esclarecida em algumas coisas.-------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Espere
pelo fim da obra e depois vê.-------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Mas isso
é surpresa! Surpresa que depois não pode ser deitada abaixo se as pessoas
não gostarem e esta muito dinheiro envolvido. E mais esta numa zona
nobre da vila, que é a zona do castelo e que não deve ser estragada. Tudo o
que seja estragado naquela zona envolvente não pode voltar a ser feito, e
tudo o vier a ser feito ali é para o futuro.-----------------------------------------Portanto foi uma explicação que foi afetada há três anos, num lugar onde
estavam poucas pessoas residentes em Freixo, estavam pessoas de Freixo
mas que estão fora, e de facto a sugestão do Nuno Ferreira tinha todo o
interesse. Deveria ser feita uma nova apresentação no auditório, aqui,
mandar um papel para casa das pessoas a explicar de uma forma muito
genérica, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos para as pessoas
poderem pronunciarem-se sobre o assunto.--------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Já foi
dito tantas vezes o que vai ser feito, já saiu na comunicação social tantas
vezes desde que começamos a arranjar o dinheiro até que se conseguiu, que
só não sabe quem não quer.----------------------------------------------------------
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INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “É uma
obra que vai ter o maior impacto em Freixo.-------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”E vai ter
o maior impacto.---------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Impacto
até ambiental e também paisagístico, portanto é do maior interesse que as
pessoas tenham todo o conhecimento e possam debater.-----------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Debater
o quê? O que quer debater?---------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Explicar
o que vão fazer em concreto.-------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Já foi
explicado e no fim vai estar lá para as pessoas e não me faça falar daquilo
que estava para trás, a dor é essa.--------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Mas fale
à vontade.-----------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: ”A quem é
que foi explicado, quem é que foi ouvido para a construção de um jardim
fúnebre à volta do cemitério para o acrescentar, a quem é que perguntaram,
a ninguém.-----------------------------------------------------------------------------
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Isto já foi dito, já saiu na comunicação social, já saiu em todos os lados, só
não veio aqui quem não quis. Portanto a obra esta a ser feita, vai ser feita e
no fim as pessoas vão ver.----------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu:” E não
considera que seria importante dar uma explicação à população, fazer um
esclarecimento.-----------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Está
feito, isso já passou, as pessoas que vivem ali sabem, toda a gente sabe, já
esta a pecar é por ser tardio, a obra já devia estar feita.-------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: ”Se devia
estar feita ou não é a senhora Presidente que o esta a dizer. O que acho é
que deveria ser dado a conhecer novamente o projeto, uma vez que foi feito
num almoço dos freixenistas e como bem sabemos só algumas pessoas é
que vão, seria conveniente em todos os aspetos dar uma explicação do
mesmo. Mas há uma questão que acabou por não responder, gostaria de
saber o porque da opção do ferro e não a cantaria para as torres.-------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Foi
opção do projetista, do autor do projeto e tem que ser o ferro, não cabe na
cabeça de ninguém ser de maneira diferente.------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: ”Poderia ser
em cantaria.---------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Vamos
construir nos tempos de hoje o que desapareceu á tanto tempo, não faz
sentido nenhum.-----------------------------------------------------------------------
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INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: ”Se fosse em
Moncorvo até perceberia que é terra do ferro, agora em Freixo que é terra
da seda. Neste caso o que diz é que a responsabilidade é do projetista ser
em ferro e a senhora Presidente concordou com isso.--------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Claro,
como não se pode construir as torres com fios de seda, construímos em
ferro. Não se vai é construir coisas que foram desfeitas, tem que se dar às
pessoas é uma ideia de como era antes. Agora construir castelos, isso já
foi.--------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “E
voltando novamente à questão a senhora Presidente trouxe aqui por
diversas vezes o projeto, e um projeto de um milhão e novecentos e
qualquer coisa que tem vindo no orçamento. Mas suponho que estava numa
rubrica de jardins.--------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: ”Estava na
rubrica onde deveria estar.----------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Na
rubrica onde devia estar, mas uma vez que só fala ai em ferro, pergunto,
tem jardins ou não tem jardins?----------------------------------------------------É que se tem ferro deveria estar numa rubrica completamente diferencial.
Se estamos a falar de uma rubrica de jardins as pessoas podem ficar a
pensar que vai fazer ali muitos jardins. Claro que a senhora Presidente já
nos habitou a deitar jardins abaixo, portanto é estranho um projeto desta
envergadura estar numa rubrica de jardins quando se fala apenas em ferro.
Gostaria de saber se vai ter jardins ou não.----------------------------------------
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INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Espere
para ver.-------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Mas
estou a perguntar-lhe agora. Obviamente que espero para ver, mas isso não
é uma resposta. É a resposta de alguém que não quer dar qualquer tipo de
esclarecimento, mas já estamos habituados a essas suas não respostas.
