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ACTA N.° 05101
ACTA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM:

27 DE DEZEMBRO DE 2001.

Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e. um, 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 10 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 de Brito
Mena Antunes, secretariado pelos Srs. Vogais João Manuel do Nascimento Mota Lança e
José Manuel Fraústo Soares da Costa, respectivamente Primeiro e Segundo Secretários
eleitos.-—-—----
Pelas 20 horas, o Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão, tendo sido feita a
chamada, verificou-se faltarem os Srs. Dr. Carlos da Silva Barbas, João Maria Margarido
Mimoso e Manuel Carrilho Felizardo, tendo sido presentes as respectivas justificações, como
previsto no n° 6 do artigo 46°, da Lei 169/99, de 18 de Setembro. Conforme competência
atribuída através do no 5 do artigo 46° do mencionado normativo legal, a Mesa considerou
justificadas as faltas dos membros referidos. ----—------—------ —-—-—-------—---------—--

Representando a Câmara Municipal estava o seu Presidente, Sr. .Dr. Manuel Carrilho
Bugalho. Assistiram à sessão os vereadores Silvestre Mangerona Fernandes Andrade,
Joaquim Francisco Silva Barbas e José Picado Casa Nova. —- -

ACTA DAS REUNIOES ANTERIORES
Foi presente a acta da reunião anterior, realizada no passado dia 28 de Setembro de 2001,
que foi aprovada em minuta, nos termos no 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 unanimidade .—-—--—---- —-—----—-——--

ORDEM DE TRABALHOS
Imediatamente a seguir e referente a esta sessão foi lida a ordem dos trabalhos.
Deliberou 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.° 16) na pasta de
documentos anexa a este livro de actas. ---— —-—-—-—-—-—---—-—

PONTO N.°1
INFORMAÇÕES 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.° 17) na pasta de documentos anexa a
estelivrodeactas.--—-—-—-~-__~___......
O Sr. Presidente da Câmara teceu algumas explicações sobre os pontos abordados na
referidainformação.----—-—--_-_ —- -

PONTO N.°2
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS DA AGÊNCIA REGIONAL DE

ENERGIA E AMBIENTE
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.° 18) na pasta de documentos anexa a
estelivrodeactas.--—----—---- ----—-_..~ _-_- -
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O Sr. Presidente da Câmara teceu algumas explicações sobre os principai aspectos
estatutosreferidos.—-—-—- --

Propostos à votação, os mencionados estatutos foram aprovados por quinze votos a favor e
umaabstenção.--—-

PONTO N.° 3
APRECIAÇÃO E APROVACÃO REGULAMENTO DEI VENTÁRIO E CADASTRO DO

PATRIMÓNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO
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..° 19) na pasta de documentos anexa a
estelivrodeactas.--—----—-—-——-—-—-——-———--—- -

O Sr. Presidente da Câmara teceu algumas explicações sobre o regulamento acima referido.
Proposto à votação, o mencionado regulamento foi aprovado por unanimidade.

PONTON.° 4
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO QUADRO DE

• PESSOAL
O presente documento dá-se aqui como transcnto na integra, sendo o mesma rubricado por
todos os membros da mesa e arquivado (com o n.° 20) na pasta de documentos anexa a
estelivrodeactas.--—-—-—-—- ~--—-—-—-—- -

O Sr. Presidente da Câmara teceu alguma~expljcàções sobre a alteração acima referida.—-
Proposta à votação, a alteração ao Quadro de Pessoal foi aprovada por unanimidade.

PONTO N.° 5
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO E TABELA DE

TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS
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.° 21) na pasta de documentos anexa a
estelivrodeactas.-------------- ---—-—-—-—-—- -

O Sr. Presidente da Câmara teceu algumas explicações sobre o regulamento acima referido.
Proposto à votação, o projecto de Regulamento e Tabelas de Taxas e Licenças Municipais
foi aprovado por maioria com 15 votos a favor e uma abstenção do Sr. José Manuel Soares
da Costa, tendo este referido que se abstém por concordar com a posição assumida em
reunião de Câmara Municipal, pelos vereadores do PSD. —-—-—-

PONTO N.° 6
ASSUNTOS DIVERSOS

Pediu a palavra o Sr. Joaquim Matos Ramilo para perguntar ao senhor Presidente da
Câmara se ela tinha conhecimento que andavam a alcatroar a estrada da Ponte Velha —

Santo António das Areias, tendo o empreiteiro cortado a estrada sem se ter avisado os
utentes.--—-—-—- ----—-—-—- -

O Sr. Vereador Silvestre Mangerona Fernandes Andrade informou que esse assunto já
estavaasertratado.--—-——-—-------—- ----——-—-—-—-—-—-

O Sr. João Manuel Lança agradeceu a colaboração de todos os membros da Assembleia
Municipal nesta última reunião do mandato e desejou um feliz ano a todos.
O sr. Paulo Estorninho Mota desejou igualmente as maiores felicidades a todos, em especial
aqueles que iriam deixar de exercer os seus cargos na Assembleia Municipal.

177



MUNICÍPIO DE MARVÃO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

01-12-27

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal referiu que 1958, quando partiu de Marvão
prometeu que voltaria rico e que iria ajudar os pobres, o que tinha feito sem que estes lhe
tivessem retribuído com o voto nas passadas eleições, facto pelo qual Marvão, para ele
acabara e não viria tomar posse como membro da Assembleia Municipal.

APROVAÇÃO EM MINUTA
Por unanimidade, foi deliberado aprovar a presente acta em minuta, nos termos do artigo
92°. N.° 3 da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro e tida por conforme por todos, vai ser
assinada. --—-—-—-—----—

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião. ---- —

Eram22horas.-----— —-----------------------. ----—

O PRESIDENTE DA ASSEM EIA,

O PRIMEIRO SECRETÁRIO,

O SEGUNDO SECRETÁRIO,

~~ .-~ ~ .~ _c5lTb
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