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ACTA NÚMERO CINCO DE DOIS MIL E DEZ 

 

-------- Aos vinte e seis dias do mês de Novembro de dois mil e dez, no Auditório 

Municipal, reuniu a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária com a seguinte 

ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto um – Proposta de aprovação da 3ª Revisão dos Documentos Previsionais 

para o ano de 2010; --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto dois – Proposta de aprovação da Reorganização dos Serviços Municipais.  

-------- Estando presentes os membros da Assembleia Municipal, Eduardo Cassiano 

Nogueira Pinto de Miranda, Presidente da Mesa, Gabriela Maria Costa Rodrigues 

Alves, primeira secretária, Júlio da Fonseca Esteves, Manuel Pinto de Sousa, Pedro 

Carvalho Kendall, Carlos Manuel Pombo Soares Silva, André Filipe Miranda Monteiro, 

António César Vicente Nunes, Adalberto José Soeiro de Carvalho Sampaio, (PS), 

Maximiano Pereira Correia, José da Fonseca Alves, Maria Teresa Freitas Alves Lúcio, 

Eduardo Pereira Carvalho Sampaio, Victor Manuel Vieira Oliveira, Jorge Emanuel 

Machado Alves Cardoso, José Monteiro da Fonseca, Manuel Fernando Mesquita 

Correia, Manuel José Miranda Ferreira, Altino de Sousa, José Maria Cardoso Carreira, 

Arnaldo Ribeiro de Queirós (PPD/PSD), e o Presidente da Câmara Municipal, Alberto 

Monteiro Pereira, e o senhor vereador António José Rodrigues Teixeira (PPD/PSD), 

deu-se início a esta sessão extraordinária pelas vinte e uma horas e quinze minutos, na 

ausência do segundo secretário Paulo Jorge Lacerda Cabral das Neves Lopes. ------------ 

-------- No primeiro ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Câmara usou 

da palavra para esclarecer acerca da necessidade desta revisão orçamental, em virtude 

da obra do parque de estacionamento junto do cemitério. ------------------------------------- 

-------  Posto a votação, este documento foi aprovado, por unanimidade. ------------------- 

-------- Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Mesa 

deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara, o qual esclareceu os presentes acerca da 

necessidade desta reorganização dos serviços e das opções do Executivo em relação a 

esta matéria. O mesmo também acrescentou a proposta de alteração do prazo de entrada 
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em vigor desta reorganização, para quinze dias após a aprovação pela Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Júlio Esteves afirmou que não concordava com todas as 

opções do Executivo, reflectidas nesta reorganização, apresentando algumas razões, 

tanto políticas como técnicas, salientando as competências da Assembleia Municipal em 

relação a este assunto. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O senhor deputado Maximiano Correia aludiu ao facto das seis unidades não 

estarem todas ao mesmo nível, referindo-se concretamente à unidade de educação e 

desenvolvimento social. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Pedro Kendall referiu que se tratava de uma estrutura política 

que passava por um acto de gestão, não vendo qualquer motivo para não ser dado esse 

poder a quem gere a Câmara. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor deputado Carlos Silva considerou algumas das razões, apresentadas 

pelo senhor deputado Júlio Esteves, pertinentes, embora também estivesse de acordo 

com a opinião do senhor deputado Pedro Kendall, visto que o Executivo tinha 

competência para gerir estas questões e que, caso se verifiquem exageros, a Assembleia 

Municipal pode reprovar um orçamento que os demonstre. ----------------------------------- 

 Posta a votação a proposta da Reorganização dos serviços Municipais, bem 

como a proposta de alteração do prazo da sua entrada em vigor, foi aprovada, por 

maioria, com vinte votos a favor e um voto contra do senhor deputado Júlio Esteves. ---- 

-------- Terminada a ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal suspendeu a sessão, a fim de ser redigida, para efeitos imediatos, a minuta da 

acta que, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------- 

-------- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, pelas vinte e duas horas, da 

qual se lavrou a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos 

elementos da Mesa da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------- 

 

O Presidente: 

A primeira secretária: 


