CÂMARA MUNICIPAL

Acta nº. 02/2010

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE,
REALIZADA EM 18.01.2010

LOCAL: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salão Nobre dos Paços do Concelho de Resende. ---------------------------------------------------------------CONSTITUIÇÃO DO EXECUTIVO; ---------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------António Manuel Leitão Borges (PS); -----------------------------------------------------------------------------------VEREADORES: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Joaquim Garcez Trindade (PS); ------------------------------------------------------------------------------Joaquim Rodrigo de Matos Ferreira Pinto Pereira (PSD);--------------------------------------------------------Maria Dulce Pereira (PS); -------------------------------------------------------------------------------------------------Albano António Alves dos Santos (PS); -------------------------------------------------------------------------------Fernando Jorge Teixeira (PS); ------------------------------------------------------------------------------------------Elsa Isabel Ferreira Rodrigues (PSD);---------------------------------------------------------------------------------HORA DE ABERTURA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Eram 10h30 quando o Senhor Presidente da Câmara deu início à reunião.--------------------------------A. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO; -------------------------------------------------------------------Verificaram-se as seguintes intervenções:----------------------------------------------------------------------------O Senhor Fernando Alberto Pinto, residente em Cárquere, usou da palavra para referir que em
seu entender a Protecção Civil Municipal não funcionou aquando do último grande nevão e para
alertar para a necessidade de limpeza das valetas das estradas. -------------------------------------------------Presidente da Câmara – Respondeu que compreende as preocupações do munícipe, mas que a
Protecção Civil Municipal, ao contrário que referiu, tem estado sempre activa, actuando por vezes sob
condições muito pouco favoráveis. Quanto à limpeza das valetas informou que se encontram no
terreno duas equipas a efectuar esse serviço.---------------------------------------------------------------------------Vereador Joaquim Rodrigo de Matos Ferreira Pinto Pereira (PSD) – Disse que o problema da
limpeza das valetas já é anterior ao período de Inverno, tendo-se apenas agravado com este. Quanto
à questão da actuação da Protecção Civil Municipal durante os períodos de queda de neve, que são
cada vez mais frequentes de ano para ano, sugeriu que o município adaptasse uma pá limpa-neves a
uma das suas viaturas para assim poder efectuar a limpeza das estradas.-------------------------------------B. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”: ----------------------------------------------------------------------
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Não se verificaram quaisquer intervenções;--------------------------------------------------------------------------B.1. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR; -------------------------------------O Senhor Presidente solicitou a dispensa da leitura da acta da reunião anterior, uma vez que a
mesma foi distribuída a todos os membros com antecedência, a qual foi concedida.-----------------------Seguidamente, foi a referida acta colocada à discussão e sujeita a votação (na parte em que não
tinha sido previamente aprovada em minuta), tendo sido aprovada por unanimidade.-------------------B.2. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA; -----------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento de que as receitas orçamentais, constantes do Resumo Diário
da Tesouraria, respeitante ao dia 31 de Dezembro de 2009 findo e 12 de Janeiro de 2010, eram
respectivamente, de 225.820,97 € (duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e vinte euros e noventa e
sete cêntimos) e de 145.355,13€ ( cento e quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco euros e
treze cêntimos) e as operações de tesouraria de 423.882,51 € (quatrocentos e vinte e três mil
oitocentos e oitenta e dois euros e cinquenta e um cêntimos) e 359.493,66€ (trezentos e cinquenta e
nove mil quatrocentos e noventa e três euros e sessenta e seis cêntimos)
Tomou também conhecimento de que desde o início até ao final do ano de 2009 houve de
receita 15.069.585,48€ (quinze milhões sessenta e nove mil quinhentos e oitenta e cinco euros e
quarenta e oito cêntimos), de despesa cabimentada 20.996.216,02€ (vinte milhões novecentos e
noventa e seis mil duzentos e dezasseis euros e dois cêntimos) e de despesa paga 14.970.511,67€
(catorze milhões novecentos e setenta mil quinhentos e onze euros e sessenta e sete cêntimos ).
Desde o início do ano de 2010 até ao dia 14 de Janeiro em curso houve de receita 88.245,51€
(oitenta e oito

mil duzentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos), despesa

cabimentada 808.869,16€ (oitocentos e oito mil oitocentos e sessenta e nove euros e dezasseis
cêntimos) e despesa paga 168.711,35€ (sessenta e oito mil setecentos e onze euros e trinta e cinco
cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.3. COMPETÊNCIA DELEGADA; ----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento dos assuntos despachados ao abrigo da competência delegada
a que se refere o artigo 65º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11
de Janeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.4. ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA; ---------------------------------------------------------Não se verificaram quaisquer intervenções;--------------------------------------------------------------------------C. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”;--------------------------------------------------------------------------------------6
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C.1. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO;----------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto em epígrafe foi presente a lista contendo assuntos para conhecimento do
executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não se verificaram quaisquer intervenções;--------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

