Assembleia Municipal de Alpiarça

ACTA N.º 15
Acta da Assembleia Municipal de Alpiarça, realizada no
dia vinte e oito de Novembro de 2003.
Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e três,
pelas vinte e uma horas e vinte e sete minutos, reuniu, no Salão da Junta de
Freguesia de Alpiarça, a Assembleia Municipal de Alpiarça, com a presença
dos seguintes membros: Vera Lúcia Santos Noronha, Maria Graciete A. Costa
de Brito, Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar, Sónia Isabel Sanfona Mendes,
Paulo Francisco Espírito Santo, Vasco Luís Pimenta d’ Aguiar, Maria Felícia
Prudêncio Gameiro, Teresa Isabel Claúdino de Freitas, Maria Leonor Tendeiro
Ribeiro, Ricardo Manuel Arranzeiro Hipólito, João Abílio Mourato Rosa, Cláudia
Cristina Favas Rodrigues, Vitória Maria Lopes F. Brito, Manuel Luís Cruz
Bárbara e António da Conceição Moreira.
Ausente a eleita Anabela Leal Agostinho.
Deu-se cumprimento à 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 5
A/2002, de 11 de Janeiro.

Ponto dois - Apreciação e votação da Proposta da 1ª Revisão ao Plano
Plurianual de Investimentos para o ano de 2003.

Ponto três - Apreciação e votação do Plano Plurianual de Investimentos e
Orçamento para o ano de 2004.

Ponto quatro - Apreciação e votação da Proposta da 1ª. Revisão

-

Modificação ao Orçamento para o ano de 2003.

Ponto cinco - Apreciação e votação da Proposta de tabela de Taxas e
Licenças para o ano de 2004.
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Ponto seis - Apreciação e votação da Proposta de tarifário de Água, Limpeza
Urbana e Recolha de Resíduos Sólidos para o ano de 2004.

Ponto sete - Apreciação e votação da Proposta de actualização das Taxas
de Saneamento para o ano 2004.

Ponto oito - Apreciação e votação da Proposta de Projecto de Regulamento
do Serviço de Abastecimento de Água do Concelho de Alpiarça.

Ponto nove - Apreciação e votação da Proposta de Criação de Taxas pelo
Aluguer de Canoas e definição de regras da sua utilização.

Ponto dez – Apreciação e votação da Proposta de Criação de Taxas pela
utilização da Zona Desportiva dos Patudos.
Ponto onze -

Apreciação e votação da Proposta de autorização para

contracção de Empréstimo a longo prazo, no valor de 62 834,00 euros.

Ponto doze - Apreciação e votação da Proposta de Atribuição da Menção
de Mérito Excepcional ao funcionário Rodrigo Varanda de Mira, Bombeiro de 1ª
classe.

Ponto treze - Apreciação e votação do Regulamento para Inspecção de
Ascensores, Monta-cargas, Escadas mecânicas e Tapetes rolantes, Taxas e
Regime Sancionatório;

Ponto catorze - Apreciação e votação do Projecto de Regulamento sobre o
Licenciamento de Actividades Diversas previstas no Dec-Lei n.º 264/2002, de
25 de Novembro e no Dec-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro. Transferência
para as Câmaras Municipais de Competências dos Governos Civis e proposta
de Tabela de Taxas.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
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A Presidente da Mesa iniciou a reunião colocando em discussão a acta da
sessão número catorze. Não tendo havido intervenções, a acta foi aprovada
por maioria com nove votos a favor, uma abstenção e quatro votos contra. O
eleito Manuel Luís Bárbara apresentou declaração de voto relativamente à sua
abstenção, por não ter estado presente na sessão.

Seguidamente, a Presidente da Mesa informou sobre um esclarecimento da
Associação Nacional de Municípios relativo à aceitação pela Mesa da
Assembleia Municipal de moções, requerimentos e outros documentos.
Esclareceu que, tendo em atenção esta informação, a partir da presente
sessão a Mesa se considera em condições de aceitar ou não estes
documentos, apresentando justificação quando tal não acontecer.

A Presidente informou também que , no que se refere à solicitação da bancada
da CDU de certidão de algumas intervenções, foi oficiado à Câmara Municipal
nesse sentido. O eleito Vasco de Aguiar questionou sobre os motivos do
atraso, tendo a Presidente esclarecido que se aguarda a resposta. O eleito
Ricardo Hipólito fez referência a alguns documentos que estão solicitados,
como por exemplo: a planta de localização da exploração de inertes, o plano de
actividades da Casa Museu dos Patudos e relatórios sobre a Alpiagra. A
Vereadora Vanda Nunes informou que o plano e os relatórios solicitados se
encontram disponíveis para fornecer a ambas as bancadas, tendo procedido à
sua distribuição pelos eleitos. A Vereadora Vanda Nunes esclareceu que o
trabalho de apresentação de contas do ano 2002 foi facilitado pela introdução
do POCAL, uma vez que permite a descrição exaustiva de custos e receitas. O
mesmo não aconteceu relativamente ao ano de 2001, cujo relatório ainda não
foi possível finalizar. Quanto aos relatórios da Feira do Vinho e da Alpiagra de
2003 pensa-se estarem em condições de apresentação na próxima sessão
ordinária da Assembleia Municipal.