Esperamos para ver.-----------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR RUI PORTELA.----------------------Usou da palavra o vereador senhor Rui Portela que referiu: ”Quero falar
aqui de dois pontos, é um resumo do que estivemos aqui a falar. Em
relação localização da estátua de S. Miguel Arcanjo há sítios melhores do
que este, mas esta escolhido, está escolhido. Acho que a visibilidade que irá
ter não será aquela que se pretende, mas é só a minha opinião.---------------Em relação às obras do castelo o erro não foi feito agora, habituamo-nos
um pouco a ver passar as obras dos vários mandatos aqui no município, e
as pessoas não se importam muito com aquilo que se passa. Na altura se as
pessoas estivessem preocupadas tinham ido ver, mas também o
esclarecimento não foi na melhor altura e o erro foi esse. A data escolhida
não foi a melhor para apresentação deste projeto, pois vai pouca gente a
esses almoços como disse a Dra. Antónia, e agora ´que é que aconteceu!
Saiu na comunicação social que a obra vai avançar, na noticia falam em
quatro torres e o que é que acontece, as pessoas imaginam logo o Sherek e
a Fiona e quatro torres e gera confusão, também eu fico confuso.------------Agora o erro foi feito naquele dito almoço, e o que é que aconteceria agora
se houvesse uma explicação. Todos iriamos opinar, e cada um de maneira
diferente e numa altura em que a obra esta a avançar.--------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: ”Não se fazia
nada, cada um tinha a sua opinião.------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR RUI PORTELA.----------------------Usou da palavra o vereador senhor Rui Portela que referiu: ”Ia ficar na
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mesma, começávamos aos tiros cada um para seu lado, a torre esta torta, a
torre esta direita e o que quero dizer com isto, é que já não é o momento
ideal para a discussão. A discussão deveria ter sido na apresentação do
projeto. A data foi mal escolhida, foi, porque é um almoço com pouca
gente e não é gente residente. Agora com a notícia os freixenistas falam nas
redes sociais, são freixenistas claro, mas estão ausentes e agora também
estão preocupados, como todos nós estamos.------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Não me
faça responder a essas pessoas ausentes que estão muito preocupadas, pois
tenho resposta para elas. Muita gente em Freixo sabe do que se passou e
sabe a resposta, portanto tenham cuidado com o que dizem. Que se
lembrem daquilo que fizeram.------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR RUI PORTELA.----------------------Usou da palavra o vereador senhor Rui Portela que referiu: ”Vou dar aqui
um exemplo muito crasso do concelho de Freixo de há muitos anos. A
congida é um exemplo muito bom para falarmos do castelo. Todos os
Presidentes de Câmara que passaram por esta casa, todos mudaram a
congida. E agora vamos lá a ver qual é o que fez melhor trabalho. Vamos
analisar um fez assim, outro fez assado e outro fez cozido.--------------------É como esta obra para uns irá ficar bonita, para outros nem por isso, eu
estou na expectativa, também não sei como vai ficar. E neste momento se
fosse o projeto para consulta pública iria-se cometer novamente um erro
como o que foi cometido aquando da apresentação do projeto.---------------Em relação á congida um vem e faz de uma maneira, outro vem e faz de
outra maneira e as pessoas também não se importam muito. Aqui as
pessoas deixam um bocado andar, devemos falar na altura certa. O erro
para mim foi cometido na data da apresentação em que foi muita pouca
gente.----------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: ”Já todos nós
chegamos a essa conclusão, deveria ter sido divulgado na altura e momento
certo. No entanto agora ainda poderia ser o erro colmatado com a
apresentação pública sobre o que vai ser feito, esta é a minha opinião.
