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ATA N.° 1

Reunião ordinária da Câmara

Municipal de Montalegre, realizada

no dia 04 de janeiro de 2018.

No dia quatro de janeiro de dois mil e dezoito, nesta Vila de Montalegre, no Salão Nobre do

edifício dos Paços do Município, sito à praça do Município, número um, realizou-se a reunião

ordinária da Câmara Municipal de Montalegre, sob a presidência do Senhor Vice-Presidente da

Câmara Municipal, Dr. David José Varela Teixeira, e com a participação dos Senhores

Vereadores, Professor José António Carvalho de Moura, Dr. José Moura Rodrigues, Dra. Maria

de Fátima Pereira Fernandes Alves, Dr. Paulo Jorge Miranda da Cruz, Dr. António Gonçalves

Araújo e, comigo, Maria Fernanda Dinis Moreira, na qualidade de secretária.

______________

Pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, David José Varela Teixeira, quando eram catorze

horas e cinco minutos, foi declarada aberta a reunião, iniciando-se, a mesma, de acordo com a

ordem do dia, disponibilizada aos membros do executivo, no dia dois de janeiro de dois mil e

dezoito, na plataforma de gestão documental sharepoint, cujo teor se transcreve infra,
documento que vai ficar arquivado no maço de documentos relativos a esta reunião, sob a forma de doc.

n.° 1.

Ordem do Dia.

1 — Apreciação e votação da ata n.° 25/2017, relativa à reunião ordinária de 21 de
dezembro de 2017.

2 - Período antes da ordem do dia.

_____________________________________________

3-Período da ordem do dia

__________________________________________________

3.1- RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL)._

3.2 - RESUMO DIÃRIO DA TESOURARIA N.° 253 12017 (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAtJ._

3.3 - AUrERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONMS — 2017 1 DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO AO
ORÇAMENTO DA DESPESA 1 DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS.______

3.4 — PROPOSTA DE GRAVAÇÃO ÁUDIO DAS REUNIÕES DA CÃMARA MUNICIPAL.

__________________
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ATAS

1. APROVAÇÃO DA ATA NÚMERO VINTE E UM, RELATIVA À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÃMARA MUNICIPAL

DE MONTALEGRE, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE.

________

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, colocou o presente assunto à apreciação dos presentes

nesta reunião.

O Senhor Vereador eleito pela Coligação: “ A Força da Mudança — PPD/PSD-CDSIPP”, Dr.

José de Moura Rodrigues, apresentou a seguinte justificação que se transcreve, para o voto

contra a aprovação do presente assunto, a qual também foi subscrita pelo Senhor Vereador

Carvalho de Moura:

DECLARAÇÃO DE VOTO CONTRA A ATA N.° 25/2017, José António Carvalho de Moura e José

de Moura Rodrigues, vereadores eleitos pela Coligação “A Força da Mudança PSDICDS” vêm

justificar o seu voto contra a ata n.° 25/201 7, relativa à reunião de Câmara que decorreu em

21.12.201 7, nos seguintes termos:______________________________________________

a) Os Vereadores começaram por solicitar que os dois documentos que entregaram durante a

reunião (vd. ponto 2.2, a fis. 5) fossem transcritos integralmente para a ata;_________________

b)Considerando que os membros da Câmara afetos à maioria manifestaram a sua discordância

em relação a esta pretensão dos Vereadores da Coligação, estes solicitaram que, neste caso,

constasse, pelo menos, uma referência explícita ao conteúdo desses documentos, de forma

que, quem lesse a ata e não tivesse acesso aos documentos que foram anexados, pudesse

ficar com uma ideia do conteúdo dos documentos que apresentaram;______________________

c) Em concreto, solicitaram que a expressão “a solicitação de informação relativa a um

trabalhador em funções públicas, que exerce funções no município de Montalegre” fosse

substituída pela expressão “um pedido de informação sobre a eventual violação dos deveres

funcionais por parte de Pedro Madeiras, trabalhador do Municipio de Monta/egre”;___________

d) Uma vez que a Câmara deliberou por maioria votar contra a proposta que consta no ponto

anterior, os Vereadores da Coligação vem apresentar esta declaração de voto._____________

Montalegre, 04.01.2018.

