Assembleia Municipal de Alpiarça

ACTA N.º 13
Acta da Assembleia Municipal de Alpiarça, realizada no
dia 27 de Junho de 2003.
Aos vinte sete dias do mês de Junho 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: Maria Graciete A. Costa de Brito,
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, Cláudia Cristina Favas Rodrigues, Maria
Leonor Tendeiro Ribeiro, Ricardo Manuel Arranzeiro Hipólito, Teresa Isabel
Claúdino de Freitas, António Jesus Milheiriço, Vitória Maria L. F. Brito, João
Abílio Mourato Rosa e António da Conceição Moreira.
Ausentes os eleitos Vera Lúcia Santos Veríssimo Noronha, por ter
pedido suspensão de mandato, no período compreendido entre vinte e quatro
de Junho e catorze de Julho em curso, por motivo de férias, e, Isabel Maria
Fernandes Coelho, por ter pedido renúncia ao mandato e Anabela Leal
Agostinho da Silva.
Maria Graciete A. Costa de Brito, em substituição legal da Presidente da
Assembleia Municipal, convocou a eleita Maria Felícia Prudêncio Gameiro para
exercer as funções de segunda secretária ficando, assim, a mesa constituída
pela Presidente da Mesa, Maria Graciete A. Costa de Brito e pelos secretários
Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar e Maria Felícia Prudêncio Gameiro .
De seguida leu o pedido de renúncia ao mandato da eleita Isabel Maria
Fernandes Coelho, tendo solicitado a presença da munícipe Vitória Maria
Lopes de Faria Brito, para tomar posse como membro da Assembleia
Municipal, cujo acto se seguiu.
A Presidente da Mesa iniciou a sessão cerca das vinte e uma horas e
quarenta e quatro 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 53º da Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro;
Ponto dois - Apreciação e votação da Proposta de Regime, do quadro de
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atribuições e competências das áreas metropolitanas e das comunidades
intermunicipais de direito público e o funcionamento dos seus órgãos – Leis
números 10/2003 e 11/2003, de 13 de Maio;
Ponto três - Apreciação e votação da Proposta de Empréstimo a longo
prazo, no valor de 295.651,00 €, destinado a investimentos Municipais;
Ponto quatro - Apreciação e votação da Proposta de Atribuição de
Menção de Mérito Excepcional ao funcionário Augusto Vítor Fidalgo;
Ponto cinco - Apreciação e votação da Proposta de suspensão parcial do
regulamento do PDM de Alpiarça – Zona do projecto da Monliz;
Ponto seis - Código de Posturas para o Município de Alpiarça;
Ponto sete – Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos
Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em Taxi, da Câmara
Municipal de Alpiarça;
Ponto oito -

Alteração ao Regulamento de Cedência e Utilização do

Estádio Municipal Dr. Raul José das Neves.

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.
O eleito Vasco d’ Aguiar leu uma moção sobre “Os Amigos da CasaMuseu dos Patudos”.
A Presidente da Mesa pôs à votação a entrada da moção do eleito Vasco
d’ Aguiar, tendo a mesma sido rejeitada por maioria, com sete votos contra,
três abstenções e três votos a favor.
O eleito Ricardo Hipólito leu uma recomendação sobre a Toponímia de
Alpiarça, que fica apensa à presente acta.
A Presidente da Mesa colocou à apreciação dos eleitos as actas
números dez e onze, de vinte e quatro e trinta de Abril de dois mil e três.
O eleito Vasco d’ Aguiar referiu que a acta de vinte e quatro de Abril de
dois mil e dois nunca foi aprovada pela Assembleia Municipal.
De seguida a Presidente da Mesa pôs a acta número dez de vinte e
quatro de Abril último à votação, tendo esta sido aprovada, por maioria, com
doze votos a favor e duas abstenções.
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O eleito Ricardo Hipólito teceu considerações várias sobre as suas
intervenções nas sessões da Assembleia Municipal.
O eleito Paulo Espírito Santo teceu criticas e firmou posição futura sobre
os documentos a anexar às actas, nomeadamente sobre declarações de voto.
O eleito Vasco d’ Aguiar afirmou que as declarações de voto não são
votadas.
A eleita Sónia Sanfona apresentou proposta sobre a entrega das
moções, no sentido de a mesma ser feita antecipadamente à realização das
Assembleias Municipais.
O eleito Ricardo Hipólito propôs a cedência de meios da Junta da
Freguesia para que as fotocópias das moções chegassem, antecipadamente,
aos eleitos.
O eleito Pedro Gaspar interveio sobre os reincidentes erros de
Português e de concepção constantes nas actas apresentadas à Assembleia.
Requereu a melhor atenção do executivo para tal facto.
O eleito Vasco d’ Aguiar referiu-se à futilidade da discussão sobre o
português das actas.
A eleita Sónia Sanfona questionou a mesa sobre a falta de uma
declaração de voto verbal feita pelo eleito Manuel Luís Bárbara.
De seguida o eleito Manuel Luís Bárbara leu uma declaração de voto.
A Presidente da Mesa sugeriu alterações à acta número onze de trinta
de Abril último que foram aceites, tendo-a, de seguida, posto à votação. Foi
aprovada, por maioria, com uma abstenção, dez votos a favor e quatro votos
contra.
A Presidente da Mesa abriu debate a outras matérias.
O eleito Ricardo Hipólito questionou sobre solicitação do eleito Manuel
Luís Bárbara à Câmara Municipal de Alpiarça para realização do Encontro de
Utentes do Centro de Saúde, e sobre a venda de Frutas no Parque do Carril.
O Presidente da Câmara respondeu às matérias anteriormente referidas.
O

