CÂMARA MUNICIPAL

Acta nº. 08/2010

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE,
REALIZADA EM 19.04.2010

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 10h20 quando o Senhor Presidente da Câmara deu início à reunião.--------------------------------A. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO; ------------------------------------------------------------------Não se verificaram quaisquer intervenções;------------------------------------------------------------------------B. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”: --------------------------------------------------------------------Verificaram-se as seguintes intervenções:--------------------------------------------------------------------------Vereador Joaquim Rodrigo de Matos Ferreira Pinto Pereira (PSD) – Referiu que a Assembleia
Municipal de Resende, no mandato anterior, aprovou a criação de uma zona livre de acesso à
Internet, via Wireless, no centro da Vila de Resende. Passado algum tempo foi aquele Órgão
informado que tal zona já estava em funcionamento e teria “sede” no Posto de Turismo. Esta semana,
por curiosidade, experimentou tal acesso mas o resultado foi negativo, o que muito o admirou. Fê-lo
também porque apesar de funcionar o “Espaço Internet”, nunca viu nenhuma informação da
existência de tal zona. Neste sentido propôs que o Sr. Presidente averiguasse o que se passa e que
coloque informação visível sobre a existência de tal serviço.-------------------------------------------------------Vereadora Elsa Ferreira Rodrigues (PSD) – Solicitou ao Sr. Presidente o seguinte
esclarecimento: “Numa reunião anterior deste executivo, quando foi discutido o destino a dar aos
edifícios das antigas Escolas Primárias, o Sr. Presidente afirmou que a Escola de Feirão seria
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utilizada para um centro interpretativo do Montemuro. Nessa altura foi confrontado com a informação
de que existia uma associação desta freguesia que utilizava este edifício como sede fiscal, tendo
manifestado desconhecimento sobre tal situação e chegando a ironizar com o facto. O PSD tomou a
decisão de aprofundar o assunto e constatou que de facto a “Associação dos Amigos de Feirão” tem
sede fiscal naquela escola primária, como comprova a certidão obtida na DGCI. Têm também
conhecimento que esta associação realiza lá as suas reuniões.”.-------------------------------------------------Presidente da Câmara – Confirmou tudo o que disse anteriormente sobre este assunto, que o
espaço em questão está a ser objecto de um projecto da autoria dos serviços e que nunca houve
nenhuma deliberação de cedência para qualquer associação. Disse ainda que ocasionalmente é
solicitada a utilização daquele espaço e que irá averiguar se alguma entidade está a utilizar
indevidamente aquelas instalações.---------------------------------------------------------------------------------------Vereadora Elsa Ferreira Rodrigues (PSD) – Disse que para efectuarem lá as suas reuniões
alguém teve de ceder a chave, a não ser que entrem no edifico sem autorização. O que pretendem do
Sr. Presidente é um esclarecimento efectivo da situação. Entende também que o Sr. Presidente entra
em contradição dizendo primeiro que desconhece e agora afirmando que cedeu as instalações
esporadicamente para realização de actividades. Se assim é, não será de entender que existe uso
indevido e abusivo por parte desta associação? E, existindo, quais as diligencias que irá realizar?
Pretendem ser informados cabalmente sobre este assunto nas próximas reuniões. -------------------------

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 maioria (1 abstenção da
Vereadora Elsa Isabel Ferreira Rodrigues (PSD), por não ter estado presente na reunião
anterior).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.2. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA; ----------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento de que as receitas orçamentais, constantes do Resumo Diário
da Tesouraria, respeitante ao dia 13 de Abril de 2010, eram de 50.870,82€ (cinquenta mil oitocentos
e setenta euros e oitenta e dois cêntimos) e as operações de tesouraria de eram de 347.972,15€
(trezentos e quarenta e sete mil novecentos e setenta e dois euros e quinze cêntimos).-------------------Tomou também conhecimento de que desde o início do ano houve de receita 2.286.336,70€
(dois milhões duzentos e oitenta e seis mil trezentos e trinta e seis euros e setenta cêntimos), de
despesa cabimentada 11.035.957,06€ (onze milhões trinta e cinco mil novecentos e cinquenta e sete
euros e seis cêntimos) e de despesa paga 2.461.286,85€ (dois milhões quatrocentos e sessenta e
um mil duzentos e oitenta e seis euros e oitenta e cinco cêntimos).----------------------------------------------48
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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; --------------------------------------------------------Verificaram-se as seguintes intervenções;--------------------------------------------------------------------------Vereador Joaquim Rodrigo de Matos Ferreira Pinto Pereira (PSD) – Disse que considerando o
potencial turístico do concelho, considerando os problemas de acessibilidades que o concelho regista,
agravados pela falta de sinalização adequada e que permita aos turistas que pretendem visitar a
nossa terra, cá chegarem, propõe que a Câmara de Resende pressione de forma persistente as
entidades concessionárias das vias IP4 e A24, no sentido de alterarem as placas informativas e nelas
passe a constar o nome de Resende na placa de saída da A25, onde consta a saída de Bigorne e no
IP4 na saída de Régua e Mesão frio. Se porventura e num prazo temporal de 60 dias tal não
acontecer, que a Câmara procure uma localização para colocação de um outdoor que seja visível das
respectivas vias com a indicação de saída ara Resende.------------------------------------------------------------Presidente da Câmara – Informou que sobre este assunto já teve oportunidade de se pronunciar e
que já efectuou as diligências necessárias.-----------------------------------------------------------------------------C. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”;------------------------------------------------------------------------------------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. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA PRÓ-RESENDE – PAGAMENTO
DE IMI – BIBLIOTECA MUNICIPAL;-----------------------------------------------------------------------Sobre o assunto em epígrafe foi presente, para aprovação, um ofício a solicitar o pagamento de
495,01€, referente ao IMI.----------------------------------------------------------------------------------------------------Não se verificaram quaisquer intervenções;------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar, à semelhança e com
os fundamentos do deliberado anteriormente sobre esta matéria.-----------------------------------------C.3. CENTRO ESCOLAR DE RESENDE – ERROS, OMISSÕES E ALTERAÇÕES DE PROJECTO;49