__________________________________________________________

José de Moura Rodrigues - José António Carvalho de Moura”____________________________

O Senhor Vice-Presidente, respondeu ao Senhor Vereador da oposição, que uma ata é um

resumo sucinto dos assuntos mais importantes que se discutem na reunião e que os ditos

requerimentos, se encontravam na ata devidamente titulados e identificados quanto ao seu

conteúdo, ficando como é devido anexos a esta.

—
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, depois de ter dispensado a sua leitura, com fundamento em

ter sido distribuída conjuntamente com a ordem do dia da presente reunião, deliberou, por

maioria, com abstenção do Senhor Vereador, António Gonçalves Araújo, em virtude de ter

estado ausente, e dois votos contra expressos pelos Senhores Vereadores da oposição,

aprovar a referida ata.

II

2— ANTES DA ORDEM DO DIA —

2.1- JUSTIFICAÇÃO DA Au5ÉNcIA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, MANUEL ORLANDO FERNANDES

ALVES.

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. David José Varela Teixeira solicitou a justificação da

ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, por razões que se prendem com a

representação do Munïcípio.

___________________________________________________________

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a aludida falta.

_______

Tomando a palavra o Senhor Vereador da oposição, Prof. José Antônio Carvalho de Moura,

disse que passava a entregar dois requerimentos, os quais se dão aqui por integralmente

reproduzidos para os devidos efeitos legais, em que solicita num deles informação sobre a obra

denominada “Arranjos Urbanisticos em Pilões das Júnias” e o outro sobre o procedimento

concursal denominado “Beneficiação e Remodelação da Ponte da Borralha sobre a Ribeira de

Amiar — Grupo D —( Proc. N.°20101034),ficando os mesmos anexos ao maço de documentos desta

ata sob a forma de docs. n.° 5 2 e 3.

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. David José Varela Teixeira, interveio, perguntando

se os anteriores Senhores Vereadores da oposição, não lhes tinham dado informações sobre

os assuntos que ora solicitavam e se não lhes tinham deixado os documentos, uma vez, que

esses assuntos pertenciam ao mandato autárquico findo._______________________________

O Senhor Vereador da oposição, Prof. José António Carvalho de Moura, respondeu que não

tinham mas que isso era uma questão interna.________________________________________

O Senhor Vereador da oposição, Dr. José de Moura Rodrigues, sobre este assunto disse que a

oposição tinha feito pedidos de informação, conforme pensavam ter direito e que os Senhores

Vereadores que nos antecederam, ainda que que tivessem esses documentos, não eram

obrigados a disponibilizá-los aos atuais vereadores da Coligação. Prosseguindo o Senhor

Vereador informou, que tinha recebido um oficio da Comissão de Acesso aos Documentos

Administrativos (CADA), referindo que já lhes foram entregues os documentos iniciais que a

oposição tinha solicitado, mas queria dizer que não lhes tinha chegado nada. Disse ainda que

não quer partir do princípio que o Senhor Presidente da Câmara está a mentir, mas que é um
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facto que o e-mau que receberam da Câmara, através do qual, supostamente, lhes tinha sido

enviada a referida documentação, não trazia em anexo a informação que tinham solicitado, ao

contrário da informação que foi prestada à CADA.____________________________________

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, respondeu ao Senhor Vereador que lhe seria dada uma

resposta sobre esse assunto na próxima reunião, por não dispor no momento a informação

solicitada.

No uso ainda da palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. David Teixeira, afirmou que

queria apresentar um voto de pesar pela morte da tia do Senhor Vereador Prof. Carvalho de

Moura e do membro da assembleia municipal, Senhor José Fernando._____________________

O Senhor Vereador da oposição, Dr. José de Moura Rodrigues, afirmou que queria associar-se

a este voto de pesar, apresentado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara.________________

O Senhor Vereador Prof. Carvalho de Moura, tomando a palavra agradeceu a oportunidade

deste gesto ao Senhor-Vice Presidente da Câmara.