Assim já ninguém poderia dizer, não fui ao almoço de freixenistas em que
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o projeto foi vinculado. Se agora se fizesse a apresentação pública poderia
dizer-se, só não foi quem não quis e só não percebeu o que estava ali quem
não quis, foram dados os esclarecimentos necessários.-------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: ”Mas vão
perceber quando a obra estiver concluída.----------------------------------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR RUI PORTELA.----------------------Usou da palavra o vereador senhor Rui Portela que referiu: ”Neste
momento ia-se armar uma grande confusão. Também estou expectante para
saber como vai ficar a obra.--------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: ”É isso que se
quer, que as pessoas fiquem expectantes e vejam o resultado no fim,
quando a obra já estiver concluída.------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Que
vejam o resultado e algumas delas vão ficar de tal maneira chateadas com o
resultado que vão dizer, porque é que nos não fomos informados
inicialmente.--------------------------------------------------------------------------Agora a questão que se poem aqui em causa é que a senhora Presidente
passa a aí a vida a dizer” eu tenho resposta para não sei o quê”, mas não é
isso que esta em causa, pode ter as respostas que quiser. Mas nesta caso
concreto pode-se aprender com os erros, o que significa que se no passado
não foi feita a tal consulta pública, se no passado nunca foi explicado, se no
passado se fizeram determinadas coisas, então a senhora Presidente tinha a
obrigação agora e atendendo a que faz todas esses considerações dizer “eu
vou fazer diferente e marco a diferença, vou levar isto à consideração das
pessoas”.------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Também
faço diferente.-------------------------------------------------------------------------
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INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Leve
isto á consideração das pessoas, deixe-as perceber o que esta a ser feito.----

INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Também
vão perceber o que está a ser feito.------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Quando
a obra estiver feita e já não se possa desfazer nada, nem possam sugerir
alterações.-----------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Não
pode nada ser desfeito, como também não podem sugerir alterações.--------INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: ”Quanto a
alterações outro Presidente que venha sempre poderá faze-las, assim como
a senhora Presidente fez alterações a projetos que já estavam feitos.---------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”O projeto
que está a ser executado não pode sofrer alterações, tem de ser o que está.-INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: ”Pode ser
sempre alterado desde que seja para o melhorar.--------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Vamos
esperar para ver até ao final do ano.------------------------------------------------
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INTERVENÇÃO DO VEREADOR RUI PORTELA.----------------------Usou da palavra o vereador senhor Rui Portela que referiu: ”Já é para
terminar este ano.--------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”A obra
tem de estar pronta até ao final do ano, se passar para o ano seguinte não
pode ser muito tempo, um mês, dois no máximo, não pode passar disso.---INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que questionou: ”Então a
obra só poder ir no máximo até janeiro de 2021.--------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”É o
prazo que têm, mas a obra tirando as torres não é nada demais.--------------INTERVENÇÃO DO VEREADOR RUI PORTELA.----------------------Usou da palavra o vereador senhor Rui Portela que questionou: ”Que altura
é que têm as torres.------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Vão ter a
altura que tinham antes.-------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que questionou: “Que
é quanto.-------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”A altura
que tinham antes.----------------------------------------------------------------------
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INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que questionou: “Que
é quanto, não tem uma ideia.-------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Vá ao
projetista e pergunte, ou vai à Divisão de Obras e consulta o projeto que
esta lá a altura que vão ter as torres.-----------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “A
senhora Presidente não tem a noção das coisas. Não nos deixa consultar um
projeto e depois “vá ao projetista e pergunte”, imagine a sua noção das
coisas.----------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Não tem
a noção das coisas, se estou a dizer que vá à Divisão de Obras e consulte o
projeto, já sabe o tamanho delas, vão ter a altura que tinham quando
existiam. A torre heptagonal era a maior de todas, essas serão um pouco
mais pequenas.-----------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “É
curioso que sendo uma obra tão importante não saiba as coisas básicas que
deveria saber para poder explicar às pessoas que lhe perguntam no dia-adia.-------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Se calhar
até sei, mas não tenho que dizer.---------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Já
estamos habituado a isso.------------------------------------------------------------
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INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU
QUINTAS. ---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: ”Se já esta
habituada porque é que se chateia tanto.------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO.-------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Não me
chateio nada, quem se chateia á a senhora Presidente que diz que não
responde a nada.-----------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA
RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal tomou
conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de
tesouraria do dia vinte e sete do mês de janeiro do ano dois mil e vinte que
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Quinhentos e vinte e seis mil quinhentos e
sessenta e oito euros e setenta e oito cêntimos.----------------------------------Dotações não Orçamentais – Cento e quatro mil oitocentos e noventa e
seis euros e quarenta e quatro cêntimos.-------------------------------------------

ACTA: Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal
realizada no dia catorze de janeiro do ano de dois mil e vinte.----------------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.-

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
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ATUALIZAÇÃO DO PREÇO/TARIFA DE OCUPAÇÃO DAS
LOJAS DO MERCADO MUNICIPAL- PROPOSTA: Presente a
informação número dez datada de vinte e um de janeiro de dois mil e vinte,
da Divisão Administrativa e Financeira, que aqui se dá por integralmente
transcrita, ficando um exemplar da mesma anexa ao livro de atas.----------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade,
aprovar a proposta em apreço.------------------------------------------------------

PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO – PROPOSTA DE
DELIBERAÇÃO: Foi presente para efeitos de aprovação uma proposta de
deliberação referente ao Auto de Contraordenação NUICO
000015/19.5.EAMDL, elaborado pelo Núcleo de Inspeção e Fiscalização
III da ASAE que aqui se dá por integralmente transcrita, ficando um
exemplar da mesma anexa ao livro de atas.--------------------------------------Neste ponto da ordem do dia usou da palavra a vereadora senhora Antónia
Coxito que referiu:” Queria que me explicasse em concreto do que se trata
esta proposta.-------------------------------------------------------------------------Com o consentimento da senhora Presidente da Câmara usou da palavra a
Chefe de Divisão da Divisão Administrativa e Financeira que referiu: “Foi
um auto de contraordenação que o Núcleo de Mirandela da ASAE levantou
e nos remeteu, uma vez que a competência de instruir o processo é da
câmara.--------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que questionou: “ Essa
competência da câmara é só a partir de agora ou já era anteriormente.------Usou da palavra a Chefe de Divisão da Divisão Administrativa e Financeira
que referiu: “ Já era antes, estes processos só vêm à câmara quando a
competência é mesmo da câmara. E este é um caso desses em que
licenciamento industrial é competência da câmara e não da ASAE, e é
sobre isso que se trata o auto do licenciamento de um lagar de azeite do
senhor Gilberto Pintado que começou a laborar antes de ter submetido a
declaração prévia no portal.---------------------------------------------------------
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Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que questionou:” Esta
coima é apenas relativa a isso. Por ter começado a laborar antes. E foi
consequência de alguma queixa.---------------------------------------------------Usou da palavra a Chefe de Divisão da Divisão Administrativa e Financeira
que referiu: “Sim, um lagar de azeite no Vale dos Prados, e foi uma ação de
fiscalização por parte da ASAE.---------------------------------------------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que questionou: “A
ASAE é que multou e depois deu conhecimento ao Município.--------------Usou da palavra a Chefe de Divisão da Divisão Administrativa e Financeira
que referiu: “A ASAE remeteu para nós o processo que é da competência
da câmara e para poder dar andamento ao processo, tem que ser a câmara a
designar a instrutora.---------------------------------------------------------------Usou da palavra o vereador senhor Rui Portela que referiu: “ Vem aqui
para nós designarmos a instrutora.------------------------------------------------Usou da palavra a Chefe de Divisão da Divisão Administrativa e Financeira
que referiu: “Sim, para se poder instaurar o processo e depois temos que
dar conhecimento à ASAE.---------------------------------------------------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Fala aqui
também da coima e os valores que estão aqui referidos, isto tem a ver com
o quê.----------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a Chefe de Divisão da Divisão Administrativa e Financeira
que referiu: “Tem a ver com a aplicação da multa que tem de ser entre
esses valores, a transgressão que foi cometida ao começar a laborar antes
da submissão da declaração prévia está sujeita a uma coima entre esses
montantes.-----------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que questionou: “E aqui
hoje o que é que se trata de decidirmos.------------------------------------------Usou da palavra a Chefe de Divisão da Divisão Administrativa e Financeira
que referiu: “A instauração do processo e designar a instrutora do processo.
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Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Instaurar o
processo para ele vir prestar declarações, não é já para aplicar a coima?---Usou da palavra a Chefe de Divisão da Divisão Administrativa e Financeira
que referiu: “A coima é da competência da senhora Presidente.--------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu:
“Suponhamos que votávamos todos contra a instauração do processo, o que
é que acontecia? Se é da competência da câmara, ficava isto sem efeito?
Juridicamente o que é que acontecia? Suponhamos que todos votávamos
contra porque não concordamos que seja instaurado o processo, o que é que
acontecia nesse caso?----------------------------------------------------------------Usou da palavra a Chefe de Divisão da Divisão Administrativa e Financeira
que referiu: “Tinha que se comunicar à ASAE e certamente que fariam
alguma participação do Município em como não estávamos a atuar dentro
da lei. Foram eles que levantaram o auto, que detetaram aquela infração e
nós não estávamos a aplicar a lei.--------------------------------------------------Usou da palavra o vereador senhor Rui Portela que referiu: “Estaríamos a
sobrepor-nos à autoridade.----------------------------------------------------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “É apenas
um esclarecimento para perceber como é que ficaria. Também faço esse
entendimento, agora juridicamente que é isso que conta o que aconteceria,
mas se esta a dizer dessa forma já fico esclarecido.-----------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade,
aprovar a proposta em apreço.-----------------------------------------------------Os vereadores senhor Nuno Ferreira e senhora Antónia Coxito abstiveramse.---------------------------------------------------------------------------------------

PRIMEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA AO
ORÇAMENTO DA DESPESA, E A PRIMEIRA ALTERAÇÃO
ORÇAMENTAL PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES
MUNICIPAIS PARA O ANO DE DOIS MIL E VINTE - TOMADA
DE CONHECIMENTO: Presente para tomada de conhecimento o
despacho datado do dia vinte de janeiro do presente ano que aprovou a
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primeira alteração orçamental permutativa ao orçamento da despesa, e a
primeira alteração orçamental permutativa ao plano de atividades
municipais para o ano de dois mil e vinte.----------------------------------------DELIBERAÇÃO:A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho
em apreço.------------------------------------------------------------------------------

OBRA PÚBLICA EM TERRENO PRIVADO – COMPENSAÇÃO –
PROPOSTA: Foi presente uma proposta de compensação ao proprietário
do terreno rústico sito na Travessa em virtude de o mesmo ter sido ocupado
indevidamente por obra pública e que aqui se dá por transcrito, ficando um
exemplar do mesmo arquivado junto ao livro de atas.--------------------------Neste ponto da ordem do dia usou da palavra a senhora Presidente da
Câmara que referiu: “Este ponto é referente à compensação que a câmara
ficou de dar ao Dr. Massa pela cedência do terreno na zona industrial. Os
serviços técnicos da câmara já trataram de todos os procedimentos que ele
tinha pedido e falta agora isenta-lo das taxas, e esta proposta terá ainda de
ir à Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------Com o consentimento da senhora Presidente da Câmara usou da palavra o
Eng. Paulo Calvão que referiu: ”Os serviços precisam também desta
deliberação para poder justificar o porquê de andar as fazer obras para um
particular.-----------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Recordo-me
perfeitamente deste assunto, numa sessão da Assembleia Municipal o Dr.
