CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE

$&7$1
------Aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e cinco, nesta Vila de
Ferreira do Zêzere, no edifício dos Paços do Concelho e sala de reuniões, realizouse a reunião pública ordinária da Câmara Municipal sob a Presidência do Exmo.
Senhor Luís Ribeiro Pereira, na qualidade de Presidente, estando presentes os
vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Manuel da Silva António e Carlos Alberto
Mendes Martins.----------------------------------------------------------------------------------- Não compareceu à reunião o vereador Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas
Flores.-----------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada por Fernanda Maria Antunes Caldeira Ideias, Chefe
de Repartição.------------------------------------------------------------------------------E sendo horas o Exmo. Presidente declarou aberta a reunião pelas 14H e
30M.-------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, em virtude de se encontrar
numa reunião em Alcanena sobre “Agenda Local XXI”.-------------------------------

3UHVHQWH5HVXPR'LiULRGD7HVRXUDULD1no valor total de 599.897,64

¼  TXLQKHQWRVHQRYHQWDHQRYHPLORLWRFHQWRVHQRYHQWDHVHWHHXURVHVHVVHQWDH
quatro centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 312.383,48 ¼
(trezentos e doze mil trezentos e oitenta e três euros e quarenta e oito centímos),
Operações Não Orçamentais no valor de 219.426,88 ¼ GX]HQWRV H GH]DQRYH PLO
quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito centímos) e documentos no valor
de 68.084,21 ¼ VHVVHQWD H RLWR PLO RLWHQWD H TXDWUR HXURV H YLQWH H XP

centímos).Inteirado. 3HUtRGR $QWHV GD2UGHP GR 'LD Pelo Sr. Vereador Carlos

Martins, foi dito que através do Site do Município, verificou que as actas das
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reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal estão demasiado atrasadas.
Afirmou ainda o mesmo vereador, que por diversas vezes, mencionou o mau estado
em que se encontram as passadeiras para os peões, na Vila. O Sr. Presidente da
Câmara, informou de que a tinta para a pintura das referidas passadeiras, já foi
entregue nos Serviços, pelo que irão ser brevemente pintadas. Seguidamente, o Sr.
Vereador Carlos Martins, colocou a seguinte questão: Tendo tido conhecimento da
deslocação da Câmara à ETAR do Carrascal, na última reunião, tendo por diversas
vezes mencionado e porque é público o não funcionamento eficaz da mesma,
havendo descargas contínuas ou quase com regularidade, na rede de esgotos dessa
ETAR, pergunta se essas descargas estão autorizadas e quem se responsabiliza pelo
tipo de descargas que estão a ser efectuadas. Frisou ainda, de que deveriam estas
descargas ser feitas com acompanhamento dos serviços da Câmara, bem como
dentro do seu horário de funcionamento. Fez questão ainda, o mesmo vereador, de
destacar nesta reunião, o falecimento no passado sábado de uma Figura
Determinante e Impulsionador a favor da Paz, que foi o Papa João Paulo II. Propõe
assim, que a Câmara, logo que possível, atribua a uma rua o nome de João Paulo II.

&RQWDELOLGDGH  3DJDPHQWRV. Presente relação dos pagamentos efectuados no

valor total de 307.847,01 ¼ WUH]HQWRVHVHWHPLORLWRFHQWRVHTXDUHQWDHVHWHHXURVH

um centímos). Inteirado. /LFHQFLDPHQWRGH2EUDV3DUWLFXODUHV±&RPSHWrQFLDV
'HOHJDGDV QR 6U 3UHVLGHQWH GD &kPDUD HP UHXQLmR GH  Pelo Sr.

