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ACTA N.° 03104
ACTA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM:

25 DE JUNHO DE 2004

Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e quatro, nesta Mui Nobre e
Sempre Leal Vila de Marvão e Edifício dos Paços do Concelho e Sala das Sessões, após
convocatórias individuais e edital afixado no dia 14 do corrente, nos lugares públicos do
estilo do concelho, em que se anunciava o dia, hora e local desta sessão e a respectiva
ordem de trabalhos, realizou-se a primeira e única reunião integrada na sessão ordinária
deste órgão deliberativo do Município de Marvão, sob a Presidência do Sr. Dr. João Ribeiro
Mendes, secretariado pelos Srs. Vogais António Nunes Miranda e Prof. Paulo António
Estorninho Mota, respectivamente Primeiro e Segundo Secretários eleitos.
Pelas 20 horas, o Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão, tendo sido feita a
chamada, verificou-se estarem presentes todos os seus membros.
Representando a Câmara Municipal estava o seu Presidente, Sr. Dr. Manuel Carrilho
Bugalho. Assistiram à sessão os Srs. vereadores Silvestre Mangerona Fernandes Andrade,
Dra. Maria Madalena Delicado Curião Tavares, João Manuel do Nascimento Mota Lança e
AntónioJoãoRodriguesRaposO.----—-------------—-——----—-—~— —----—-— —-—

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
Foi presente a acta da reunião anterior, realizada no passado dia 30 de Abril de 2004, que
foi aprovada em minuta, nos termos do n° 3, do artigo 92° da Lei n° 169/99, de 18 de
Setembro, e que antecipadamente foi distribuída a todos os membros da Assembleia
Municipal.-----—----—----—- —---~

Aprovada por maioria, com dezassete votos a favor e duas abstenções dos Srs. Joaquim
Matos Ramilo e Dr. Carlos Fernandes Baeta por não terem estado presentes na sessão
anterior.-——-—-—-------—---—--- ——-- -

ORDEM DE TRABALHOS
Imediatamente a seguir e referente a esta sessão foi lida a ordem dos trabalhos.
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade a alteração à Ordem do Dia para a
presente sessão, incluindo na mesma os dois seguintes pontos: --—- -

Ponto 6) Eleição de um elemento indicado pela Assembleia Municipal para a
Comissão Municipal de Licenciamento Comercial; --—-

Ponto 7) Eleição de um membro da Assembleia Municipal para a Comissão Municipal
de Defesa da Floresta contra Incêndios; -—-----——-—-——------—-—----—-——-

Deliberado aprová-la por unanimidade, dando-se aqui como transcrita na íntegra, sendo a
mesma rubricada por todos os membros da mesa e arquivada (com o n.° 03-2004) na pasta
de documentos anexa a este livro de actas. —-——-—-------—-

PONTO~N°1
INFORMACÃO DO SENHOR PRESIDENTE ACERCA DA ACTIVIDADE MUNICIPAL

O presente documento dá-se aqui como transcrito na integra, sendo o mesma rubricado por
todos os membros da mesa e arquivado (com o n.° DAIOI -2004) na pasta de documentos
anexaaestelivrodeactas. —-------—- ----

O Sr. Presidente da Câmara Municipal prestou alguns esclarecimentos solicitados pelos
membros da Assembleia Municipal relacionados com alguns dos assuntos constantes na
referidainformação.-—-—-—-—---—----—-—-—- —-—-—- -

PONTO N.° 2

80



MUNICÍPIO DE MÁRViÃO~
ASSEMBLEIA. MUNICIPAL

25-062004

APROVAÇÃO DA ia REVISÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE 2004’
Sobre este--ponto da. Ordem do’ Dia o Sr.. Presidentè da Câmara’ Municipal prestou alguns
esclareãimentos à Assembleia Municipal. —-—--—- -

® Sr-, Dr. João de Brito .Mena Antunes referiu que o Orçamento-é um documento muito
subjectivo e :que desconhece: qual o significado de diversas rubricas inscritas’ no referido
ØrçamefltO.’---—--— -