Massa fez uma intervenção, também tinha sido solicitado a presença dos
anteriores Presidentes de Câmara se não estou em erro e não estiveram
presentes, e falou sobre o que pretendia. A minha questão é apenas esta e
só esta, aqui na proposta do ponto um aos seis é efetivamente o que ele
tinha falado na Assembleia Municipal e que tinha ficado acordado, isto já
fica colmatado e não se continua a prolongar este problema.------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “O que
esta aqui foi o que os serviços técnicos da câmara fizeram conforme foi
acordado, todo o resto esta arrumado.----------------------------------------------
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Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Não é essa a
questão, a questão é, o Dr. Massa uma vez que é ele o visado esta de acordo
com esta proposta que esta a vir aqui. E porque é que estou a fazer esta
questão, porque acho que é preferível uma vez que se esta a tentar resolver
o problema que fique logo resolvido de uma vez e não venha agora aqui
uma parte, depois de algum tempo venha outra vez, ou seja, isto esta
completamente colmatado e esta proposta é feita com o aval do munícipe
em questão.---------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Só falta
mesmo esta parte, todo o resto já esta resolvido.--------------------------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Se é um
acordo que se assumiu, foi falado na Assembleia Municipal, o munícipe
deslocou-se cá, no caso foi o irmão, a expor a situação e se já foi acordado
e se deu o aval dele e se esta tudo como deve ser.-------------------------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que questionou: “A
partir disto fica tudo sanado.-------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Sim, só
tem que ir a proposta à Assembleia Municipal.----------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade,
aprovar a proposta em apreço.-----------------------------------------------------Mais foi ainda deliberado submeter a mesma à aprovação da Digníssima
Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------

CRIAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE SUBUNIDADES ORGÂNICAS
FLEXIVEIS – DESPACHO – TOMADA DE CONHECIMENTO:
Presente para tomada de conhecimento o despacho datado do dia vinte e
dois de janeiro do presente ano que aprovou a criação e designação de
subunidades orgânicas flexíveis.---------------------------------------------------Neste ponto da ordem do dia usou da palavra o vereador senhor Nuno
Ferreira que referiu: “ Queria deixar apenas uma nota, aqui a senhora
presidente começa a casa pelo telhado na vez de ser pela base, que era
assim que se exigia. E porque é que digo isto, porque aquilo que vem aqui
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das subunidades orgânicas são no fundo dez coordenadores técnicos,
primeiro criou os lugares de coordenador técnico e só depois é que esta a
criar as subunidades, e isso não é o correto. Primeiro deveria ter criado as
subunidades flexíveis e só depois se assim fosse necessário criar os lugares
de coordenadores para preencher estas subunidades e não o contrário.------DELIBERAÇÃO:A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho
em apreço.------------------------------------------------------------------------------

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS MUNICIPAIS – PROPOSTA: Foi presente para efeitos de
aprovação uma proposta de alteração ao regulamento da organização dos
serviços municipais e que aqui se dá por transcrita ficando um exemplar da
mesma arquivada na pasta anexa ao livro de atas. ------------------------------Neste ponto da ordem do dia usou da palavra a senhora Presidente da
Câmara que referiu: ”Este é o regulamento que existe da organização dos
serviços municipais e já anteriormente tivemos quando se criou o gabinete
de auditoria teve que se alterar e agora com a criação do lugar de Chefe de
Departamento e das subunidades flexíveis é preciso proceder novamente a
uma alteração.------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “
Podemos considerar que este regulamento é um regulamento que se vai
manter durante algum tempo ou vai ser objeto de novas alterações no
futuro.---------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “ Não
sei.--------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Não
sabe, mas tem alguma ideia.--------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Nunca se
sabe o que pode acontecer amanhã. Agora têm que ser feitas estas