Presidente foi dado conhecimento dos despachos proferidos, ao abrigo da alínea a),
do nº5, do art.º 64º, da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº5-

A/2002, de 11 de Janeiro. Inteirado. $OYDUiGH$UPHLUR±+HOGHU)LOLSH*RPHV
3HUHLUDGD&UX]de 18/0105, pede a renovação do Alvará de Licença para venda

de Armas de Caça e Recreio de Cano Liso, bem como das suas respectivas
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munições, para o ano 2005; Presente parecer favorável da Direcção Nacional da

PSP. Concedido. 3DVVHLR GH &LFORWXULVPR ± 0XQLFtSLR GH $OSLDUoD nº1670 de
22/03/05, pede o parecer da Câmara sobre o traçado do XV Passeio a Portugal em
Cicloturismo, na área deste Concelho. A Câmara deliberou por unanimidade, dar
parecer favorável desde que sejam cumpridas as regras de trânsito. Dar

conhecimento à GNR. $SRLR ± &RPLVVmR ([HFXWLYD GH $QWLJRV $OXQRV GR
,QVWLWXWR 9D] 6HUUD de 22/03/05, pede o apoio da Câmara para a realização de

Homenagem ao Professor Gil Marçal, primeiro Director daquele Instituto, no dia

21/05/05. A Câmara tomou conhecimento. ,QVWLWXWR 3RUWXJXrV GD -XYHQWXGH
nº14 de 21/03/05, pede o apoio da Câmara através da oferta de prémios e
lembranças para a realização da Fase Distrital da Taça Escolar de Educação de
Santarém, no dia 22 de Abril do corrente ano. A Câmara tomou conhecimento.

$JUXSDPHQWR GH (VFRODV GR &RQFHOKR GH )HUUHLUD GR =r]HUH nº783 de
15/03/05, pede a colaboração da Câmara para o Projecto de Parcerias Europeias,
que oferece aos grupos desfavorecidos a possibilidade de contactarem com a
Aprendizagem ao Longo da Vida através das Novas Tecnologias. A Câmara
deliberou por unanimidade que está receptiva a colaborar no projecto apresentado,

ficando disponível para na altura oportuna conceder o apoio. &HGrQFLD GH
,QVWDODo}HV±1XQR0LJXHO+HQULTXHV3HL[RWRde 21/03/05, pede a cedência das

instalações e do espaço envolvente do Lagar de São Guilherme, no dia 9 de Julho
para a realização do seu matrimónio. A Câmara deliberou por unanimidade, ceder
as instalações e o espaço envolvente do Lagar de S. Guilherme, para a realização do
matrimónio, devendo o interessado deixar as instalações e o espaço envolvente,

limpo e arrumado. ,QGHPQL]DomR±%HQMDPLQ0DUTXHV)LOLSHde 06/01/05, pede
uma indemnização pelos danos causados na sua viatura que sofreu um acidente na
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estrada municipal que liga Vila de Rei a Ferreira do Zêzere, no dia 12 de Dezembro
de 2004; Depois de analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade, não
conceder a indemnização peticionada pelo Sr. Benjamin Marques Filipe.

([SRVLomRGH/LYURV±5LVROHWD3LQWR3HGURde 25/03/05, pede informação sobre
a possibilidade de exposição dos seus livros no Posto de Turismo. A Câmara
deliberou por unanimidade autorizar a exposição dos seus livros nas instalações do
Posto de Turismo bem como informar a Senhora que relativamente à venda dos
mesmos, terá de contactar a funcionária que se encontra no Posto de Turismo.

3DJDPHQWR GH ÈJXD ± 0DULD GD /X] 'RPLQJXHV 0RUD 0HVWUH de 22/03/05,
pede autorização para o pagamento de facturas de água em atraso, no valor de
874,28 ¼ VHP MXURV HP  PHVHV 3UHVHQWH ,QIRUPDoão dos Serviços de Águas
sobre o assunto. Deliberado por unanimidade conceder o pagamento em 12 (doze)

prestações mensais com juros. -RVp $XUpOLR 0DUTXHV 3HUHLUD pede autorização

para pagamento das facturas de água em atraso, no valor de 349,10 ¼VHPMXURVHP
três prestações, em virtude de ter dificuldades económicas; Presente Informação
dos serviços de água sobre o assunto. Deliberado por unanimidade conceder o

pagamento em 3 (três) prestações mensais, com juros. ,VHQomR H 5HGXomR GH
7D[DV ± 7LDJR $OH[DQGUH *RGLQKR 0DUTXHV de 22/03/05, pede a isenção do

pagamento das taxas fixadas no quadro V da tabela anexa ao Regulamento
Municipal da Edificação e da Urbanização, relativas ao processo de licenciamento
da construção de uma moradia unifamiliar a levar a efeito em Avecasta, freguesia
de Areias; Presente Informação dos serviços sobre o assunto. De acordo com a
informação dos serviços, a Câmara deliberou por unanimidade conceder a isenção.

