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Ata n.º 26/13 

 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA QUATRO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

TREZE 

 

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, pelas onze horas, no 

Salão Nobre dos Novos Paços do Concelho, realizou-se a reunião ordinária desta Câmara 

Municipal, sob a Presidência do Senhor Presidente, Eng.º António Luís Monteiro Ruas, 

estando presente o Senhor Vice-Presidente, Rui Manuel Saraiva Ventura e os Senhores 

Vereadores Eng.ª Irene de Jesus Marques Fortunato da Fonseca, Dr. Alexandre Manuel 

Pinto Raposo, Prof. António Agostinho Monteiro e Esperança Nunes Fernandes Sequeira 

Valongo.------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu conhecimento que o Senhor Vereador Prof. Paulo Miguel 

dos Santos Dias, não ia participar nesta reunião, por motivos profissionais. ------------------ 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar a falta do Senhor 

Vereador Prof. Paulo Miguel dos Santos Dias.----------------------------------------------------- 

Verificada a existência de “quórum”, foi declarada pelo Senhor Presidente da 

Câmara, aberta a reunião, pelas nove horas e trinta minutos.------------------------------------- 

 

Considerando que: 

- A Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto estabelece o Regime de Gestão limitada dos 

Órgãos das Autarquias Locais e seus titulares; -------------------------------------------------- 

- No n.º 2, do artigo 1º da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto “considera-se Período de 

Gestão aquele que medeia entre a realização de eleições e a tomada de posse dos novos 

órgãos eleitos”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Nos termos do n.º 1, do artigo 2º da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto “os órgãos das 

Autarquias Locais e os seus titulares, no âmbito das respetivas competências, sem 

prejuízo da prática dos atos correntes e inadiáveis, ficam impedidos de deliberar ou 

decidir, designadamente, em relação às matérias” constantes do supramencionado artigo.- 

Assim sendo, a Câmara Municipal fica impedida de deliberar ou decidir sobre os 

assuntos que a seguir se transcrevem:------------------------------------------------------------ 
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1- Maria Bernardete Alves Grilo – Análise do pedido de desistência do contrato de 

arrendamento da loja interior n.º 18 do Mercado Municipal. ----------------------------------- 

2- Centro de Apoio Social de Lameiras – Análise do pedido de interrupção de 

trânsito para realização de um convívio motard - Ratificação de ato.------------------------- 

 3- 12ª Alteração ao Orçamento e 12ª Alteração às Grandes Opções do Plano do ano 

de 2013 – Ratificação de ato.---------------------------------------------------------------------- 

 4- Maquisusi – Sociedade de Construções e Transportes, Lda – Análise do pedido 

para adiamento de celebração de contrato de promessa de compra e venda do lote n.º 1B, 

sito na Zona Industrial de Pinhel.------------------------------------------------------------------ 

           5- Aprovação do Auto de Suspensão dos Trabalhos da Empreitada “Regeneração 

Urbana da Cidade de Pinhel – 1ª Fase”.---------------------------------------------------------- 

           6- Aprovação do Auto de Reinício dos Trabalhos da Empreitada “Regeneração 

Urbana da Cidade de Pinhel – 1ª Fase”.---------------------------------------------------------- 

 

B. Período Antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------ 

 

Usaram da palavra todos os Senhores Vereadores.------------------------------------------ 

 

A Senhora Vereadora Eng.ª Irene de Jesus Marques Fortunato da Fonseca agradeceu o 

trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos, acrescentando que se trabalhou em equipa 

e que se revê na homenagem que foi feita ao Senhor Presidente da Câmara, no passado dia 

30 de setembro na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, reportando-a para a 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Senhora Vereadora Esperança Valongo agradeceu a colaboração que lhe foi prestada 

pelos funcionários, agradecendo ao Senhor Presidente o mandato que foi proporcionado 

aos Senhores Vereadores, onde gostou de trabalhar desde o primeiro dia.-------------------- 

 

O Senhor Vereador António Agostinho Monteiro agradeceu a cordialidade e a simpatia 

do executivo, bem como dos funcionários, acrescentando que sempre defendeu os 
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interesses do Concelho, da forma que entendia ser a melhor para o Concelho de Pinhel, 

sem ligar às cores partidárias.------------------------------------------------------------------------ 

Desejou felicidades ao novo executivo, acrescentando que reconhece as dificuldades 

que têm os Senhores Vereadores que não estão em Regime de Tempo Inteiro na Câmara 

Municipal, uma vez, que, não dispõem de disponibilidade temporal, nem da possibilidade 

de poder observar “in loco” o que aconteceu, nem de meios técnicos suficientes que 

permitissem tomar as decisões que foram tomadas, quase sempre, por unanimidade, 

porque existiu confiança no trabalho que foi desenvolvido pelos funcionários.--------------- 

A terminar, disse que está disponível para ajudar o novo executivo nas áreas da 

educação e da agricultura.-------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Dr. Alexandre Manuel Pinto Raposo felicitou o Senhor Presidente 

da Câmara pelos últimos doze anos, acrescentando que espera que o novo executivo 

trabalhe em prol do desenvolvimento do Concelho de Pinhel, independentemente das 

cores partidárias.------------------------------------------------------------------------------------ 

A terminar, agradeceu a todos os funcionários pelo trabalho desenvolvido ao longo dos 

últimos doze anos.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente agradeceu o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 

doze anos, acrescentando que quando se trabalha em equipa é normal que existam algumas 

divergências políticas.----------------------------------------------------------------------------- 

A terminar, e independentemente do lugar que se ocupe, disse que espera que o novo 

executivo trabalhe e se entreajude em prol do desenvolvimento do Concelho de Pinhel.---- 

 

O Senhor Presidente disse que o objetivo final é defender os interesses do Concelho de 

Pinhel, acrescentando que nunca existiram divergências pessoais.------------------------------ 

Disse que é fundamental que haja confiança, para que se profiram decisões, 

acrescentando que o futuro executivo municipal irá ter uma gestão complicada, perante os 

cortes orçamentais que se prespetivam para o ano de 2014.----------------------------------- 

A terminar, agradeceu todo o trabalho que foi desenvolvido por todos ao longo dos 

últimos doze anos.----------------------------------------------------------------------------------- 
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1.2.4 Tesouraria --------------------------------------------------------------------------- 

 

           - Resumo diário da tesouraria:- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 

3 de outubro de 2013, cujo valor em Operações Orçamentais é de € 577.505,01 

(quinhentos e setenta e sete mil, quinhentos e cinco euros e um cêntimo), e em Operações 

não Orçamentais € 231.781,60 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e um euros 

e sessenta cêntimos).------------------------------------------------------------------------------- 

 

Encerramento:- Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pinhel às doze horas.------------------------------ 

      Para que todos os assuntos abordados constassem, elaborou-se a presente ata, sob a 

responsabilidade do Coordenador Técnico da Subunidade Orgânica Administrativa e 

Recursos Humanos, Alfredo Manuel dos Santos, que vai ser assinada nos termos da Lei, 

na reunião seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Paços do Concelho de Pinhel, aos 4 de outubro de 2013 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal  

 

(Eng.º António Luís Monteiro Ruas) 

 

O Coordenador Técnico 

 

 

(Alfredo Manuel dos Santos) 

 