alterações, se entretanto aparecerem outras teremos que mexer nele outra
vez. As coisas não são estanques, feitas para durar a vida inteira, estão
sempre a mudar.-----------------------------------------------------------------------
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Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Uma
orgânica dos serviços normalmente não é feita com uma base semestral ou
com uma base anual, o que é mais comum verificar-se quando um
Presidente de Câmara toma posse já tem delineado uma serie de coisas que
quer fazer e teoricamente segue-se por essa linha mestra. Neste caso
concreto ao que estamos a assistir é que a Presidente da Câmara vai
mudando o regulamento tipo a conta gotas, muda porque entretanto sugeriu
isto, amanhã se tiver outra coisa volta a mudar o regulamento da orgânica
dos serviços. Se não me engano a este regulamento desde que estamos na
vereação já é a terceira alteração que é feita.-------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Uma
alteração por ano não está mal.-----------------------------------------------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Um
documento de uma orgânica dos serviços, que é a estrutura dos serviços e
que esta a ser mudada anualmente é de estranhar, mas a senhora Presidente
é que sabe.----------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Gostava
de saber qual é o problema de se alterar o regulamento dos serviços. Se é
preciso fazer as coisas, fazem-se.--------------------------------------------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Então
pergunto-lhe este regulamento é para durar um mês, dois meses, meio ano.Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “No início
de 2021 se tiver que se fazer alguma alteração, faz-se outra vez. Entretanto
se aparecer mais alguma coisa que seja preciso fazer, altera-se novamente.Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Então
ainda temos quase dois anos e se esta em vigor, significa que esta
completamente atualizado. Então pergunto neste momento temos gabinete
jurídico, já que acabou de dizer que o gabinete de auditoria tinha sido
criado para incorporar uma trabalhadora, o gabinete jurídico tem lá alguém
a trabalhar.-----------------------------------------------------------------------------
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Faz parte
da estrutura. A Chefe de Divisão faz as duas coisas, mas até podia haver,
existindo um gabinete jurídico poderia haver outra pessoa querendo. Mas o
que importa é que está criado e não tem que ter lá ninguém. Os lugares
estão criados, existe um organograma dos serviços, e nesses serviços pode
não estar lá ninguém a trabalhar.---------------------------------------------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu:
“Pergunto-lhe esta previsto ter lá alguém ou não.-------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Não está
previsto, mas não é por isso que vamos eliminar o gabinete.------------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Não
estou a dizer que tem que eliminar, estou a perguntar tem aqui um gabinete
jurídico, o organograma esta atualizado, quem trabalha no gabinete
jurídico. Tem lá alguém a trabalhar?----------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Trabalha
lá a mesma pessoa que é a Chefe de Divisão. Faz as duas funções.----------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Então o
gabinete jurídico tem apenas a Chefe de Divisão da área administrativa e
financeira e mais nada. Então pergunto, tendo o município um gabinete
jurídico que é criado com a intenção, deve ter alguma intenção subjacente o
gabinete, porque a própria Chefe de Divisão da área administrativa e
financeira pode dar pareceres jurídicos obviamente é inerente às suas
funções. E não estando a planear contratar ninguém para o gabinete
jurídico porque é que continua a fazer subcontratação de empresas de
advocacia, Não lhe parece um bocadinho descabido.---------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Não
parece nada descabido.--------------------------------------------------------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Nem
pelos valores que continua a pagar.------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Não.-----
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Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Este
regulamento de facto já é a terceira vez que vem aqui para alteração e a
senhora Presidente hoje deu-nos uma novidade, que é por um ano, suponho
que no próximo ano torne a vir, até por causa do ano que é certamente virá.