6pUJLR )LOLSH GD 6LOYD $QWXQHV de 30/03/05, pede a isenção do pagamento das

taxas fixadas no quadro V da tabela anexa ao Regulamento Municipal da
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Edificação e da Urbanização, relativas ao processo de licenciamento de uma
moradia unifamiliar a levar a efeito em Hortas, freguesia de Igreja Nova do Sobral;
Presente Informação dos Serviços sobre o assunto. De acordo com a informação

dos Serviços, a Câmara deliberou por unanimidade conceder a isenção. /LFHQoDGH
5XtGR±&RPLVVmRGH0HOKRUDPHQWRVGDV4XDWUR$OGHLDV8QLGDVde 14/03/05,

pede a concessão de licença especial de ruído, para lançamento de foguetes e fogo
de artifício, junto à Associação, nos dias 22, 23, 24 e 25 de Abril; Presente
Informação dos Serviços Técnicos sobre o assunto. De acordo com a informação
dos Serviços Técnicos, a Câmara deliberou por unanimidade, conceder a licença.

7UDQVIRUPDomR GH 3RVWRV GH 0HGLFDPHQWRV ± ,1)$50(' nº19816 de
29/03/05, pede o parecer da Câmara sobre a substituição do posto de medicamentos
de Chãos por um posto farmacêutico móvel. Depois de analisado o assunto, a

Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável. &RQFXUVR3~EOLFRSDUD

DHPSUHLWDGDGH5HFXSHUDomRGDVVHJXLQWHVHVWUDGDV(VWUDGDGH&KmRVD9DOH

%ULR(VWUDGDGH&KmRVDR/LPLWHGR&RQFHOKRGH7RPDU(VWUDGDGD(1

D $OPRJDGHO SRU /DJRD ± $GMXGLFDomR )LQDO Tendo decorrido o prazo de
intenção de adjudicação desta obra e não tendo havido qualquer reclamação,
conforme relatório final da Comissão de Análise das propostas e que fica em
fotocópia anexa à minuta da acta, deliberou a Câmara por unanimidade, adjudicar

esta empreitada à Firma Construções ViasManso, Lda, pelo valor de 481.014,16 ¼
(quatrocentos e oitenta e um mil catorze euros e dezasseis centímos), mais Iva.

&RQFXUVR3~EOLFRSDUDDHPSUHLWDGDGH5HFXSHUDomRGDHVWUDGD&0GH

&DVDLV DR /LPLWH GR &RQFHOKR GH 7RPDU H $UUXDPHQWR HP %DLUUDGLQKD

5HFXSHUDomR GD HVWUDGD GH 2XWHLURV D )RQWH GH )HUUHLUD ± ,QWHQomR GH

$GMXGLFDomRPresente o Relatório da Comissão de Análise das Propostas, relativa
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à obra de “Recuperação da Estrada CM 1069 de Casais ao Limite do Concelho de
Tomar e Arruamento em Bairradinha; Recuperação da Estrada de Outeiros a Fonte
de Ferreira”, tendo a Câmara deliberado por unanimidade, a intenção de adjudicar a

referida obra, à Firma Construções ViasManso, Lda. &RQFXUVR 3~EOLFR SDUD D

HPSUHLWDGDGH³$UUDQMRV([WHULRUHVQD6HGHGD)UHJXHVLDGH,JUHMD1RYD´±

$GMXGLFDomR )LQDO Tendo decorrido o prazo de intenção de adjudicação da obra
de “Arranjos Exteriores na sede de Freguesia de Igreja Nova” e não tendo havido
qualquer reclamação, conforme relatório final da Comissão de Análise das
Propostas e que fica anexa em fotocópia à minuta da acta, deliberou a Câmara, por
unanimidade, adjudicar esta empreitada à Firma João Salvador, Lda, pelo valor de

