NOTA DA PRESIDÊNCIA
Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano
para o Ano de 2019 aprovados por maioria
Caros Munícipes,

Na reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nisa, realizada hoje dia 31 de Outubro, o
Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano para o Ano de 2019 foram aprovados por maioria
com os votos da Presidente e dos Vereadores do PS.

Os Vereadores da CDU, que mais uma vez não apresentaram qualquer contributo/ideia/proposta para
enriquecer o referido documento, votaram contra o Orçamento Municipal de 2019 (o que não é
novidade pois desde que são vereadores nunca aprovaram qualquer orçamento do município). Os
referidos Plano e Orçamento foram enviados a todos os Vereadores, com a antecedência que a lei
obriga, para análise, reflexão e apresentação de propostas, em trabalho conjunto com os técnicos
municipais que os elaboraram e que estiveram presentes na reunião, mas os Vereadores da CDU (que
aliás chegaram a informar por e-mail que iriam faltar à reunião de hoje…) preferem criar fatos e
novelas de terceira categoria com frágeis argumentos, inclusive colocando em causa o
profissionalismo de alguns trabalhadores do município.

Tentam a todo o custo bloquear a atividade deste executivo, pasme-se: votaram a favor do Mapa de
Pessoal, para quê? – para iludir a verdade, pois de que vale um Mapa de Pessoal aprovado sem
Orçamento para pagar vencimentos? É este o respeito pelos Trabalhadores? E pelos Munícipes? - como
executar as obras necessárias, ruas e estradas do concelho, piscina de Tolosa, Largo do Calvário em
Alpalhão, Centro de Saúde de Nisa, já para não falar das obras de requalificação do Hospital Velho para
dar condições de higiene e segurança a quem trabalha neste espaço municipal há tantos anos
degradado, sem Orçamento e Plano de Atividades aprovados? É isto que os vereadores da CDU
querem, boicotar a atividade do município.
Por nós, continuamos a Trabalhar em prol do bem-estar do nosso povo! De forma séria e de boa-fé!
Nisa e Paços do Concelho, 31 de outubro de 2018.
A Presidente da Câmara Municipal de Nisa,
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