C.2. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CÍVICA E CULTURAL ANTÃO DE
CARVALHO - CELEBRAÇÕES DO I CENTENÁRIO DA REPÚBLICA - REPUBLICANOS
DURIENSES E TRANSMONTANOS;----------------------------------------------------------------------Sobre o assunto em epígrafe foi presente, para aprovação, a celebração de um protocolo com a
Associação Cívica e Cultural Antão de Carvalho e o Município de Resende, tendo em vista a
celebração do 1º Centenário da República – Republicanos Durienses e Transmontanos;------------------Verificaram-se as seguintes intervenções:----------------------------------------------------------------------------Vereador Joaquim Rodrigo de Matos Ferreira Pinto Pereira (PSD) – Entende que envolver as
escolas nas comemorações de factos históricos é sempre positivo. Já o defendeu em relação às
comemorações do 25 de Abril. Com este tipo de iniciativas os jovens tomam maior e melhor
consciência sobre as datas e os protagonistas que mudaram e fizeram a nossa História ajudando a
construir consciência cívica e a perpetuar a memória colectiva. É favorável à assinatura do protocolo
em causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar.------------------------------C.3. ESCOLINHAS DO DESPORTO;------------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto em epígrafe foi presente, para aprovação, uma informação do Senhor Vereador
do Pelouro do Desporto, Eng. Fernando Teixeira, a informar que a exemplo do ano anterior duas
equipas vão participar nas provas organizadas pela Associação de Andebol de Viseu – Campeonato
Regional de Minis e Encontros Municipais de Bambis, durante o mês de Novembro de 2009 a Junho
de 2010, prevendo-se gastar a importância de cerca de 1.620,00€ (mil seiscentos e vinte euros).
Sobre o assunto foi emitida informação juridica pela Técnica Superior Jurista, Drª Cesaltina Dias.------Verificaram-se as seguintes intervenções:----------------------------------------------------------------------------Vereador Joaquim Rodrigo de Matos Ferreira Pinto Pereira (PSD) – Na sua opinião o apoio à
formação desportiva dos jovens resendenses é sempre uma prioridade, pelo que é favorável ao apoio
solicitado. Questionou o Senhor Presidente sobre o porquê de ter sido alterado valor o inicial proposto
pelo Senhor Vereador do Pelouro de 2.250€ para 1.611€.-----------------------------------------------------------Presidente da Câmara – Respondeu que o assunto foi reapreciado e se chegou à conclusão que
era possível reduzir em alguns custos.------------------------------------------------------------------------------------7
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Colocado o assunto a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar.------------------------------C.4.

JUNTA DE FREGUESIA DE ANREADE_PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE

LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE SANEAMENTO E COLOCAÇÃO DE CONTADOR DE
ÁGUA_CASA MORTUÁRIA DE ANREADE;----------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto em epígrafe, foi presente, para aprovação, um ofício a solicitar a isenção de
pagamento da tarifa de ligação à rede pública de saneamento e a colocação de um contador de água
na Casa Mortuária de Anreade. Sobre o assunto foram emitidas informações pela Técnica Superior
Jurista, Drª Cesaltina Dias e pelo Chefe da DASU, Dr. António Pinto.--------------------------------------------Verificaram-se as seguintes intervenções:----------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar.------------------------------C.5. PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO
SOUSA, E OS MUNICIPIOS DE AMARANTE, BAIÃO, CELORICO DE BASTOS, CINFÃES, MARCO
DE CANAVESES E RESENDE-ROTA DO ROMÂNICO;------------------------------------------------------------Sobre o assunto em epígrafe foi presente, para aprovação, a celebração de um protocolo com a
Associação de Municípios do Vale do Sousa e os Municipios de Amarante, Baião, Celorico de Bastos,
Cinfães, Marco de Canaveses e Resende – Rota do Românico.---------------------------------------------------Verificaram-se as seguintes intervenções:----------------------------------------------------------------------------Vereador Joaquim Rodrigo de Matos Ferreira Pinto Pereira (PSD) – Referiu que sabendo que a
criação de rotas turísticas como a do românico, podem e devem servir de estímulo para o aumento do
turismo no concelho. Sabendo ainda que no Vale do Sousa esta Rota já existe e, como tal a
Associação VALESOUSA possui Know How sobre esta matéria; Considerando, também, que
Resende possui vários monumentos nacionais românicos que merecem e devem ser visitados, aliás,
o programa do PSD mencionava exactamente a criação de rotas turísticas como forma de potenciar o
turismo em Resende e uma delas era precisamente a do Românico; É favorável à assinatura do
protocolo, esperando que este tenha efeitos práticos e resultados visíveis a curto prazo. Conluíu
perguntando ao Senhor Presidente se a Câmara já decidiu quem será o interlocutor de Resende junto
do Gabinete que será criado.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Câmara – Respondeu que previsivelmente seria a Senhora Vereadora do Pelouro
da Cultura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar.------------------------------C.6. REMUNERAÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS (FISCAL ÚNICO) E ATRIBUIÇÃO DE SENHAS DE
PRESENÇA (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO GERAL) DAS EMPRESAS
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MUNICIPAIS COMPANHIA DAS ÁGUAS DE CALDAS DE AREGOS, E.M., S.A. E TUR AREGOS,
E.M., S.A. ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto em epígrafe, foi presente, para aprovação pelos órgãos do Município, uma
proposta do Senhor Presidente da Câmara a propor a remuneração de 200,00€ mensais para o fiscal
único da Companhia das Águas e de 100,00€ mensais para o da Tur Aregos e a atribuição de senhas
de presença aos membros do Conselho de Adminstração (que não desempenhem funções no
executivo municipal) e Conselho Geral de ambas as Sociedades, correspondentes às senhas de
presença estipuladas anualmente para os membros da Assembleia Municipal..-------------------------------Não se verificaram quaisquer intervenções;--------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, foi deliberado, por maioria (2 abstenções do PSD), aprovar e
remeter à Assembleia Municipal para aprovação.------------------------------------------------------------------C.7. NOMEAÇÃO DOS TITULARES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E APROVAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES
ESTRATÉGICAS DAS EMPRESAS MUNICIPAIS COMPANHIA DAS ÁGUAS DE CALDAS DE
AREGOS, E.M., S.A. E TUR AREGOS, E.M., S.A.;-------------------------------------------------------------------Sobre o assunto em epígrafe foram presentes, para aprovação, as respectivas propostas,
subscritas pelo senhor Presidente da Câmara.--------------------------------------------------------------------------Verificaram-se as seguintes intervenções:----------------------------------------------------------------------------Presidente da Câmara – Fez um resumo de algumas das principais acções a levar efeito, num
futuro próximo, pelas empresas municipais.-----------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, foi deliberado, por maioria (2 abstenções do PSD), aprovar.----C.8. PROTOCOLO CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO - FEIRA DO FUMEIRO;-----------------------------Sobre o assunto em epígrafe foi presente, para aprovação, a minuta de um protocolo a celebrar
com a Câmara Municipal de Baião, tendo em vista a realização da Feira do Fumeiro e do Cozido à
Portuguesa, a ter lugar na Feira do Tijelinho,em Baião.---------------------------------------------------------------Verificaram-se as seguintes intervenções:----------------------------------------------------------------------------Vereador Joaquim Rodrigo de Matos Ferreira Pinto Pereira (PSD) – Referiu que quando se
elabora um protocolo, normalmente há benefícios para ambos os outorgantes. Neste caso não vê do
clausulado do protocolo qualquer benefício explícito para o município de Resende. O único
Beneficiário é o Município de Baião e mais especificamente os seus comerciantes que pode efectuar
o abate dos animais sem qualquer custo. Porque não a Câmara de Baião permitir que restaurantes de
Resende participem na festa? Disse ainda que gostava também de deixar uma nota política, pois é
habitual ouvir em discursos proferidos por elementos da Assembleia Municipal e até por Vereadores
do PS que durante os anos do executivo PSD nada se fez em Resende. Ora aqui está o exemplo de
um equipamento (Matadouro Municipal) que tem muita importância para a qualidade da alimentação
no nosso concelho visto que é único na região e que foi obra daqueles que, para alguns, ”nada
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fizeram”. Terminou dizendo que como não vê qualquer benefício para o município de Resende, votará
contra a assinatura do protocolo.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Câmara – Recordou que o Protocolo prevê a publicitação do nosso município no
evento. Quanto à nota política, respondeu que no passado houve também muita coisa que poderia ter
sido feita e não o foi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vereadora Elsa Isabel Ferreira Rodrigues (PSD) – Disse que quando é para falar mal do
passado o PS está sempre de dedo apontado. Claro que ficaram algumas coisas por fazer mas
quando o Senhor Presidente saír ficarão outras por fazer e algumas estarão desactualizadas, ou não
estivéssemos em constante evolução. Quando se trata de elogiar a existência de um equipamento
importante para o nosso Concelho e fundamental para a economia local, como o Matadouro
Municipal, os senhores recusam-se a falar dele. Concluíu, recordando que o Senhor Presidente nem
sempre esteve na oposição, tal como outros vereadores do actual executivo socialista. ----------------Colocado o assunto a votação, foi deliberado, por maioria (2 votos contra do PSD), aprovar.----

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião, eram
11h00, tendo sido aprovados em minuta todos os assuntos submetidos a decisão do órgão. ------------E eu,

, Chefe da Divisão Administrativa e de

Serviços Urbanos, a redigi e subscrevo. -----------------------------------------------------------------------------------

________________________________
Engº António Manuel Leitão Borges
Presidente da Câmara Municipal

_______________________________
Dr. António Manuel de Almeida Pinto
Chefe da DASU
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