307.924,24 ¼ WUH]HQWRVHVHWHPLOQRYHFHQWRVHYLQWHHTXDWURHXURVHYLQWHHTXDWUR

centímos), mais Iva. $YDOLDomR GH 7HUUHQRV &RQWtJXRV j (VFROD (% 6 GH

)HUUHLUDGR=r]HUHPresente o levantamento topográfico com a determinação das

áreas dos lotes de terreno, junto à Rua dos Bombeiros, em que são proprietários:
B1- Maria da Conceição Graça; C1- António Cotrim Pêgas Graça; D1- Palmira
Alcobia Almeida; E1- Fernando Manuel Antunes Ferreira; F1- António de Jesus
Rosa. Depois de analisado o assunto e tendo em conta que os espaços designados
por B,C,D,E e F estão ocupados há mais de 20 anos pelos proprietários dos
respectivos lotes, bem como o espaço designado por G, contíguo à propriedade do
Sr. Armindo da Silva Antunes, a Câmara deliberou por unanimidade, ceder os
referidos espaços designados por B, C, D, E, F e G, respectivamente, aos Senhores:
Maria da Conceição Graça (B); António Cotrim Pêgas Graça (C); Palmira Alcobia
Almeida (D); Fernando Manuel Antunes Ferreira (E); António de Jesus Rosa (F) e
Armindo da Silva Antunes (G), em compensação do espaço por estes cedido, para a
abertura da Rua dos Bombeiros. Deliberado ainda, dar conhecimento desta decisão
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da Câmara, aos proprietários em causa, cedendo a cada um uma cópia do respectivo

levantamento topográfico. &DQGLGDWXUDDR&HQWURGH(PSUHJRSDUDXP(VWiJLR

3URILVVLRQDO FRP D FDWHJRULD GH 3URIHVVRU GR  &LFOR Aprovada por

unanimidade a candidatura que se destina ao alargamento do horário do Jardim de

Infância de Cruz dos Canastreiros. 3UHVWDomRGH&RQWDVGR$QRGHForam
presentes a esta reunião os documentos de Prestação de Contas e respectivo
Relatório, relativos ao ano financeiro de 2004, elencados no anexo I e que os

mesmos se encontram integralmente elaborados. Os modelos a seguir descritos,
foram negativos: - subsídios concedidos; - Subsídios obtidos; - Activos de
rendimento fixo; - Activos de rendimento variável; - Relação dos funcionários que
na gerência receberam participação emolumentar e/ou custas de execuções fiscais.
Todos os mapas atrás mencionados são negativos, em virtude de não ter havido
qualquer movimento daquela natureza. Os referidos documentos encontram-se
devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta quando para tal forem
solicitados. Analisados os mesmos procedeu-se à votação, tendo votado a favor o
Senhor Vereador Manuel António e o Sr. Presidente da Câmara. Os vereadores Sr.
Carlos Salgado e Sr. Carlos Martins, votaram contra. Estes vereadores justificaram
o seu voto contra pelos seguintes motivos: Analisados sucintamente os elementos
que foram colocados à nossa disposição e relativamente ao Relatório de
Gestão/2004, há necessidade de efectuar duas chamadas de atenção, uma de
natureza de mera gestão económica e outra de natureza política.

