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CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO TOMADA EM REUNIÃO DE 03 DE 
DEZEMBRO DE 2007 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO ECONÓMICO DE 200 8- 
� ORÇAMENTO ----------------------------------------------------------------------------  
� GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O QUADRIÉNIO 2008/2011--------  

---- O Senhor Vice-Presidente apresentou e submeteu a discussão as propostas 
indicadas em epígrafe, resultantes do trabalho interno dos serviços municipais, com as 
sugestões colhidas após distribuição de documento preliminar pelos senhores 
vereadores. Foi cumprido o estatuto do direito de oposição, em conformidade com o 
n.º 3, do artigo 5.º, da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio.------------------------------------------  
---- A proposta do orçamento importa tanto na receita, como na despesa, em 
47.922.200,00€ (Quarenta e sete milhões, novecentos e vinte e dois mil e duzentos 
Euros).---------- ------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------  A CÂMARA DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, APROVAR 

OS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PROPOSTOS.------------------------------------------------  

---- Votaram contra os Senhores Vereadores Dr. José Manuel Pereira Alho, Dr. José 

Oliveira Fernandes e Dr.ª Leonilde Santos Madeira Carreira da Conceição, que 

apresentaram a declaração de voto que se passa a reproduzir: “Lamentamos que uma vez mais 

documentos tão importantes para a vida do município e que exigem um razoável esforço na 

sua apreciação nos sejam disponibilizados quase em cima do momento da sua votação. Sexta 

feira a tarde para Segunda feira). --------------------------------------------------------------------------  

---- Demonstra uma falta de respeito pelo nosso estatuto de vereadores e tenta condicionar a 

qualidade da nossa intervenção. ---------------------------------------------------------------------------  

---- Registamos que as novidades relativamente a anos anteriores se reduzem a integração na 

sua linguagem de algumas apostas por nos assumidas como fundamentais para o 

desenvolvimento do município como sejam a revisão do PDM, a nova zona industrial 

Escandarão Gondemaria, a aposta na educação... infelizmente apenas em termos de linguagem 

pois não encontra correspondência em termos concretos de orçamentação na dimensão 

adequada. --------  

---- As opções erradas que tanto criticamos por não as considerarmos prioritárias como o novo 

edifício dos Paços do Concelho são constrangimentos a outras prioridades mais sensatas, 

outros elefantes brancos parecem felizmente adormecidos como o campo de golfe em 

Caxarias ou o novo edifício no actual terminal rodoviário em Ourém.------------------------------  

---- Nestes documentos não encontramos identificações necessárias ao seu apoio e por isso 

não votamos alinhados com a maioria PSD pois não queremos ser cúmplices em propostas de 

desenvolvimento que estão longe das nossas necessidades e por vezes ao lado.-------------------  
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---- O modo muito profissional como o Dr. Fernando Marques apresentou os documentos 

merece o nosso apreço. -------------------------------------------------------------------------------------  

---- As opções políticas aqui formatadas significam mais uma vez o adiar e hipotecar de 

aspirações de desenvolvimento do município pelo que só podem merecer o nosso voto 

contra.”-----------  ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------  Departamento de Administração e Planeamento da Câmara 

Municipal de Ourém, 06 de Dezembro de 2007. ----------------------------------------------  

------------------- O Director do Departamento, 
 
 