De acordo com a nossa posição que já foi anteriormente assumida, que não
concordamos com este modelo de estrutura orgânica nem com a forma
como foi elaborada e se chegou até aqui, volto a referir por estarmos numa
situação financeira débil e que não se justifica, e que neste momento no
nosso entender não há condições para avançar com este processo. Mas de
qualquer forma é uma decisão politica e cabe apenas e só à senhora
Presidente, por isso o nosso voto neste tema será contra como
anteriormente foi.--------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, aprovar a
proposta em apreço.-----------------------------------------------------------------Os vereadores senhores Nuno Ferreira e Antónia Coxito votaram contra
pelas razões enunciadas anteriormente.--------------------------------------------

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA BANDA DE
MÚSICA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA- PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO – PROPOSTA: Foi presente para efeitos de aprovação o
Protocolo de Cooperação Financeira a celebrar com a Associação
Recreativa e Cultural da Banda de Música de Freixo de Espada à Cinta, que
aqui se dá por transcrito, ficando um exemplar do mesmo arquivado junto
ao livro de atas.-----------------------------------------------------------------------Neste ponto da ordem do dia usou da palavra o vereador senhor Nuno
Ferreira que referiu: “Gostaria de saber efetivamente o total que foi
atribuído no ano de 2019 à Banda de Musica, uma vez que depois veio cá
um reforço financeiro, se tem esses dados presentes.---------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Neste
momento não tenho presente o montante, mas na próxima reunião já posso
dizer. No ano anterior quando veio o protocolo até se aumentou o montante
para 60.000,00€, e tenho a ideia que não se chegou lá.--------------------------
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Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Então na
próxima reunião trás os valores corretos. Ainda sobre este protocolo, há
aqui uma cláusula que gostaria de ver explicada, não sei se no anterior já
vinha ou não, penso que sim. Mas ao leu este documento no ponto quatro
diz “ a alteração dos fins a que se destina a verba do presente contrato só
pode ser feita mediante deliberação camararia, com base numa proposta
fundamentada da banda de Musica”, isto aqui no fundo é para quê?---------Se a banda quiser usar dinheiro que não seja destinado propriamente à
Banda?---------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Os fins
estão aqui referidos. Agora se a Banda precisar de verba para outros fins
que não sejam os contemplados no protocolo têm de fazer uma proposta e
tem que vir aqui para se deliberar sobre a mesma.------------------------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Terá que vir
sempre aqui para haver a anuência do executivo, para saber se concorda ou
não concorda.-------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu:
“Anteriormente este montante dos 50.000,00€ era também para pagar a
funcionária que lá estava, O que é que vai acontecer agora?------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “A
funcionária que estava lá já faz parte do mapa de pessoal do Município, por
isso digo que nem os 50.000,00€ devem precisar.------------------------------DELIBERAÇÃO: Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade, aprovar o protocolo em referência.---------------

CASC -CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS
FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS
PROTOCOLO
DE
COOPERAÇÃO – PROPOSTA: Foi presente para efeitos de aprovação o
Protocolo de Cooperação Financeira a celebrar com a Associação CASCCentro de Acão Social e Cultural dos Funcionários Municipais, que aqui se
dá por transcrito, ficando um exemplar do mesmo arquivado junto ao livro
de atas.----------------------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Ata nº 02/2020
Reunião de 28/01/2020

Pág. 36
____________________________________________________________
Neste ponto da ordem do dia usou da palavra o vereador senhor Nuno
Ferreira que referiu: “Quando li este documento confesso que pensei que
era da Associação Juventude em Movimento porque o valor é o mesmo que
lhe era atribuído.---------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não há mais
razão para fazer protocolos com a Associação Juventude em Movimento,
porque os funcionários que estavam ao serviço da mesma passaram a fazer
parte do mapa de pessoal do Município.------------------------------------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Gostaria de
saber qual foi o total transferido no ano de 2019 para o CASC, suponho que
também não tenha presente e trará na próxima reunião.------------------------Gostaria de saber o porque da diminuição do valor para 25.000,00€,
quando no passado eram valores bem maiores e superiores a este. A única
justificação que posso ou não compreender, e poderá responder ou não se
assim o entender, é que era usado o dinheiro para pagar a funcionários, é
isso.------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “O CASC
tinha duas funcionárias que passaram também a fazer parte do mapa de
pessoal do Município, e já não é preciso fazer um protocolo com um
montante tão elevado, uma vez que agora só tem o futebol.-------------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Sei que o
CASC tinha duas funcionárias e sempre teve, e essas funcionárias
continuam lá ou não.-----------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu:
“Continuam a trabalhar lá, mas agora já recebem o vencimento por aqui.---Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Passaram
então para os quadros da câmara, nesse aspeto apenas e só era-lhe atribuído
mais dinheiro por causa das duas funcionárias, é essa a sua justificação.----Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Sim, se
tirarmos os encargos que tinham com as funcionárias forçosamente baixa a
despesa.---------------------------------------------------------------------------------
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Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Só se
atribuía mais dinheiro por causa das duas funcionárias, nada mais do que
isso.------------------------------------------------------------------------------------No entanto ao longo dos tempos reparamos sempre que por norma foram
sempre atribuído mais apoios a esta associação, e a partir de agora terá a
comparticipação por parte do Município de 25.000,00€, será isto que é para
2020 sem prejuízo de poderem pedir mais dinheiro para fazer face a
algumas despesas que possam ter.-------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Não
devem pedir.--------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Se pedem
ou não, depois veremos durante o ano de 2020. Mas este ano há uma
redução bastante grande em relação ao anterior e tudo se deve a não
estarem já a pagar os vencimentos às funcionárias.-----------------------------Ainda sobre a Associação Juventude em Movimento uma vez que a
senhora Presidente referiu é que acabou a associação?-------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Não
disse que acabou a associação, o que acabou foi o protocolo com a mesma.
