Assembleia Municipal de Alpiarça

ACTA N.º 11
Acta da Assembleia Municipal de Alpiarça, realizada no
dia 30 de Abril de 2003.
Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e três 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, Paulo Francisco Espirito Santo, Maria Felicia 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, Teresa Isabel Claudino de Freitas, António Jesus Milheiriço, Vitória
Maria L. F. Brito e Sérgio Augusto F. Mendes.
Ausentes os eleitos Carlos Jorge Duarte Pereira, Isabel Maria Fernandes
Coelho e Maria Graciete Costa de Brito por terem pedido suspensão de
mandato.
A Presidente da Mesa convocou a eleita Maria Felícia Prudêncio Gameiro para
exercer as funções de primeira Secretária ficando, assim, a mesa constituída
pela sua Presidente, Vera Lúcia Santos Noronha, e pelos secretários Maria
Felícia Prudêncio Gameiro e Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar.
A Presidente da Mesa iniciou a sessão cerca das vinte e uma horas e
quarenta e um minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um - Apreciação da Informação Escrita a apresentar pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal acerca da Actividade do Município e da sua
Situação Financeira, ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do art.º 53 da Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro.
Ponto dois - Apreciação e votação da Proposta de Nomeação do
Conselho Municipal de Educação, ao abrigo do Decreto – Lei n.º 7/2003 de 15
de Janeiro.
Ponto três - Apreciação e votação da proposta de Regulamento de Apoio
às Actividades Sócio - Culturais.
Ponto quatro - Apreciação e votação da proposta de Regulamento do
Conselho Municipal de Desporto.
Ponto cinco – Apreciação e votação da Proposta de Alteração ao Quadro
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de Pessoal.
Ponto seis - Apreciação e votação do Balanço Inicial do Ano 2002.
Ponto sete - Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de
Contas do Ano 2002.
Ponto oito - Apreciação e votação dos Estatutos da Rota do Cavalo, Touro
e do Vinho.
Ponto nove - Apreciação e votação do Dec - Lei n.º 320/2002, de 28 de
Dezembro – Delegação de Competências da Câmara Municipal na A.M.L.T.,
para efeitos de regulamentação do diploma, fixação de taxas e regime
sancionatório, elaboração e votação de carta educativa e concelhia e carta de
ruído concelhia.
Ponto dez – Apreciação e votação da Proposta de Adicional ao Protocolo
de Competências entre a Câmara Municipal de Alpiarça, e a Junta de
Freguesia de Alpiarça.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
A Senhora Presidente da Mesa deu início a este período, convidando os
autarcas a apresentarem as suas moções ou outros documentos à mesa.
De seguida