Gestão

Económica: 1- O executivo somente conseguiu executar do PPI, 35,74% e
conseguiu essa percentagem devido ao investimento na rubrica de habitação e
património. Esta percentagem é inferior cerca de 14% em relação ao ano de 2003;
2- Verificámos a pouca exequibilidade nos sectores de educação e Turismo,
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vertentes na nossa opinião extremamente necessárias para o desenvolvimento do
nosso Concelho; 3- No sector do passivo, nota-se o aumento de 29,27% em relação
ao ano anterior, sendo o maior dos últimos anos; 4- As dividas a terceiros a curto
prazo aumentaram em cerca de 59% em relação ao ano transacto, verificando-se o
abuso do Sistema Leasing, para contornar o individamento; 5- É notório o atraso da
Zona Industrial, não sendo desculpável ao Executivo quaisquer atitudes de
imputação de culpas a quem quer que seja, quando os culpados é o mesmo
executivo, a actual maioria dado que quase há quinze anos se exige a sua execução;
6- Dado que a Câmara tem participação de capital nas associações ou empresas,
nunca se preocupou em apresentar relatórios de contas das mesmas aos vereadores
do Partido Socialista; 7- Na demonstração de custo de existências vendidas e
consumidas e dado o investimento informático que foi efectuado no sector dos
armazéns, verifica-se a não indicação de quaisquer existências iniciais ou finais, o
que é inconcebível, por sabermos que não corresponde à verdade, o que revela uma
falta de brio e responsabilidade do vereador desse pelouro. Natureza Política: 1- O
Executivo, da actual maioria, conforme já por várias vezes tem sido referenciado,
confunde o necessário do supérfluo para assim transitar para 2005 a execução de
diversas obras no sector de comunicações e transportes, dado ser ano de eleições e
dado as mesmas serem de valores consideráveis; 2- Não defendeu, nomeadamente
na ASTAQ, o sistema de proporcionalidade quer em número de habitantes, quer na
área geográfica, o que quer dizer que estamos em pé de igualdade no sector de
despesas com os concelhos de Ourém e de Tomar. Por todas as razões apontadas,
votamos contra o Relatório de Gestão de Contas de 2004. Pelo Sr. Presidente da
Câmara, foi dito que relativamente às contas do exercício de 2004, os Senhores
Vereadores do Partido Socialista, fizeram os comentários que julgaram pertinentes,
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no entanto não podemos deixar de rebater alguns pontos e chamar a atenção para
outros. Relativamente à Gestão Económica: No ponto 1 (um) referem que o PPI
teve uma execução de 35,74%, no entanto convém salientar que relativamente ao
ano de 2003 a sua execução foi mais 522.881,99 ¼RXVHMDPDLV SiJLQD
2/24 do Relatório); a taxa de execução é que é menor em 13,27% em relação a
2003, mas isso deve-se ao aumento do PPI em relação a 2003, pois passou de
6.396.028,00 ¼ SDUD  ¼ SiJLQD   RX VHMa, mais 60,00%. Na
execução do PPI o objectivo Habitação e Património representa 61,87% da
execução do PPI, no entanto o seu peso no PPI previsto era de 46,33 %, pelo que
não é de estranhar que represente uma parte significativa da execução do PPI; se o
facto de não fazer parte do previsto pode ser alvo de critica, julgamos que o facto
de se fazer não o deve ser! Na página 3/24 do Relatório de Gestão é salientado o
facto do objectivo Habitação e Património apresentar um crescimento, em relação a
2003, relativo, de 289,12% e em valores absolutos de 1.681.336,83 ¼ R TXH VH
ficou a dever à execução dos seguintes projectos: Reconstrução do Edifício dos
Paços do Concelho - 923.002,14 ¼(VWDoão Central de Camionagem - 284.181,08
¼ 5HYLWDOL]Doão das Sedes de Freguesia - 518.418,20 ¼$TXLVLoão de Imóveis –
Quinta do Adro - 375.000,00 ¼1RSRQWRpHIHFWXDGDXPDFKDPDGDGHDWHQoão
para as baixas taxas de execução do PPI nos objectivos Educação e Turismo, no
entanto salientamos que existem despesas em Educação que não são consideradas
Investimentos, bem como em outras rubricas, pelo que não aparecem no PPI; vejase o exemplo dado na página 10/24, que passamos a citar “ As despesas correntes
tendem a ser sempre superiores às despesas de Capital” , pois são contabilizadas
como despesas correntes “ investimentos” em actividades e projectos, de
importância vital para o desenvolvimento e bem estar dos nossos munícipes. Não
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são investimentos directos em “ coisas físicas” mas sim no bem-estar e
desenvolvimento e na qualidade de vida das pessoas, são disso exemplo, no
exercício de 2004: os transportes escolares – 272.776,71 ¼6XEVtGLRVD,QVWLWXLoões
sem Fins Lucrativos: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Ferreira

