
Para os devidos efeitos, levo a conhecimento de V. Exa, que este órgão deliberativo
aprovou na sua sessão ordinária do dia 30 do mês transato, a proposta supra referida, por
18 votos a favor e 17 abstencöes, corn declaraçao de voto do senhor João Correia do
Grupo Municipal do Partido Socialista: Votei a favor destes docurnentos, urna vez que
eles refletem de rnodo inevitável aquilo que é e que são as contas do rnunicIpio. Lamento
que durante este debate o PSD não tenha corrigido urna faiha grave ao longo dos ültimos
anos, que foi o de falhar consecutivarnente os nürneros, numa jogada, clararnente de
oportunisrno e tentativa populista de angariarern votos. 0 que ficou claramente
dernonstrado que assirn não é neste documento. E por ültirno, gostaria de realcar urna
coisa, que não tern diretarnente a ver corn este orçamento, mas tern a ver corn o debate
que foi feito. Da ültirna vez que houve provocacöes a urn dos rnernbros desta Assembleia,
tudo terrninou corn a bancada da coligação “Lousada Viva” a sair desta sala. Hoje
verificou-se, novarnente, urna tentativa clara de nos fazer “saltar a tarnpa”. E esta é a
expressao que eu acho que deve ser usada. Eu acho que isso é baixeza politica e se é
para entrar nesse jogo nós não estamos cá. Eu digo qual é, charna-se Fonseca, o ültirno
norne foi Fonseca. Se isso voltar a acontecer, como é óbvio, e dentro daquilo que são os
limites da batalha polItica, vai haver resposta”. E do senhor Adão AntOnio Moreira
presidente da Junta de Freguesia de CaIde de Rei: “ Acho, ou estranho rnuito que as
pessoas que, aqui ha uns tempos atrás, viarn os nürneros de urn deterrninado local, tudo
pela positiva. (E estamos a falar de urn local onde tern urna entrada de dinheiro de trinta e
sete rnil euros), e cern rnil euros era muitIssirno born, estávarnos no céu. E quando hoje,
essas mesmas pessoas, perante urna Cârnara que ainda so pode endividar ate dezassete
milhöes de euros, dizem quo é urna rná gestão. Varnos ter juizinho nas cabecinhas e
varnos pensar naquilo quo dizemos”.

Corn os melhores curnprimentos,

Atentarnente

0 Presidente,
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CERTIDAO

Jorge Manuel Fernandes Maiheiro de Magalhäes, Presidente da Assembleia Municipal de
Lousada, certifica que no Livro de Atas, a seu cargo, consta que este Orgao Deliberativo, na sua
sessão ordinária de 30 de abril de 2014 aprovou, por proposta da Câmara Municipal de Lousada,
presente na reunião de 22 de abril de 2014 a proposta a seguir discriminada:

“. .propöe a Assembleia Municipal de Lousada a aprovacão dos documentos de prestação de
contas do ano de 2013, conforme estabelece a alInea I), do nürnero dois do artigo vThte e cinco e 0

nürnero dois do artigo vinte e sete, da Lel 75/20 13 de 12 de Setembro, bern como a apreciaçao do
certificado legal de contas e do parecer sobre as contas apresentado pelo revisor oficial de contas
em cumprimento do nürnero urn e três do artigo setenta e seis da Lel n° 73/20 13 de 03 de
seternbro”

Corn declaracão de voto do senhor João Correia do Grupo Municipal do Partido Socialista:
Votei a favor destes docurnentos, urna vez que eles refletern de modo inevitável aquilo que é e
que são as contas do rnunicIpio. Lamento que durante este debate o PSD não tenha corrigido
urna falha grave ao Iongo dos ültimos anos, que foi o de falhar consecutivamente os nürneros,
numa jogada, claramente de oportunisrno e tentativa populista de angariarern votos. 0 que ficou
clararnente dernonstrado que assim não O neste docurnento. E por ültimo, gostaria de realçar uma
coisa, que nao tern diretamente a ver corn este orçamento, rnas tern a ver corn o debate que foi
feito. Da Ultima vez que houve provocaçöes a urn dos rnernbros desta Assernbleia, tudo termThou
corn a bancada da coligação “Lousada Viva” a sair desta sala. Hoje verificou-se, novarnente, urna
tentativa clara de nos fazer “saltar a tarnpa” E esta é a expressao que eu acho que deve ser
usada. Eu acho que isso ó baixeza polItica e se é para entrar nesse jogo nós não estarnos cá. Eu
digo qual é, charna-se Fonseca, o ültirno norne foi Fonseca. Se isso voltar a acontecer, corno e
óbvio, e dentro daquilo que são os lirnites da batalha polItica, vai haver resposta”

E do senhor Adão Antonio Moreira presidente da Junta de Freguesia de Calde de Rei: “Acho,
ou estranho muito que as pessoas que, aqui ha uns tempos atrás, viam os nümeros de urn
deterrnThado Iocal tudo pela positiva. (E estarnos a falar de urn local onde tern urna entrada de
dinheiro de trinta e sete rnll euros), e cern mil euros era rnuitIssirno born, estávamos no céu. E
quando hoje, essas rnesrnas pessoas, perante urna Cãrnara que ainda se pode endividar ate
dezassete rnllhöes de euros, dizern que O urna ma gestao. Varnos terjuizinho nas cabecinhas e
varnos pensar naquilo que dizernos”

Sendo a proposta aprovada por 18 votos a favor e 17 abstençOes.

Lousada e Paços do MunicIpio, 05 maio de 2014

0 Presdente da Assembleia Municipal,

(Jorge Manuel Fernandes Maiheiro de Magalhães, D .)
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