ACTA N.º 60/2000 – Reunião extraordinária do dia 2000.12.12
----------Aos doze dias do mês de Dezembro do ano dois mil, nesta vila de Bombarral e
salão nobre do edifício dos Paços do Município, realizou-se
uma
reunião
extraordinária da Câmara Municipal de Bombarral, com a presença do senhor
presidente da Câmara António Carlos Albuquerque Álvaro e dos senhores vereadores
João Carlos Barreiras Duarte, João Manuel Carvalho Hipólito, Manuel Quintino Filipe
Silva, Luis Alberto Camilo Duarte, Amilcar António Santos e José Vítor Ribeiro Silva.----------Secretariaram a reunião o Chefe da Divisão Administrativa e Financeira Sérgio
Manuel Silva Duarte e o Assistente Administrativo Especialista Nuno Fernando
Carreira Taborda Ferreira.---------------------------------------------------------------------------------------Esteve igualmente presente o senhor Chefe da Divisão Técnica de Obras e
Urbanismo eng. Luis Fernando Pereira Mil-Homens. -----------------------------------------------------Pelas 17.40 horas, o senhor presidente da Câmara declarou aberta a
reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2315.

ORDEM DO DIA

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O
ANO 2001: Aberta a reunião o senhor presidente da Câmara fez entrega ao senhor
vereador João Hipólito de listagem com o montante do empréstimo necessário para a
comparticipação da Câmara nos projectos financiados pelo III Quadro Comunitário de
Apoio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Amilcar Santos declarou que “conforme sugestão que
apresentei, congratulo-me por o senhor presidente da Câmara ter considerado de
relevante interesse a dotação orçamental que permute o estudo e projecto da futura
área de actividades económicas, zona industrial, no Falcão, facto que sempre
considerei desde o inicio do mandato como medida urgente por virtude da mesma
colmatar uma lacuna grave existente nas estruturas de desenvolvimento económico.
Na mesma linha de orientação os factos de salvaguarda e ocupação da população
juvenil. Reitero os mesmos propósitos ao senhor presidente da Câmara e vereador
Luis Duarte ao terem considerado prioritárias as obras de construção do pólo
desportivo e nova escola da Delgada sem perder de vista e na sequência do apoio
também manifestado às obras de conclusão do centro de dia na Delgada. Considero
determinante a construção do novo cemitério de Azambujeira dos Carros e do parque
infantil dos Baraçais.” ---------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO:----------------------------------------------------------a) Festival do Vinho: --------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA A - O senhor vereador João Carlos Duarte efectuou a seguinte
proposta: «Considerando que o Festival do Vinho Português é o certame mais antigo
que se organiza a nível nacional; considerando o crescimento e a melhoria
desenvolvida nos últimos anos; considerando a sua afirmação no panorama vitívinicola
nestes sete anos de organização consecutiva que levaram o concelho de Bombarral
em termos regionais e nacionais e não só, o que é reconhecido por várias instituições
vitivínicola s a nível nacional, proponho que seja orçamentada uma verba de 15.000
contos de despesa e 12.000 contos de receita para o Festival do Vinho Português». -----------PROPOSTA B - Os senhores vereadores João Hipólito, Manuel Quintino,
Amilcar Santos e José Vítor Silva, apresentaram a seguinte proposta: «considerando o
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facto de aos elementos desta Câmara Municipal não terem sido facultados nem os
orçamentos nem as contas dos últimos festivais do vinho, nem o direito de
participarem nas opções deste certame, visa esta proposta obriga à apresentação
prévia de um orçamento, da metodologia e das opções para o certame, assumindo os
vereadores proponentes o compromisso de aprovar uma alteração orçamental , para a
contabilidade, que viabilize um festival digno.» ------------------------------------------------------------Foi deliberado por maioria com os votos dos senhores vereadores João
Hipólito, Manuel Quintino, Amilcar Santos e José Vítor Silva aprovar a proposta B. O
senhor presidente da Câmara e os senhores vereadores João Carlos Duarte e Luis
Duarte votaram a favor da proposta A. -----------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO: O senhor vereador João Carlos Duarte declarou
que: “apresentei a proposta A por considerar totalmente irrealista outra proposta
diferente que não leva os interesses do Bombarral a lado nenhum e que só demonstra
a miopia política, mesquinhez e a inveja da organização do Festival do Vinho. Espero
que outros consigam efectuar o Festival do Vinho durante 7 ou 8 anos consecutivos,
outros que no passado não o fizeram, mas espero que haja homens e mulheres bons
no concelho de Bombarral que organizem outros festivais do vinho com o mesmo
empenho, dedicação e sem qualquer interesse pessoal. Espero que os vereadores da
oposição tenham a mesma preocupação orçamental e de pormenor em relação a
outros assuntos.”---------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO: O senhor vereador Luis Duarte declarou que:
“mantenho o meu voto na proposta do orçamento no pressuposto de que concordo
que previamente seja feito um orçamento para trazer à Câmara Municipal e por
considerar que a verba orçamental, se acontecer, já é um salto qualitativo do ponto de