___________________________________

Seguidamente o Senhor Vice-Presidente da Câmara, fez uma outra intervenção neste período

antes da ordem do dia, para apresentar um voto de louvor e reconhecimento pelo trabalho

estóico e sublinhando todo voluntário, efetuado com o recurso a máquinas e tratores de

particulares, de angariação de bens para as vitimas dos incêndios. Esse voto de louvor ia para

os organizadores e para quem contribuiu e deu para esta causa, bem como empresas de

transportes que ofereceram o transporte, fazendo com que as pessoas que sofreram com os

incêndios deste ano tivessem uma época festiva de natal um pouco melhor._________________

Os Senhores Vereadores da oposição manifestaram-se no sentido de se associarem e

apoiarem este voto de louvor formulado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara.

__________

Por último, o Senhor Vice - Presidente da Câmara, Dr. David Teixeira, respondeu a um pedido

de informação, que tinha sido formulado, pelos Senhores Vereadores da oposição, no periodo

antes da ordem do dia da reunião anterior, relativa à situação jurídico — funcional de um

trabalhador em funções públicas, afeto ao universo de trabalhadores deste município,

nomeadamente respondendo a todas as questões contidas nesse requerimento e em súmula,

esclarecendo os Senhores Vereadores de que foram desencadeados todos os mecanismos

legais e processuais tidos por adequados e em que se podem enquadrar as condutas do

referido trabalhador, não existindo ainda decisão final quanto a esses procedimentos. Este

documento que foi lido e se dá aqui por reproduzido para os devidos efeitos legais, fica apenso ao maço

de documentos sob a forma de dcc. n°4.

3PERÍODO DA ORDEM DO DIA -
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(“
III

INTERVENÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA

IV

CONCESSÃO DE APOIOS! SUBSÍDIOS

V

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA

1 - PLANEAMENTO! ORDENAMENTO

2— OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO / OBRAS DE URBANIZAÇÃO

3—OBRAS DE EDIFICAÇÃO

VI

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS

VII

FORNECIMENTOS DE BENS E!OU SERVIÇOS

VIII

GESTÃO AUTÁRQUICA

1— GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2— GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

3.1 - RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL).

Foram presentes, pelo Gabinete de Gestão Financeira (GGF), para efeitos de conhecimento do

executivo municipal, listagem de ordens de pagamentos efetuados pela autarquia, relativa ao

periodo compreendido entre os dias 29 e 31 de dezembro de dois mil e dezassete, na

importância global ilíquida de € 1.429.520,34 (um milhão quatrocentos e vinte e nove mil

quinhentos e vinte euros e trinta e quatro cêntimos) — ficando arquivado, para os devidos efeitos

legais, cópia de tal documento, sob a forma de doc. n°5

__________________________________________

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_______________________________

3.2. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA N.° 253/2017 (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). Foi

presente, pela tesoureira, para conhecimento do executivo municipal, o resumo diário da

tesouraria n,° 253, respeitante ao dia vinte e nove de dezembro de dois mil e dezassete, o qual

apontava para o total de disponibilidades na ordem de €66.212.108,98, sendo €20.063.689,36

a titulo de operações orçamentais, e € 853.465,41, a titulo de operações não orçamentais —

ficando arquivado, para os devidos efeitos legais, cópia de tal documento, sob a forma de doc. n.° 6.

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_______________________________
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3.3 - ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS — 2011 1 DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO AO

ORÇAMENTO DA DESPESA! DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS._____

Foi presente, para conhecimento do executivo municipal, despacho praticado pelo Sr.

Presidente da Câmara Municipal, Manuel Orlando Fernandes Alves, no dia 21 de dezembro de

dois mil e dezassete, no uso da competência delegada pelo executivo municipal em sua

reunião ordinária realizada no dia vinte e três de outubro de dois mil e dezassete,

consubstanciando na décima quinta alteração ao Orçamento da Despesa, decima quinta

alteração ao Plano de Atividades Municipais — documentos cujo teor se dá aqui por integrado e

reproduzido e se arquivam no maço de documentos relativo á presente ata, sob a forma de docs. n.°s 7, 8

e 9, respetivamente.