Não há mais motivos para fazer protocolos com essa associação.------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “E quem esta
à frente da Associação Juventude em Movimento não sugeriu fazer a
renovação do protocolo.-------------------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “E
porquê? Se o protocolo existia porque estavam lá dois funcionários que
trabalhavam para o município tinha que ser transferida a verba para lhe
pagarem, mas neste momento já não há razão para isso. Se passaram os
dois a fazer parte do mapa de pessoal do Município não há razão para
estarmos a fazer um protocolo.-----------------------------------------------------Se precisarem de algum subsídio para eventos ou qualquer outra atividade
que façam, só têm que fazer como as outras associações fazem um
requerimento a solicitar e vem à câmara e se entendermos que deve ser
atribuído, atribui-se e nada mais.---------------------------------------------------
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Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “São
justificações que aceito, mas caberá à direção da Juventude em Movimento
como caberá também ao executivo, mas principalmente à direção da
associação, se deve ou não continuar com o que vem sendo prática ao
longo dos anos, fazer protocolos. Se neste momento resolvem não
apresentar o protocolo então a atividade da Juventude em Movimento
resumia-se apenas a ter dois funcionários, era isso?----------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “E via
mais alguma coisa.-------------------------------------------------------------------Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Não estou a
perguntar o que via, estou a perguntar se era isso, apenas e só.---------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Na
sequência disso e atendendo a que a senhora Presidente disse “via mais
alguma coisa” a associação vai continuar a existir ou não?--------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “ Como
posso saber, não mando na associação, não tenho nada a ver com a mesma.
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que questionou: “Em
concreto a associação vai fazer alguma coisa?-----------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Vai ter
que perguntar á direção da Juventude em Movimento e não a mim que não
tenho nada a ver com isso, não ando a meter o nariz naquilo que não me diz
respeito.-------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “É
estranho que a Juventude em Movimento vá continuar em exercício e não
vá precisar de algum dinheiro.-----------------------------------------------------Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que respondeu: “Não sei
se vai continuar em exercício, as pessoas que estão à frente da associação é
que têm que decidir se termina ou não. Não sou eu que vou dizer acabem
com a associação, não tenho que o fazer.------------------------------------------
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Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Não
estou a dizer para acabar com a associação Juventude em Movimento nem
deixar de acabar. Só estou a dizer que é estranho não vir sequer uma verba
que seja mínima de dois mil euros, cinco mil euros, para fazer face só a
algumas dificuldades que tenham.-------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Depois de devidamente analisado a Câmara Municipal
deliberou por unanimidade, aprovar o protocolo em referência.--------------Os vereadores senhor Nuno Ferreira e senhora Antónia Coxito abstiveramse.---------------------------------------------------------------------------------------

ATOS PRATICADOS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA PRESIDENTE
DA CÂMARA NO ÂMBITO DO REGIME LEGAL DE
PREVENÇÃO E CONTROLO DA POLUIÇÃO SONORA –
REGULAMENTO GERAL DE RUÍDO – CONCESSÃO DE
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – ART.15º, DO DL Nº9/2007, DE
17 DE JANEIRO – TOMADA DE CONHECIMENTO: Presente a
informação número quatro barra dois mil e vinte, datada de treze de janeiro
de dois mil e vinte, da Divisão Administrativa e Financeira, 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. --------------------------------------------------------------

ATOS PRATICADOS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA PRESIDENTE
DA CÂMARA NO ÂMBITO DO REGIME LEGAL DE
REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA
E DIVERTIMENTOS PÚBLICOS (DECRETO-LEI Nº 310/2002, DE
18 DE DEZEMBRO) – TOMADA DE CONHECIMENTO: Presente a
informação número três barra dois mil e vinte, datada de treze de janeiro de
dois mil e vinte da Divisão Administrativa e Financeira, que aqui se dá por
integralmente transcrita, ficando um exemplar da mesma anexa ao livro de
atas.-------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da
informação em apreço. --------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA ATA 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, a Câmara Municipal deliberou
por unanimidade, aprovar a ata sob a forma minuta com vista a sua
executoriedade imediata.-------------------------------------------------------------

PÚBLICO
Não houve público presente.--------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, pela
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara foi declarada encerrada a
reunião, eram dez horas e cinquenta e três minutos, 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