do Zêzere – 100.618,22 ¼ $VVRFLDoões Filarmónicas – 45.323,96 ¼

Associações Desportivas – 66.847,78 ¼ &XOWXUD 'HVSRUWR H 7HPSRV /LYUHV –
35.417,14 ¼%ROVDVGH(VWXGRH'HVORFDoão – 20.724,66 ¼$SRLR$OPRoRV(QVLQR
Básico e Jardins – 76.384,50 ¼&UHPRVTXHFRPHVWHVGDGRVILFDFODURTXHH[iste
um investimento na educação que ultrapassa em muito os valores executados no
PPI. No ponto 3, apenas foi referido o crescimento do passivo, no entanto temos a
chamar a atenção para: o aumento dos Capitais Próprios, que foi de 86,74% ou seja,
mais 2.955.810,53 ¼ R DXPHQWR GR $FWLYR /tTXLGR IRLGH RX VHMDPDLV
3.747.066,87 ¼ R UHVXOWDGR OLTXLGR SRVLWLYR  IRL GH  ¼ 1R SRQWR 
consideram que “ em relação ao ano transacto, verificou-se um abuso do Sistema de
Leasing para contornar o individamento” . Em relação a este ponto, convém
salientar que: 1- o leasing é uma das formas que os Municípios dispõem para
financiar

a aquisição de equipamentos, foi isso que fez para adquirir: uma

rectroescavadora no valor de 55.050,00 ¼XPWUDFWRUno valor de 38.000,00 ¼XPD
viatura para recolha de lixo, no valor de 99.594,17 ¼HXPDYLDWXUDOLJHLUDQRYDORU
de 42.861,29 ¼- As aquisições em sistema de leasing, permitem afectar os poucos
fundos próprios do Município para outros investimentos e apresentam baixos
custos para o Município, pois as taxas de juros são baixas; 3- Um dos princípios do
equilíbrio financeiro, que este executivo pugna por manter ao longo dos vários
mandatos, assenta no princípio que os bens de investimento devem ser, sempre que
possível, financiados de acordo com a sua vida útil, pois a sua utilização “ gera” a
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receita necessária para efectuar o seu pagamento; 4- Por último, mas não menos
importante, salientamos que este Município não tem necessidade de contornar o
individamento, pois de acordo com o Mapa dos Empréstimos a Médio e Longo
Prazos, elaborado de harmonia com o ponto nº8.3.6.1 do Pocal, o limite de
individamento era de 569.822,38 ¼ FDSLWDODPRUWL]DGRQRDQRPDLVMXURVGRDQR 
tendo esse montante ascendido em 2004 a 267.008,65 ¼RXVHMDDSHQDVGD
nossa capacidade de individamento, quer isto dizer que o individamento do
Município poderia ascender a cerca de 4.450.000,00 ¼TXDQGRHPHUD
de 2.086.989,15 ¼ 1R SRQWR  UHODWLYDPHQWH à Zona Industrial de Lameiras,
decorrendo neste momento o prazo de reclamação referente à intenção de
adjudicação da 3ª fase, pelo que, na próxima reunião de Câmara, se procederá à
adjudicação da empreitada, ficando assim reunidas as condições para a conclusão
desta obra. No ponto 7, chamam a atenção para o investimento efectuado no
equipamento informático, para ligar o Parque de Máquinas e os Paços do Concelho,
que ascendeu a 3.761,00 ¼ GRV TXDLV  ¼ GL]HP UHVSHLWR à aquisição do
computador, os restantes 2.820,00 ¼GL]HP respeito ao Wireless. Assim, o vereador
do pelouro das novas tecnologias não se deve sentir atingido pelo comentário dos
Senhores Vereadores do PS, pois teve brio e foi responsável na parte que lhe dizia
respeito, ou seja a infra-estrutura tecnológica, pois a solução tecnológica existe e
funciona e teve um custo muito inferior ao que era apontado, que era mais ou
menos 10.000,00 ¼&RQFOXtGDDLQIUD-estrutura tecnológica, falta dotar o quadro de
pessoal com o(s) funcionário(s) necessário(s) ao bom funcionamento dos serviços
de aprovisionamento e armazém, o que se espera que aconteça a curto prazo. No
que diz respeito à Gestão Municipal tomamos a liberdade de lembrar alguns factos
que julgamos ser importantes para a análise da gestão municipal: 1- A aproximação
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em 2004, das Despesas de Capital às Despesas Correntes, em que o peso foi de
49% de Capital contra 51% correntes ( página 10/24 do Relatório de Gestão); 2- A
poupança de 486.790,26 ¼ QDV 5HFHLWDV &RUUHQWHV TXH IRUDP DSOLFDGRV HP
investimento (página 20/24); 3- Redução dos impostos directos arrecadados num
valor de 147.650,97 ¼ SiJLQD  - A melhoria significativa dos rácios, dos
quais destacamos aqueles que demonstram a solidez deste Município: a)
Autonomia Financeira – 282,09%; b) Solvabilidade – 182,09%. No que diz respeito
às considerações de índole política, as mesmas merecem-nos os seguintes
comentários: Ponto 1- Refutamos completamente a afirmação de que se confunde o
essencial com o supérfluo. Temos um plano de acção para todo o mandato que é de
quatro anos, pelo que é impensável não fazer obra no ano de 2005, só porque é ano
de eleições! O ano de 2005 representa 25% do tempo do mandato e como tal terá a
execução de diversas obras, se algumas transitaram de ano é devido a
condicionalismos de diversa ordem e que se podem verificar nas páginas 4/24 a
6/24 do Relatório de Gestão. Ponto 2- A ASTAQ, é uma Associação que não
trabalha apenas para os municípios, mas essencialmente para os particulares, logo