põe à votação a acta número nove de vinte e um de

Fevereiro de dois mil e três, tendo sugerido algumas alterações ao conteúdo da
mesma, assim como os eleitos Paulo Espírito Santo e Ricardo Hipólito.
O eleito Manuel Luís Bárbara referiu-se à sua Declaração de Princípios.
O eleito Vasco d’ Aguiar requereu certidões das declarações ao
Presidente da Câmara.
A Presidente da Mesa dá os esclarecimentos sobre a certidão.
Foi posta à votação a acta número nove, tendo sido aprovada com onze
votos a favor e quatro votos contra.
Em nome da Bancada da CDU o eleito Vasco d’ Aguiar apresentou uma
declaração de voto, que fica apensa à presente acta.
O eleito Paulo Espírito Santo protesta contra a posição da Bancada da
CDU.
O eleito Ricardo Hipólito discorda da possibilidade de serem efectuados
comentários sobre as declarações de voto.
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A Presidente da Mesa esclarece sobre o teor, e o que deve estar
transcrito nas actas da Assembleia Municipal. Esclarece ainda e faz referência
aos atrasos da entrega da documentação específica da Assembleia.
Demonstrou o seu desagrado por comportamentos menos dignos na sessão da
Assembleia do Vinte Cinco de Abril.
Dá esclarecimentos ainda sobre elementos da Resiurb bem como da
E.t.a.r Intermunicipal.
A Presidente da Mesa propõe que seja realizada uma visita ao concelho
por parte dos membros da Assembleia Municipal. Foi decidido por
unanimidade, que será o dia vinte e quatro de Maio às nove horas e trinta
minutos.
O eleito Vasco d’ Aguiar pediu esclarecimentos sobre a referência da
Presidente da Assembleia aos comportamentos da Assembleia do Vinte Cinco
de Abril.
A eleita Vitória Brito considerou indignas as declarações da Presidente
da Mesa, Presidente da Câmara e da eleita Sónia Sanfona na sessão do Vinte
Cinco de Abril.
A eleita Sónia Sanfona repudiou a posição da Bancada da CDU sobre
esta matéria.
O eleito Manuel Luís Bárbara interveio sobre esta matéria.
O eleito Ricardo Hipólito referiu-se à organização da Assembleia
Municipal do Vinte Cinco de Abril como evento.
Usou da palavra a Presidente da Mesa para esclarecer sobre a
organização e sobre os “comportamentos” do público na sessão solene do
Vinte Cinco de Abril.
Interveio

