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ATA N.º 21/2014
Ata da Reunião Extraordinária da
Câmara

Municipal

de

Cinfães,

realizada em 30 de outubro de 2014
01 – ABERTURA ---------------------------------------------------------------------------Aos trinta dias do mês de outubro do ano dois mil e catorze, na Vila de Cinfães,
Paços do Concelho e Sala de Reuniões, sob a Presidência do Presidente da Câmara,
enfº Armando Silva Mourisco e a presença do Vice-Presidente, dr. Serafim
Rodrigues e dos Vereadores, dr. Pedro Miguel Semblano Teixeira, profª Maria da
Graça da Mouta Silva Reis, prof. Avelino Evaristo Rosa Cardoso, enfª Maria João
Monteiro Tavares e sr. António Sérgio de Pinho Sales, reuniu este Corpo
Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------Eram quinze horas e trinta minutos (15H30M), 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, ORÇAMENTO, MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CINFÃES PARA O ANO FINANCEIRO DE 2015 E
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL PARA 2015 DA EMPRESA
MUNICIPAL “QUINTA DE TUBERAIS – ENSINO PROFISSIONAL DE
CINFÃES E.M.: - Nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013,
de 12 de setembro, conjugado com o D.L. 54-A/99, de 22 de fevereiro, foi
apresentado o orçamento para o ano financeiro de 2015, totalizando a importância de
€ 20.132.380,00 (vinte milhões cento e trinta e dois mil trezentos e oitenta euros),
assim discriminada: -----------------------------------------------------------------------------

RECEITAS

MONTANTE

DESPESAS

MONTANTE
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Correntes
De Capital
TOTAL

€ 15.109.859,61 Correntes
€ 5.022.520,39 De Capital
€ 20.132.380,00 TOTAL

€ 11.101.130,00
€ 9.031.250,00
€ 20.132.380,00

Igualmente foram apresentados para o ano de 2015: - as GRANDES OPÇÕES DO
PLANO que totalizam € 20.132.380,00 (vinte milhões cento e trinta e dois mil
trezentos e oitenta euros), divididas pelo PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS no montante de € 7.905.550,00 (sete milhões novecentos e
cinco mil quinhentos e cinquenta euros) e pelo PLANO DE ATIVIDADES no
montante € 12.226.830,00 (doze milhões duzentos e vinte e seis mil oitocentos e
trinta euros). -------------------------------------------------------------------------------------De igual modo é presente o Mapa de Pessoal para o ano de 2015, nos termos do artº
5º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro. ---------------------------------------------------Foram também presentes os Instrumentos de Gestão Previsional para 2015 da
Empresa Municipal “Quinta de Tuberais – Ensino Profissional de Cinfães E.M.. ----Foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos Vereadores, srs. Prof. Avelino
Evaristo Rosa Cardoso, enfª Maria João Monteiro Tavares e António Sérgio de
Pinho Sales, aprovar as Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano
de 2015, bem como os Instrumentos de Gestão Previsional para 2015 da Empresa
Municipal “Quinta de Tuberais – Ensino Profissional de Cinfães E.M. ----------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----Os Vereadores, srs. Prof. Avelino Evaristo Rosa Cardoso, enfª Maria João Monteiro
Tavares e António Sérgio de Pinho Sales, apresentaram a seguinte declaração de
voto: ----------------------------------------------------------------------------------------------“Uma vez mais os documentos, de vital importância para o desenvolvimento do
nosso concelho, chegaram ao nosso conhecimento a menos de 24 h da votação
impedindo, assim, uma análise consciente e responsável dos mesmos, restando-nos
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apenas a abstenção como única posição a tomar perante esta situação que em nada
valoriza o nosso trabalho e imagem. --------------------------------------------------------Reforçamos, uma vez mais, a nossa disponibilidade e postura colaborativa, tendo
sempre como prioridade as pessoas e o seu bem-estar, para o desenvolvimento
sustentável da nossa terra.” ------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo dezoito horas e trinta minutos (18H30), foi encerrada
a reunião e dela se lavrou esta ata, que vai ser assinada, se for aprovada. -------------E Eu, António Jorge Pereira Fraga, Coordenador Técnico, servindo de Secretário, a
redigi, subscrevi e assino.-----------------------------------------------------------------------
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