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento do teor

integral do aludido despacho, bem como dos efeitos decorrentes do mesmo.

______________

Ao Gabinete de Gestão Financeira para conhecimento.

________________________________

IX

ATIVIDADE REGULAMENTAR

X

DIVERSOS

3.4 - PROPOSTA DE GRAVAÇÃO ÁUDIO DAS REUNIÕES DA cÃMARA MUNICIPAL__________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativo ao assunto mencionado em

epigrafe, um requerimento apresentado pelos Senhores Vereadores da coligação “ A Força da

Mudança PPD/PSD”, na reunião ordinária do dia 21 de dezembro de dois mil e dezassete o

qual se dá aqui por reproduzido para os devidos efeitos legais. Este documento fica anexo, á

presente ata, sob a forma de doc. n.° IO._

__________________________________________________

Sobre esse documento foi exarado, pelo Senhor Presidente da Càmara, datado de dois de

janeiro de 2018, despacho com o seguinte teor: “À C.M

_______________________________

Sobre este assunto o Senhor Vice-Presidente, Dr. David Teixeira, referiu que os eleitos do

Partido Socialista, votariam contra esta proposta de gravação áudio das reuniões de Câmara,

por um lado porque nunca houve necessidade de recurso a esse meio instrumental, pois

sempre tinha até ao presente existido um entendimento da parte dos membros do executivo,

por outro lado, o Regimento da Câmara que foi aprovado não permite essa solução e por último

tal era pôr em causa o profissionalismo da técnica e dirigente que elabora o documento de ata,

o que não nos ficaria bem pois não é preciso gravar a reunião para que esta seja séria._____

O Senhor Vereador da oposição, Dr. José de Moura Rodrigues, referiu que a posição que

assumiam passava por uma alteração ao Regimento da Câmara e que o problema não estava

Ata n.° 1 — Reunião ordinária da Câmara Municipal de Montalegre, realizada no dia 04-01-2018



Folha n.° 7

na técnica, Dr.8 Fernanda Moreira que elabora as atas como diziam na declaração de voto que

apresentaram, que lhes parecia que a posição assumida pela maioria não estava justificada

mas que tinham direito a manifestá-la.______________________________________________

O Senhor Vereador da oposição, Prof. Carvalho de Moura, tomando a palavra disse ainda que

este caso é semelhante ao do equipamento informático a que tem direito como vereadores e

que o investimento que a câmara teria de fazer é insignificante, tendo ainda a informação que

noutros municípios, gravam estas reuniões como aqui se gravam as da assembleia municipal,

que isto evitaria as desavenças antes do período da ordem do dia.________________________

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, referiu em resposta que a frequência das reuniões de

câmara e o número de intervenientes de sete não exige meios diferenciados. Informou que a

câmara tem uma candidatura TIC para renovar os equipamentos informáticos e nessa altura

haverá outras disponibilidades. Quanto ao pedido de rede Wi-Fi continua sem sentido uma vez

que há rede wi4i livre no município e continuam a pedi-la._________________________________

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos contra, dos eleitos

pelo Partido Socialista e dois votos a favor, dos eleitos pela coligação A Força da Mudança,

PPD/PSD — CDS/PP”, não aprovar a proposta de gravação de ãudio das reuniões da câmara

municipal.

XI

REUNIÃO PÚBLICA MENSAL

(cfr. n.° 2 do artigo 49.° do anexo 1, da Lei n.° 7512013, de 12 de setembro)

XII

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA

(cfr. n.°s 3 e 4 do artigo 57.° do anexo 1, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)

XIII

ENCERRAMENTO

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-Presidente deu como encerrada a reunião,

quando eram quinze hora e trinta e cinco minutos, e para constar lavrou-se a presente ata, e

eu, Maria Fernanda Dinis Moreira, na qualidade retária redigi e vou assinar, junto com

O Vice-Presidente da Câmara
- 7 e..

A Secretária da reunião O 0.<’Z-._2 *N7tt
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