eleito

Paulo

Espírito

Santo

questionou

sobre

trabalhadores

contratados a prazo, no âmbito do Mercado Social de Emprego.
O Presidente da Câmara leu relatório sobre estes trabalhadores e
prestou os esclarecimentos sobre o assunto.
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O eleito Vasco d’ Aguiar afirmou que o processo de entrada para o
quadro dos trabalhadores era da responsabilidade do Eng.º Raul Figueiredo.
De seguida a Presidente da Mesa referiu-se ao teor dos contratos a
termo certo para refutar as afirmações do eleito Vasco d’ Aguiar.
O eleito Paulo Espírito Santo teceu considerações sobre as datas
referidas anteriormente pelo eleito Vasco d’ Aguiar
A Presidente da Mesa deu esclarecimentos técnicos sobre o assunto.
O eleito Vasco d’ Aguiar reiterou a posição sobre a sua leitura do
relatório sobre o Mercado Social de Emprego.
O Presidente da Câmara voltou a intervir dando esclarecimentos sobre
os contratados através do Mercado Social de Emprego.
O eleito Vasco d’ Aguiar falou sobre o tempo de serviço e as
progressões na carreira dos trabalhadores. Solicitou relatório informativo sobre
os contratados através do Mercado Social de Emprego de mil novecentos e
noventa e oito a dois mil e três.
A Presidente da Mesa deu por encerrado o período Antes da Ordem do
Dia, eram vinte e duas horas e quarenta e seis minutos.

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 53º 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 Regime, do quadro de
atribuições e competências das áreas metropolitanas e das comunidades
intermunicipais de direito público e o funcionamento dos seus órgãos – Leis
números 10/2003 e 11/2003, de 13 de Maio:
O Presidente da Câmara prestou esclarecimentos sobre este ponto.
Não tendo havido intervenções, foi a proposta colocada à votação, tendo
sido aprovada por unanimidade.
Ponto três - Apreciação e votação da Proposta de Empréstimo, a longo
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prazo, no valor de 295.651,00 €, destinado a investimentos Municipais.
O eleito Paulo Espírito Santo referiu-se a um lapso existente nos
documentos em apreciação.
O Presidente da Câmara prestou esclarecimentos técnicos sobre a matéria.
O eleito Paulo Espírito Santo não se mostrou satisfeito com os
esclarecimentos dados pelo Presidente da Câmara.
O Presidente da Câmara esclareceu as dúvidas remanescentes.
O Vereador Henrique Arraiolos pediu a rectificação dos erros documentais
e prestou esclarecimentos sobre a sua posição sobre o assunto. Lamentou
ainda a posição do Presidente da Câmara através de declaração de voto que
prestou em reunião de Câmara, aquando da aprovação do empréstimo.
O Presidente da Câmara esclareceu tecnicamente o assunto.
O eleito Pedro Gaspar questiona sobre a obrigatoriedade do empréstimo.
Foram dados esclarecimentos pelo Presidente da Câmara sobre a questão
colocada.
O eleito Pedro Gaspar congratulou-se com a opção do executivo pela
estratégia económica empreendida.
O eleito Manuel Luís Bárbara referiu a insignificância do montante do
empréstimo.
Posta à votação foi esta proposta aprovada, por maioria, com onze votos a
favor e quatro votos contra.
Ponto quatro - Apreciação e votação da Proposta de Atribuição de
Menção de Mérito Excepcional ao funcionário Augusto Vítor Fidalgo:
Não houve intervenções.
Foi a proposta posta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.
Ponto cinco - Apreciação e votação da Proposta de suspensão parcial do
regulamento do PDM de Alpiarça – Zona do projecto da Monliz:
O Presidente da Câmara deu esclarecimentos sobre este ponto.
Foi a proposta posta à votação tendo sido aprovada por unanimidade.
Ponto seis - Código de Posturas para o Município de Alpiarça:
Não tendo havido intervenções, foi este ponto posto à votação tendo sido
aprovado, por maioria, com onze votos s favor e quatro abstenções.
Ponto sete – Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos
Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em Taxi, da Câmara
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Municipal de Alpiarça:
Não tendo havido intervenções, foi este ponto posto à votação, tendo sido
aprovado por unanimidade.
Ponto oito -

Alteração ao Regulamento de Cedência e Utilização do

Estádio Municipal Dr. Raul José das Neves.
Não tendo havido intervenções, foi este ponto posto à votação, tendo sido
aprovado por unanimidade.
O eleito Ricardo Hipólito sugeriu melhorias à forma como os documentos
vêm compilados para os membros da Assembleia.
A Vereadora Vanda Nunes forneceu informação verbal sobre a visita da
delegação da Câmara Municipal à Cidade de Wysokie Mazowieckie, geminada
com a Vila de Alpiarça, na Polónia.
Findo o período da Ordem do Dia, eram vinte e três horas e trinta e quatro
minutos.

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 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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