não faz sentido que as despesas sejam repartidas em função da população. 3HOR6U

3UHVLGHQWH foi solicitado que fossem introduzidos na ordem dos trabalhos os

seguintes assuntos: “ Modificação ao Orçamento nº3, no valor de 186.590,00 ¼ H
Modificação às Grandes Opções do Plano nº3” ; “ PAD - Produção de Actividades
Desportivas, sobre realização do “ Grande Prémio do Centro” . Foram aceites por

unanimidade as referidas introduções. 3UHVHQWH 0RGLILFDomR DR 2UoDPHQWR Q

QRYDORUGH¼ FHQWRHRLWHQWDHVHLVPLOTXLQKHQWRVHQRYHQWDHXURV 

H 0RGLILFDomR jV *UDQGHV 2So}HV GR3ODQRQA Modificação ao Orçamento

nº3, no valor de 186.590,00 ¼ FHQWR H RLWHQWD H VHLV PLO TXLQKHQWRV H QRYHQWD
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euros) e Modificação às Grandes Opções do Plano nº3, foi aprovada, com a
abstenção dos Senhores vereadores Carlos Salgado e Carlos Martins, ficando a

mesma anexa à minuta da acta, em fotocópia. 3$'  3URGXomR GH $FWLYLGDGHV

'HVSRUWLYDV de 07/04/05, informa da realização de uma prova velocipédica
denominada “ Grande Prémio do Centro” , nos dias 23 a 25 de Abril e pedem o
parecer da Câmara em como não vê inconveniente na passagem do mesmo neste
Concelho. A Câmara deliberou por unanimidade, que não há inconveniente na
passagem da prova velocipédica denominada “ Grande Prémio do Centro” , nos
percursos

de

jurisdição

deste

Município.

Dar

conhecimento

à

GNR.

(QFHUUDPHQWRE não havendo nada mais a tratar foi a reunião declarada encerrada
pelo Sr. Presidente, depois de lida e aprovada a minuta da acta, que contém 47
folhas, quando eram 17H e 15M.------------------------------------------------------------