vista financeiro.”----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara subscreveu esta declaração de voto. ----------b) Boletim Municipal: O senhor vereador José Vítor Silva propôs a eliminação do
Boletim Municipal em virtude do mesmo não ter sido concretizado nos últimos três
anos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votaram a favor da proposta os senhores vereadores João Hipólito, Manuel
Quintino e José Vítor Silva, absteve-se o senhor vereador Amilcar Santos e votaram
contra o senhor presidente da Câmara e os senhores vereadores João Carlos Duarte
e Luis Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara usou o voto de qualidade para reprovar esta
proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------c) Ex-matadouro: O senhor vereador José Vítor Silva propôs que a verba de venda do
ex-matadouro seja de 25.000 contos, valor idêntico á hasta pública já realizada;-----------------Votaram a favor da proposta os senhores vereadores João Hipólito, Manuel
Quintino e José Vítor Silva, absteve-se o senhor vereador Amilcar Santos e votaram
contra o senhor presidente da Câmara e os senhores vereadores João Carlos Duarte
e Luis Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara usou o voto de qualidade para reprovar esta
proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------d) Ossário no cemitério do Pó: O senhor vereador José Vítor Silva propôs a previsão
de uma verba de 3.000 contos para construção de um ossário no cemitério do Pó.-----
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----------Foi deliberado por maioria reprovar esta proposta com os votos de reprovação
do senhor presidente da Câmara e dos senhores vereadores João Carlos Duarte,
Manuel Quintino e Luis Duarte, a abstenção do senhor vereador Amilcar Santos e os
votos de aprovação dos senhores vereadores João Hipólito e José Vítor Silva.---------e) Abastecimento público de água ao Casal do Vale: O senhor vereador José Vítor
Silva propôs a inclusão em Plano de Actividades do abastecimento de água ao Casal
do Vale; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade aprovar esta proposta. -----------------------------f) Abastecimento público de água ao Casal do Rosário: O senhor vereador José Vítor
Silva propôs a inclusão em Plano de Actividades do abastecimento de água ao Casal
do Rosário; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado por maioria reprovar esta proposta com os votos de reprovação
do senhor presidente da Câmara e dos senhores vereadores João Carlos Duarte,
Manuel Quintino e Luis Duarte e os votos de aprovação dos senhores vereadores
João Hipólito, Amilcar Santos e José Vítor Silva. -----------------------------------------------g) Previsão da ligação do Brejo à rede municipal de esgotos: O senhor vereador José
Vítor Silva propôs que seja prevista a ligação do Brejo à rede municipal de esgotos;------------Foi deliberado por unanimidade aprovar esta proposta. ---------------------------------------ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES: Votaram contra a proposta de
orçamento e plano de actividades os senhores vereadores João Hipólito, Manuel
Quintino e José Vítor Silva, absteve-se o senhor vereador Amilcar Santos e votaram a
favor o senhor presidente da Câmara e os senhores vereadores João Carlos Duarte e
Luis Duarte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Câmara usou o voto de qualidade para aprovar estas
propostas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.----------------DECLARAÇÃO DE VOTO: O senhor vereador Manuel Quintino declarou que:
“o meu voto contra prende-se com a não identificação com um plano de actividades e
orçamento em que os objectivos e os métodos de gestão não me parecem os mais
indicados para as notórias carências económicas. Quero registar nesta reunião a
vivência de um ambiente de discussão moderada e interessante, em que nos ouvimos
e em que por vezes houve até um toque de boa disposição, elementos estes de que
temos estados arredados há vários meses. Deixo votos para que o que se passou hoje
sirva para nos voltarmos a encontrar no diálogo.” ---------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO: O senhor vereador José Vítor Silva declarou que. “o
meu voto contra baseia-se no facto de este orçamento / plano de actividades ser
completamente irrealista, quer no campo da previsão de receitas e despesas não
identificando as prioridades estratégicas do executivo, pelo que obviamente a sua
aprovação é uma carta branca ao presidente da Câmara e aos respectivos vereadores
do P.S.D. para poderem em ano de eleições realizarem o que bem entenderem sem
darem qualquer explicação ou motivos ao restante executivo. Lamento que a posição
do senhor vereador Amilcar Santos se tenha modificado ao longo de uma noite,
viabilizando e corresponsabilizando-se politicamente por este plano de actividades e
orçamento. Apraz-me verificar que os vereadores do P.S.D. se voltaram a unir na sua
causa.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Pelas 22.05 horas nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada e
lavrada a presente acta, que depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente
assinada nos termos do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, pelo
presidente do orgão e pelo funcionário municipal que a lavrou .-----------------------------O Presidente da Câmara:
O Funcionário:
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