Assembleia Municipal de Alpiarça

ACTA N.º 5
Acta da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de
Alpiarça, realizada no dia 29 de Maio de 2002.
Aos vinte e nove dias do mês de Maio do ano de dois mil e dois reuniu
no Salão da Junta de Freguesia de Alpiarça, a Assembleia Municipal de
Alpiarça, com a presença dos seguintes membros: Vera Lúcia Santos Noronha,
Sónia Isabel Sanfona Mendes, Maria Graciete A. Costa Pereira de Brito, Carlos
Jorge Duarte Pereira, Maria Felícia Prudêncio Gameiro, Vasco Luís Pimenta
d’Aguiar, Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar, Manuel Luís Cruz Bárbara,
Anabela Leal Agostinho da Silva, Cláudia Cristina Favas Rodrigues, Maria
Leonor Tendeiro Ribeiro, Ricardo Manuel Arranzeiro Hipólito, João Abílio
Mourato Rosa, em substituição da deputada municipal Isabel Maria Fernandes
da Silva Coelho, António de Jesus Milheiriço, em substituição de Teresa Isabel
Claudino de Freitas e Sérgio Augusto Ferreira Mendes, em substituição de
António da Conceição Moreira.
Ausentes os deputados municipais Isabel Maria Fernandes da Silva
Coelho, por ter pedido suspensão do mandato, por cento e vinte dias, a partir
de vinte sete de Fevereiro do ano em curso, Teresa Isabel Claudino de Freitas,
por ter pedido suspensão do mandato, por cento e vinte dias, a partir de vinte e
dois de Maio findo, Paulo Francisco Espírito Santo e António da Conceição
Moreira.
Na falta do segundo secretário no início da sessão, a Presidente da Mesa
solicitou na mesa a presença da deputada municipal Maria Felícia Prudêncio
Gameiro para exercer essas funções ficando, assim, a mesa constituída pela
sua Presidente, Vera Lúcia Santos Noronha, e pelas Secretárias Maria
Graciete A. Costa Pereira de Brito e Maria Felícia Prudêncio Gameiro.
Foi iniciada a sessão cerca das vinte e uma horas e quarenta minutos.
A Presidente da Mesa propôs um minuto de silêncio em memória de um
eleito da Assembleia de Freguesia de Alpiarça - João Manuel Avelino da Silva,
tendo endereçado à família votos de sentido pesar.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto único - CONTRACÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO, A LONGO
PRAZO, NO VALOR DE UM MILHÃO DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL
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NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO EUROS E SETENTA E QUATRO
CÊNTIMOS:
Foi distribuída informação da Câmara Municipal sobre a capacidade de
endividamento do Município.
A

Presidente

da

Mesa

apresentou

os

documentos

entregues

antecipadamente aos deputados, tendo lido, de entre estes, a informação
denominada “Proposta de Lei de Alteração ao Orçamento de Estado”, para dois
mil e dois, emanada da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
datada de catorze do corrente, bem como um documento próprio com
considerações sobre a situação que se coloca aos municípios pela proposta de
lei agora inserida no orçamento de Estado.
De seguida a Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente da
Câmara que explicitou as situações que se colocam aos municípios com o
limite ao endividamento proposto pelo Governo, concretizando no que se refere
à situação do Município de Alpiarça, nomeadamente no que respeita aos
projectos do Pavilhão Desportivo da Escola EB 2,3/S de José Relvas, da
renovação da rede eléctrica do concelho, através do Programa Energia do
Concelho de Alpiarça e da ampliação do edifício dos Paços do Concelho.
Explicitou também a razão do pedido de realização desta Assembleia
Municipal Extraordinária.
A Presidente da Mesa passou a palavra aos deputados municipais para
discussão o ponto único da ordem de trabalhos.
Interveio o deputado municipal Vasco d’ Aguiar referindo a intenção de voto
a favor da proposta de contracção do empréstimo. Referiu, em termos
comparativos, a analogia desta situação com a vivida pela Câmara Municipal
de Alpiarça antes das eleições de mil novecentos e noventa e sete. Voltou a
considerar, como em anteriores sessões, que as condições físicas de
realização da Assembleia Municipal não são as mais adequadas.
O Presidente da Câmara Municipal referiu esperar que, brevemente, as
sessões da Assembleia Municipal tenham condições de se realizar no auditório
da Biblioteca Municipal.
A Presidente da Assembleia Municipal considerou que uma das obras
importantes é a ampliação do Edifício dos Paços do Concelho, onde os
membros da Assembleia irão ter condições mais favoráveis para a realização
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das sessões.
Não havendo mais intervenções foi este ponto colocado à votação, tendo
sido aprovado por unanimidade.

PERÍODO DE DEPOIS DE ORDEM DO DIA
Concluída a ordem de trabalhos e havendo diversa assistência na sala, a
Presidente da Mesa informou que estava aberto o período para intervenção do
público.
Não se registando nenhuma intervenção dos munícipes, a Presidente da
Mesa pôs à aprovação a minuta da acta da sessão, para efeitos de execução
imediata da deliberação, tendo esta sido aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo para tratar, foi pela Presidente da Mesa encerrada a
sessão, da qual para constar se redigiu a presente acta, que vai pelos
membros da Mesa ser assinada.
Presidente: _________________________________________________
1.º Secretário: _________________________________________________
2.º Secretário: _________________________________________________

/O.C.
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