0 Sr.,- Presidente da Câmara Munióipal pediu a.~-intervenção do Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira~ Sr. Manuel dã Conceição Lourenço, que’ ‘deu as explicações
técnk~as sobre as normas a respeitar na elaboração deste documento..
Tornou então a palavra o Sr. Enferm°. João Francisco Pires Bugalhão para referir que o
Município dá-. emprego a joyens.. de fora, em~ prejuízõ. dos jovens ‘do Concelho .que,~ são
obrigados a abandonar o Concelho quando atingem a idade de ‘começar a trabalhar.
De seguida~ o Sr. Presidente da Assembleia Municipal referiu que, em sua opinião, a gestão~•
do Município foi exemplar, mesmo em termos nacionais.. Acrescentou ainda o Sr. Presidente
da Msembleia. Municipal que o. facto da população jovem não; conseguir arranjar-emprego.
no conselho fica-a dever-se à conjuntura existente,-’já que. desde há algumas décadas que’~
se assiste à~emigração dos -concelhos do interior para as grandes cidades. do. litoral -em
busca de melhores empregos e melhores condições de vida. -—-—-—-

Retomou a- palavra o Qr~ João, de Brito Mena Antunes para referir que nos últimos .tempos se
têm formado muitosjovens no concelho e que apesar do Município ter criado alguns postos
de trabalho estes foram cobertos por pessoas de estranhas ao nosso Concelho. --——-—-—-—

0 Sr.~ ,Presidente da Câmara Municipa[ tomou a palavra para referir que, relativamente ao
tema - -do - emprego, o Município de. Marvão- vai continuar a cingir-se- aos- parâmetros.
previstos-na Lei para realização de concursos ou.contratação de pessoal.
Seguidamente .0- Sr~~ Presidente da Assembleia Municipal- propÔs que se passasse. à-
votação deste ponto da Ordem do Dia, tendo a 1~ revisão ao Orçamento do-ano 2004,
sido aprovado com quinze votos a favor e quatro abstenções. -

PONTO N~-°:3 ‘ : , , . -.

FAPROVAÇAODA.ia REVISÃO ÀS GRANDES OPCÕES DO PLANO-DO-ANO DE 2004.
Sobre este ponto da Ordem do Dia o Sr. Presidente da Câmara Municipal prestou alguns
esélarecimentos à-Assembleia Municipal. —-—--—-——-—-—-—-—- -

Seguidamente o - Sr. Presidente da- Assembleia Municipal. propõs que se passasse”à
votação. deste- ponto’ da Ordem do Dia, tendo a 1a revisão às grandes opções do plano
do ano 2004,- sido aprovada com -quinze votos a favor e quatro abstenções. -

PONTON.°4-. ~.. ‘ ..~ .

APROVAÇÃO DA-PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO-ACORDO PARASSOCIAL DA~
VALNOR - ADITAMENTO . -

Sobre este ponto da Ordem do Dia -o. Sr.- Presidente .da -Câmara Municipal prestou alguns
esclarecimentos à-Assembleia Municipal. —-—--—-——-—-—-—-— -

Seguidamente o- Sr.- Presidente da- Assembleia’ Municipal -propôs que se-passasse à
votação deste ponto. da Ordem do Dia tendo -a -proposta de:.alteração ao açordo
parassocial da Vainor — Aditamento sido aprovado por-unanimidade.

PONTO N.°.5 ‘ -

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal propôs que se procedesse às duas
substituições seguintes na composição do Conselho Municipal de Segurança:
a) Substituir o Senhor Fernando Antunes Rosado pelo Sr. Eng. José Manuel Fraústo Soares
daCosta; ------—- -

b) Substituir os Comandantes dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Vide e de Portalegre
pelo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Marvão; —-—-——-—---------------—---

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar as substituições
propostas pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal. -—-—-—-—-—-

PONTO N.° 6
ELEICÃO DE UM ELEMENTO INDICADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO COMERCIAL
Sobre este ponto da Ordem do Dia o Sr. Presidente da Câmara Municipal prestou alguns
esclarecimentos à Assembleia Municipal. —-—-----—---- —-—-

Seguidamente procedeu-se à votação, tenho sido eleito por unanimidade o Sr. António
NunesMiranda. —-—- -——-—-—- —-—- -

PONTO N.° 7
ELEICÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO

MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
Sobre este ponto da Ordem do Dia o Sr. Presidente da Câmara Municipal prestou alguns
esclarecimentos à Assembleia Municipal. —--—--—---—----—-- —---—-—-—-—-—- -

