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ACTA NÚMERO 27/08 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2008. 

 

---------Aos dezasseis dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e oito, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se uma reunião extraordinária 

da Câmara Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE DA 

FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores JORGE HENRIQUE 

FERNANDES DE ALMEIDA, MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO, JOAO 

CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA e 

ANTÓNIO MANUEL ALMEIDA TONDELA. ------------------------------------------------

-------- Esteve presente para a secretariar, CARLOS MANUEL BARROSO 

BARREIRA GUERRA, Director do Departamento Administrativo e Financeiro. -- 

--------- FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pela 

Sr.ª Vereadora ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, que se encontra 

ausente do concelho, ao serviço do município -------------------------------------------- 

--------- Eram dez horas quando o Sr. Presidente declarou aberta a reunião. ----- 

--------- GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA O ANO DE 2009 -------------------------------------------------------- 

--------- ANÁLISE E VOTAÇÃO ---------------------------------------------------------------- 

--------- Apresentada a proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento da 

Câmara Municipal para o exercício de 2009, oportunamente entregues aos Srs. 

Vereadores para análise, foram ouvidas as explicações dadas pelo Sr. 

Presidente a propósito dos documentos em apreço, nomeadamente das áreas 

que se pretende privilegiar no próximo ano, referindo, em especial, os Parques 

Industriais, a dinamização e a estruturação do sector do turismo no Concelho, 

especialmente o turismo de natureza na zona da Pateira, o apetrechamento 

das escolas do Concelho com mais tecnologia, o início da execução dos 

Centros Educativos, a continuidade de desenvolvimento do projecto de 

aproximação da cidade ao Rio, com a construção do Parque Urbano da cidade 

e a construção do Açude no Rio Águeda, a conclusão da instalação de infra-

estruturas básicas no concelho – água e saneamento – e a manutenção e 

melhoramento do nível das boas práticas implementadas nos serviços da 

Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso fez algumas críticas ao Plano 

de Actividades, referindo que, na sua opinião, o seu valor é exagerado, 
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entende que está empolado, que as obras previstas não são, na sua maioria, 

novidade, porque já constavam de Planos de outros anos, além de que, na sua 

perspectiva, o grau de execução deste plano vai ser parecido com o dos anos 

anteriores, o que a levou a perguntar que garantias existem de que o Plano de 

Actividades será cumprido. ---------------------------------------------------------------------

-------- Também os Srs. Vereadores Carlos Almeida e António Tondela 

intervieram acerca do assunto para tecerem críticas sobre algumas opções 

tomadas, com as quais não concordam, referindo, também, que não acreditam 

na concretização deste Plano de Actividades. -------------------------------------------- 

--------- Nomeadamente, o Sr. Vereador Carlos Almeida disse que o Sr. 

Presidente havia afirmado em tempos que se estava a encontrar uma solução 

alternativa para a ACASA, que prestasse os mesmos serviços, e que não vê 

isso mesmo espelhado no Orçamento, perguntou ainda, e porque está previsto 

um empréstimo bancário para o próximo ano, se, para o efeito, foi tido em 

conta o endividamento do município. --------------------------------------------------------

--------- O Sr. Vereador António Tondela disse concretamente que estava 

satisfeito com as opções tomadas para a área da educação, que vão ao 

encontro do que vem afirmando, fez ainda algumas observações sobre obras 

que esperava ver contempladas no Plano de Actividades em análise e que não 

estão lá, referindo-se em especial ao Posto Médico de Valongo do Vouga, que 

entende como uma obra prioritária. ----------------------------------------------------------

---------- A todas as dúvidas e questões que foram colocadas o Sr. Presidente 

prestou os esclarecimentos devidos, dando ênfase à capacidade de 

endividamento actual do Município, comparativamente com a realidade 

encontrada no início do mandato. ------------------------------------------------------------- 

--------- Não havendo quaisquer outras intervenções o Sr. Presidente colocou o 

assunto a votação, tendo-se constatado que as Grandes Opções do Plano e o 

Orçamento para o ano de 2009 foram aprovados por maioria, com os votos 

contra dos Srs. Vereadores Paula Cardoso, Carlos Almeida e António Tondela, 

tendo o Sr. Presidente usado o Voto de Qualidade para desfazer o empate. ----- 

--------- Eram onze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou a 

reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente acta, que eu, 

                                                         , Director do Departamento Administrativo e 

Financeiro, redigi e subscrevo. ---------------------------------------------------------------- 

 