CÂMARA MUNICIPAL

Sobre o assunto em epígrafe foi presente, para aprovação, uma informação dos Serviços da
DOPU, referente a erros, omissões e alterações ao projecto da empreitada do Centro Escolar de
Resende.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificaram-se as seguintes intervenções:-------------------------------------------------------------------------Vereador Joaquim Rodrigo de Matos Ferreira Pinto Pereira (PSD) – Disse que deveria ter
existido mais atenção na análise aos projectos, porque neste caso, a alteração à entrada do Centro
Escolar teve um custo de mais 50.000€, que poderiam ser facilmente poupados caso a análise ao
projecto fosse mais cuidada.------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, foi deliberado, por maioria (2 abstenções do PSD), aprovar.-----

C.4. CAMPEONATO DE ANDEBOL MASCULINO – NEXT 21;--------------------------------------------------Sobre o assunto em epígrafe foi presente, para ratificação, uma proposta do Vereador do Pelouro
do Desporto, Eng. Fernando Teixeira, para a realização do evento desportivo NEXT 21 – Campeonato
de Andebol Masculino, nos próximos dias 30 de Abril a 02 de Maio do corrente ano, a ter lugar do
Pavilhão Desportivo Municipal de Anreade, assumindo a autarquia as despesas inerentes à
alimentação, alojamento, aluguer de som, troféus, publicidade, lembranças, reportagem fotográfica e
o transporte das equipas dentro do nosso concelho.------------------------------------------------------------------Verificaram-se as seguintes intervenções:-------------------------------------------------------------------------Vereador Joaquim Rodrigo de Matos Ferreira Pinto Pereira (PSD) – Referiu que a Bancada do
PSD sabe que as decisões do Presidente são suportadas pela maioria e como tal aprova todas as
suas propostas, ou dos seus vereadores. No entanto não é correcto que uma proposta, feita por um
Vereador, neste caso o Vereador com Pelouro do Mundo Rural e Desporto, que tem que ser aprovada
pelo executivo, já tenha contrato assinado antes da deliberação deste órgão. São totalmente contra
esta forma prepotente e anti-democrática de fazer política e de tomar decisões. Independentemente
de serem favoráveis à realização do evento e, por princípio até são favoráveis (também já votaram a
favor da realização do jogo entre o FCP e o ABC), são totalmente contra o desrespeito por este órgão.
Se por ventura a maioria dos Vereadores votasse agora contra a proposta, a CMR teria que
indemnizar a Federação porque o contrato já foi assinado. Pelas razões expostas votam contra.--------Colocado o assunto a votação, foi deliberado, por maioria (2 votos contra do PSD), ratificar.----

C.5. JUNTA DE FREGUESIA DE PAUS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ADESÃO AO
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE PAUS;-------------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 distribuição de água na sede da Junta de Freguesia.Verificaram-se as seguintes intervenções:-------------------------------------------------------------------------Vereadora Elsa Ferreira Rodrigues (PSD) – Disse que relativamente a este ponto iriam votar a
favor. Contudo, gostariam de deixar aqui a sua indignação daquilo que consideram ser uma
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descriminação. A Junta de Freguesia de Feirão tem realizado vários pedidos ao executivo, no entanto,
constatam que nenhum é trazido à discussão em reunião de Câmara, ao contrário do que acontece
com todas as outras. Existindo, aqui, uma clara violação do principio ético da equidade e um
desrespeito pelo valor da democracia. Este facto não prejudica o Sr. Presidente da Junta de Feirão
em particular, mas, sim, todos os cidadãos desta Freguesia que são tão Resendenses como todos os
outros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a concessão de apoio
no que diz respeito ao valor correspondente a mão-de-obra e material.-----------------------------------

C.6. CAMPO DESPORTIVO DE AREGOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A
CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE E A JUNTA DE FREGUESIA DE MIOMÃES;----------------------Sobre o assunto em epígrafe, foi presente, para ratificação, o protocolo de colaboração celebrado
entre a Câmara Municipal de Resende e a Junta de Freguesia de Miomães, relativo à utilização do
campo desportivo de Aregos, enquanto durarem as obras de construção do novo Estádio de Fornelos.
Não se verificaram quaisquer intervenções;-----------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar.-------------------------------

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião, eram
10h45, 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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