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ACTA N.º 23/2006
Acta da reunião extraordinária da Câmara
Municipal de Cinfães, realizada em 6 de
Dezembro de 2006.
01 – ABERTURA ------------------------------------------------------------------------------------Aos seis dias do mês de Dezembro do ano dois mil e seis, na Vila de Cinfães,
Paços do Concelho e Sala de Reuniões, sob a Presidência do Presidente da Câmara,
Prof. José Manuel Pereira Pinto e a presença do Vice-Presidente, Prof. Manuel
Domingos Aguiar Barbosa e dos Vereadores, Enfª Maria de Fátima Oliveira de
Sousa da Silva, Dr. Serafim Rodrigues, Eng.º Manuel Vasconcelos Pinheiro, Dr.
Jorge Manuel de Sousa Cardoso Ventura e Eurico Luís Prata Pinto Correia, reuniu
este Corpo Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------Eram quatorze horas e cinquenta minutos (14H50M), quando, pela
Presidência, foi declarada aberta a reunião, tendo os trabalhos prosseguido da
seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------------03 – CÂMARA ----------------------------------------------------------------------------------------03.1 – ORÇAMENTO e PLANO ----------------------------------------------------------OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2007: - Nos termos da
alínea c) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção
dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o D.L. 54-A/99, de 22
de Fevereiro, foi apresentado o orçamento para o ano financeiro de 2007, totalizando
a importância de € 23.376.600 (vinte e três milhões, trezentos e setenta e seis mil e
seiscentos euros), assim discriminada: --------------------------------------------------------------Igualmente foram apresentados para o ano de 2007: - as GRANDES
OPÇÕES DO PLANO que totalizam € 18.429.500 (dezoito milhões quatrocentos e
vinte e nove mil e quinhentos euros), divididas pelo P.P.I. no montante de €
13.606.000 (treze milhões seiscentos e seis mil euros) e pelo PLANO DE
ACTIVIDADES no montante € 4.823.500 (quatro milhões oitocentos e vinte e três
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mil e quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por maioria, votos contra dos Vereadores sr. Engº Manuel
Vasconcelos Pinheiro, Dr. Jorge Ventura e Eurico Correia, aprovar as Opções do
Plano e Orçamento para o ano de 2007. ------------------------------------------------------------Os Vereadores sr.s Eng,º Manuel Pinheiro, Dr. Jorge Ventura e Eurico Correia
apresentaram a seguinte declaração de voto:- ------------------------------------------------------“Os Vereadores da coligação PSD/CDS-PP, embora concordem com a
generalidade das opções de investimento, entendem que as mesmas mereciam ser de
execução mais célere e outras, que foram esquecidas, mereciam ser incluídas nas
OPÇÕES DO PLANO PARA 2007, de modo a torná-lo mais ambicioso e tornar
Cinfães mais desenvolvido. Também, não poderíamos votar favoravelmente um
documento em cuja elaboração não nos foi dada a oportunidade de participação
activa e construtiva.----------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Face ao exposto votamos contra a aprovação das “OPÇÕES DO PLANO E
ORÇAMENTO PARA 2007”.” ----------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo dezassete horas e quarenta minutos
(17H40M), foi encerrada a reunião e dela se lavrou esta acta, que vai ser assinada, se
for aprovada. --------------------------------------------------------------------------------------------E Eu, Joaquim Fernando de Sousa Monteiro, Chefe de Divisão Administrativa
e Financeira, servindo de Secretário, a redigi, subscrevi e assino.-----------------------
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