o

eleito

Ricardo

Hipólito

sobre

assuntos

variados,

nomeadamente, comissão sobre Alpiarça com a Escola E,B 2,3/S de José
Relvas.
O eleito Paulo Espírito Santo teceu considerações sobre a referida
comissão. Propôs que a comissão seja composta por cinco elementos, três
elementos da bancada do PS e dois elementos da bancada da CDU. Teceu
ainda considerações sobre a Assembleia Municipal do Vinte Cinco de Abril.
A Presidente da Mesa esclareceu o eleito Ricardo Hipólito sobre o
assunto “Tratamento resultante dos Trabalhos Arqueológicos”.
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O eleito Ricardo Hipólito teceu considerações sobre a proposta feita pela
Bancada do PS e sugeriu que a proposta seja posta à votação na próxima
Assembleia Municipal.
O eleito Paulo Espírito Santo esclareceu sobre a oportunidade da
apresentação da proposta pela Bancada do PS e ainda sobre os moldes da
proposta.
O eleito Vasco d’ Aguiar não concordou com o facto de os elementos da
Comissão serem obrigatoriamente da Assembleia Municipal.
O eleito Paulo Espírito Santo pede a votação da proposta.
A Presidente da Mesa põe esta proposta à votação, tendo sido
aprovada, por maioria, com onze votos a favor e quatro abstenções.
O eleito Ricardo Hipólito referiu-se às taxas das Piscinas Municipais.
O eleito António Milheiriço apresentou voto de congratulação pela
construção da Fábrica de Lacticínios e construção do Pavilhão da Escola, o
qual fica anexa à presente acta.
A Presidente da Mesa colocou à votação e discussão as moções e
votos.
Moção número um (1.º de Maio).
Não houve intervenções.
Posta à votação, foi aprovada por unanimidade, ficando anexa à
presente acta.
Moção número dois (Voto de Condenação), da Bancada do Partido
Socialista.
O eleito Ricardo Hipólito disse que repudia a pena de morte e teceu
considerações sobre o embargo a Cuba.
A eleita Sónia Sanfona defendeu a posição do voto de condenação,
refutando a teoria dos embargos a Cuba.
O eleito Paulo Espírito Santo defendeu a Condenação a Cuba pelas
penas de morte.
Os eleitos Vasco d’ Aguiar, Manuel Luís Bárbara, Sónia Sanfona, e
Cláudia Rodrigues teceram considerações sobre o assunto.
O eleito João Abílio apresentou e leu dois requerimentos, que ficaram
apensos à presente acta.
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De seguida o eleito Ricardo Hipólito solicitou esclarecimentos, sobre o
assunto “Apoio aos Emigrantes”.
A Presidente da Mesa esclareceu três questões colocadas pelo eleito
Ricardo Hipólito, assim como teceu ainda considerações sobre as declarações
da eleita Vitória Brito sobre o seu discurso do Vinte Cinco de Abril.
O eleito Ricardo Hipólito questionou sobre achados arqueológicos.
A eleita Cláudia Rodrigues leu duas declarações da bancada do PS e
entregou à mesa, ficando estes documentos apensos à presente acta.
A eleita Sónia Sanfona apresentou um voto de Condenação em nome de
todos os membros da Assembleia o qual fica apenso à presente acta.
O eleito Vasco d’ Aguiar questionou quais as iniciativas para o dia
Internacional dos Museus.
Posta à votação, foi aprovada por maioria, com onze votos a favor e
quatro abstenções.
O eleitos Ricardo Hipólito e Manuel Luís Bárbara, apresentaram
declaração de voto, que ficam apensas à presente acta.
O voto de Congratulação apresentado pelo eleito António Milheiriço foi
posto à votação.
Não houve intervenções.
Foi aprovado por maioria, com onze votos a favor e quatro abstenções.
A Presidente da Mesa dá a palavra à senhora Vereadora Vanda Nunes
que esclareceu sobre o dia Internacional dos Museus.
A Presidente da Mesa dá por encerrado o período antes da ordem do
dia.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto um - Apreciação da Informação Escrita a apresentar pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal acerca da Actividade do Município e da sua
Situação Financeira, ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do art.º 53 da Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro.
O Presidente da Câmara prestou esclarecimentos sobre a informação
escrita acerca da Actividade do Município.
Não houve intervenções.
Ponto dois - Apreciação e votação da Proposta de Nomeação do
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Conselho Municipal de Educação, ao abrigo do DL n.º 7/2003 de 15 de Janeiro.
A Vereadora Vanda Nunes prestou esclarecimentos sobre a proposta de
nomeação do Conselho Municipal de Educação.
Não houve intervenções.
Foi a proposta colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.
Ponto três - Apreciação e votação da proposta de Regulamento de Apoio
às Actividades Sócio - Culturais.
O Presidente da Câmara prestou esclarecimentos sobre este ponto.
Os eleitos Paulo Espirito Santo e Vasco d’ Aguiar propuseram alterações
ao regulamento, designadamente aos artigo 2.º, 11.º, 14.º, 16º., e 25.º,.
O eleito Vasco d’ Aguiar propôs alterações ao regulamento.
O Presidente da Câmara Municipal teceu considerações sobre as