Seguidamente procedeu-se à votação, tenho sido eleito por unanimidade o Sr.
Presidente da Junta de Freguesia de Beirã. —

PONTO N.° 8
ASSUNTOS DIVERSOS

O Sr. Dr. João de Brito Mena Antunes solicitou que se autorizasse a construção de umas
novas bancadas e balneários no Campo de Futebol de Santo António das Areias, uma vez
que o proprietário, a Casa do Povo de Santo António das Areias, exige que a chave seja
entreguenasuasede.— —-—-—-—---------—----—---------—----—-

O Sr. Presidente da Câmara referiu que desconhece o assunto e que este será estudado
comostécnicosdaCâmaraMunicipal.--------—--—-
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de Marvão referiu que as obras da
Pousada não respeitam os mesmos critérios que a população de Marvão tem que respeitar,
nomeadamente no que se refere ao cumprimento de normas impostas pelo IPPAR.
O Sr. Presidente da Câmara disse que o IPPAR tem levantado alguns problemas, que se
estão a tentar ultrapassar com a elaboração do Plano de Salvaguarda da Vila de Marvão.
O Sr. Eng. José Manuel Fraústo Soares da Costa interrogou o Sr. Presidente da Câmara
acerca do estado em que se encontram as bermas dos caminhos na zona da aldeia de
Galegos, onde a erva não foi cortada e é eminente o perigo de incêndios.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal disse que o ano foi propício ao crescimento da erva
nas bermas e que, há pouco tempo, falou com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de
SantaMariadeMarvãosobreesseassunto.—--—- -

Foi concedida a palavra à Sra. Vereadora Madalena Tavares que, referindo-se aos
concursos de pessoal abertos pela autarquia, citou vários exemplos, nomeadamente os que
foram abertos para o Gabinete Técnico Local, para onde não concorreu ninguém natural ou
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residente no Concelho. Lamentou, por este facto,... que se tivesse proferido naquela
Assembleia que a~polítiâad&cànt’rata~ãõ de ‘pes~oal da :Câmara era baseada na ideia de
que~qúêédefóraféque.ébom”~—--—-----~-—--—-——-—-—-—-—-
O Sr. Dr. -João de Brito MenaAntunesdisse, que não necessitava ouvir mais explicações da
Sra. Vereadora, uma vez que sobre esse assunto, ~o Sr. Presidente da Câmara Municipal já
prestara os ésclarecimentos necéssários: ~--~—---—

ESPAÇODESTINADO:-AO.PÚBLICO: —--

Pediu arpalavra-o Sr. Jorge da Silva Reia que pediu -que lhe fossem~arranjadas~ as entradas
das suás garágens, ná Rua da Fonté, em P&to da Espada, qúe tal como as calçadas da
ald~i3~ ficaram danificadas devido a empreitadas què decorreram naquele lugar.
0 Sr. Presidente da Câmara Municipal informou q~ie os trabalhos irão ser retomados na
pr&xima~emana:-~-—-~—-~-—-—-—-——-—-——--—-——-—-—-—-—-——-—----—-—-—- -

© Sr. ‘Jõão José Tnndade~perguntou se o.problemà da água em Alvarrões será resolvido e
referiu que a estrada Alvarrões —Carreiras está intransitável.
© Sí~Presidënte da.Câméra.Münicipal informou que pensa que o problema da água já está
resolvido e que-a empreitada da ~strada J~; está a concurso. ——-—-—----—-—-——-—-—-—-—-—--~-

0 Sr. António Batista agradeceu a resolüção’d6 prôblema da~ da Ribeirinha

- - ::...“ . .~APRQVAÇÃOEM~MIN~T~. -.‘ -: :-

Por~unanimidade, ~foi deliberado aprovar a presente acta em minuta, nos termos do artigo
92~ N:° 3 da Lei~ri.° 169I99;~ dé 18. de Setenib~oe tida. por conforme por todos’ vai~ser
~
E nada mais havendo-a tratar, o-Sr. Presidente-encerrou a-presente reunião.---
Eram23horas.--—-

O PRESIDENTE-DA A EMBLEIA, -

-. _~J Q:~~ -.

O PRIMEIRO SECRETARIO,

O SEGUNDO SECRETÁRIO,
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