intervenções anteriores.
Foi a proposta colocada à votação e aprovada por unanimidade.
Ponto quatro - Apreciação e votação da proposta de Regulamento do
Conselho Municipal de Desporto.
O Presidente da Câmara deu esclarecimentos sobre o ponto em epígrafe.
Houve intervenção do eleito Paulo Espírito Santo, tendo proposto alteração ao
artigo 13º.
O Presidente da Câmara aceitou a alteração da proposta.
Foi colocada a proposta à votação e aprovada por unanimidade.
Ponto cinco - Apreciação e votação da Proposta de Alteração ao Quadro
de Pessoal.
A Vereadora Vanda Nunes deu esclarecimentos sobre o teor do ponto em
epígrafe.
Não tendo havido intervenções foi a proposta colocada à votação e
aprovada por unanimidade.
Ponto seis - Apreciação e votação do Balanço Inicial do Ano 2002.
Intervenções dos eleitos Paulo Espírito Santo, Manuel Luís Bárbara e
Vasco d’ Aguiar sobre este ponto.
O Presidente da Câmara deu esclarecimentos sobre as questões
colocadas.
Colocado este ponto à votação foi aprovado por maioria, com onze votos a
favor e quatro abstenções.
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Ponto sete - Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de
Contas do Ano 2002.
Foram dados esclarecimentos pelo Presidente da Câmara sobre este
ponto.
O eleito Paulo Espírito Santo pediu esclarecimentos sobre as contas
apresentadas.
O Presidente da Câmara esclareceu as questões do eleito Paulo Espírito
Santo.
O eleito Vasco d’ Aguiar teceu considerações sobre este ponto.
Foram dados esclarecimentos pelo Presidente da Câmara ao eleito Vasco
d’ Aguiar.
O eleito Paulo Espírito Santo pediu esclarecimentos sobre a contabilidade
da Câmara Municipal de Alpiarça e sobre a situação de dívidas à ADSE.
O Presidente da Câmara esclareceu as questões do eleito Paulo Espírito
Santo e sobre o Relatório de Gestão de dois mil e dois.
O eleito Manuel Luís Bárbara pediu esclarecimento sobre este ponto.
O Presidente da Câmara deu o devido esclarecimento.
O eleito Ricardo Hipólito, teceu algumas considerações sobre o ponto em
discussão.
O eleito Vasco d’ Aguiar mostrou o seu desagrado por uma parte da
intervenção do eleito Paulo Espírito Santo.
O Presidente da Câmara Municipal deu esclarecimentos sobre as questões
dos eleitos.
O eleito Vasco d’ Aguiar esclareceu sobre as suas interpretações sobre o
mapa de absentismo e o mercado social de emprego.
O Presidente da Câmara referiu que irá trazer os mapas sobre a evolução
das situações de contratados a prazo e empregados camarários do quadro.
Posto este ponto à votação foi aprovado por maioria, com onze votos a
favor e quatro votos contra.
Ponto oito - Apreciação e votação dos Estatutos da Rota do Cavalo, Touro
e do Vinho.
O Presidente da Câmara deu esclarecimentos sobre este ponto.
Não houve intervenções.
Foi este assunto colocado à votação e aprovado por unanimidade.
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Ponto nove - Apreciação e votação do Dec-Lei n.º 320/2002, de 28 de
Dezembro – Delegação de Competências da Câmara Municipal na A.M.L.T.,
para efeitos de regulamentação do diploma, fixação de taxas e regime
sancionatório, elaboração e votação de carta educativa e concelhia e carta de
ruído concelhia.
A Presidente da Assembleia Municipal informou sobre esta matéria, tendo
posto à consideração dos eleitos um documento relativo a este ponto mas que
não constava nos documentos distribuídos aos membros da Assembleia
Municipal, relativamente à elaboração da carta educativa concelhia e à carta de
ruído concelhia.
Posto este ponto à votação foi aprovado por unanimidade, juntamente com
a proposta da Presidente da Mesa.
Ponto dez – Apreciação e votação da Proposta de Adicional ao Protocolo
de Competências entre a Câmara Municipal de Alpiarça e a Junta de Freguesia
de Alpiarça.
O Presidente da Câmara prestou esclarecimentos sobre este ponto.
O eleito Ricardo Hipólito solicitou esclarecimentos sobre o assunto.
O Vereador José Carlos Ferreirinha esclareceu o eleito Ricardo Hipólito
sobre as suas questões.
Este ponto foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.
Fim do período da Ordem do Dia, eram uma hora e quarenta e seis minutos
do dia um de Maio de dois mil e três.

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 e que os munícipes presentes apenas poderiam usar da palavra por
uma única vez, por um máximo de cinco minutos, devendo preencher para o
efeito uma ficha de inscrição.
Interveio o munícipe Joaquim Nazaré Martins, sobre a questão de um
arruamento na Zona traseira aos depósitos de água com ligação à Rua
Engenheiro Álvaro da Silva Simões.
O Presidente da Câmara esclareceu o munícipe.

8

Assembleia Municipal de Alpiarça
Não se registando mais nenhuma intervenção dos munícipes, a Presidente
da Mesa colocou à aprovação a minuta da acta da sessão, para efeitos de
execução imediata das deliberações, a qual foi 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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