O eleito Ricardo Hipólito fez ainda referência à necessidade de actualização do
“site” da Câmara Municipal no que diz respeito às questões da Assembleia
Municipal.
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A Presidente solicitou a ambas as bancadas que procedessem à apresentação
de moções ou outros documentos.
Foram apresentados os seguintes documentos, que se anexam:
Moção da Presidente da Mesa sobre as instalações do Jardim de Infância das
Faias;
Moção de Teresa Freitas sobre a Alpiagra 2003;
Moção de Maria Leonor Tendeiro sobre a Feira do Livro;
Recomendação e requerimento de Ricardo Hipólito, respectivamente sobre
atribuição do nome Externato de S. Paulo a uma das artérias de Alpiarça e
sobre um prédio degradado situado na rua José Relvas, bem como sobre
outros que podem ameaçar a segurança pública ;
Documento da população do Frade de Baixo, endereçado ao Presidente da
Câmara Municipal, sobre os frequentes cortes de energia a que são sujeitos os
residentes nesta localidade. Este documento foi apresentado por Manuel Luís
Bárbara.
Tendo-se passado à discussão, intervieram Vasco de Aguiar, Presidente da
Mesa, Manuel Luís Bárbara, Sónia Sanfona, Vitória Brito, Graciete Brito, a
Vereadora Vanda Nunes e Ricardo Hipólito, referindo-se todos, sobretudo, à
situação das obras na escola do 1º ciclo para acolhimento das crianças do préescolar e às actividades da feira do livro.
Colocadas à votação, as moções foram aprovadas por maioria, com dez votos
a favor e quatro abstenções.
A Presidente deu, seguidamente, 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 5
A/2002, de 11 de Janeiro;
Após os esclarecimentos do Presidente da Câmara sobre a informação
escrita apresentada, intervieram o eleito Ricardo Hipólito, questionando sobre
as obras nas margens da Vala, a eleita Sónia Sanfona sobre a situação da
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cantina da escola do 1º ciclo, o eleito Vasco de Aguiar sobre o andamento de
requerimentos apresentados à Câmara Municipal. Estas questões foram
objecto de resposta do Presidente da Câmara.

Ponto dois - Apreciação e votação da Proposta da 1ª Revisão ao Plano
Plurianual de Investimentos para o ano de 2003.
Não

tendo

havido

intervenções

foi

esta

proposta

aprovada

por

unanimidade, com catorze votos a favor.

Por se considerar a matéria constante no ponto quatro afim da do ponto
dois, a Presidente propôs que se passasse de imediato à discussão e votação
do ponto quatro - Apreciação e votação da Proposta da 1ª Revisãomodificação ao Orçamento para o ano de 2003.
Não

tendo

havido

intervenções

foi

esta

proposta

aprovada

por

unanimidade, com catorze votos a favor.

Ponto três - Apreciação e votação do Plano Plurianual de Investimentos e
Orçamento para 2004.
Na discussão deste plano intervieram os eleitos Vasco de Aguiar, considerando
o plano pouco inovador, Cláudia Rodrigues referindo que, face à actual
conjuntura económica, será difícil dar cumprimento integral ao plano, Manuel
Luís Bárbara referindo que pelo menos dois grandes projectos estão
contemplados de novo (Renoldy e Monliz), João Abílio referindo as
comemorações do Dia da Juventude, o parque de estacionamento do Centro
Cívico, as obras da Biblioteca e dos Paços do Concelho e Sónia Sanfona, para
prestar esclarecimentos sobre regras dos concursos públicos. Intervieram,
ainda, os eleitos Ricardo Hipólito, colocando de forma exaustiva questões
sobre diversos pontos do plano, Vitória Brito referindo de novo a situação da
escola das Faias, Pedro Gaspar reforçando o facto de os projectos das
empresas Renoldy e Monliz constituírem uma importante captação de
investimento para o município, novamente Sónia Sanfona para reforçar esta
ideia e Vasco de Aguiar questionando a Câmara novamente sobre prazos da
obra da Biblioteca. O Presidente da Câmara respondeu a todos os eleitos,
ponto por ponto, com maior incidência nos seguintes aspectos: prioridade de
5

Assembleia Municipal de Alpiarça
conclusão dos investimentos em curso, mecanismos que envolveram o
processo de

falência da empresa encarregue da obra da Biblioteca,

dificuldades económicas das autarquias, decorrentes do Orçamento de Estado,
e que condicionam a respectiva actuação. A Vereadora Vanda Nunes interveio
para prestar esclarecimentos sobre os prolongamentos de horário nas escolas
do Frade de Baixo e do Frade de Cima e sobre as comemorações do Dia da
Juventude.
O eleito Paulo Espírito Santo, tendo entrado neste momento, explicitou os
motivos do seu atraso. A Presidente da Mesa colocou em apreciação o facto de
o eleito poder participar nos restantes trabalhos, o que foi do acordo de ambas
as bancadas.
Continuando a discussão do PPI para 2004, o eleito Vasco de Aguiar voltou a
referir que considera o plano repetitivo relativamente ao de 2003 e Graciete
Brito apresentou o seu entendimento sobre o significado de um plano
plurianual. A Presidente de Mesa chamou a atenção para as despesas de
capital, que neste plano apresentam um valor superior ao constante no plano
de 2003.
Tendo sido encerrada a discussão, passou-se à votação do Plano Plurianual de
Investimentos e Orçamento para 2004, que foi aprovado com onze votos a
favor e quatro contra.

Ponto cinco - Apreciação e votação da tabela de Taxas e Licenças para o
ano de 2004.
O eleito Ricardo Hipólito solicitou esclarecimentos sobre diversos pontos e
sobre a lógica presente nos aumentos, tendo sido esclarecido pelo Presidente
da Câmara.
Foi colocada a tabela à votação, sendo aprovada com onze votos a favor e
três contra. Encontrava-se ausente da sessão um eleito da bancada da CDU.

Ponto seis - Apreciação e votação da Proposta de tarifário de água,
Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos Sólidos para o ano de 2004.
O eleito Ricardo Hipólito voltou a referir que não encontra lógica nos
aumentos e que não lhe parece correcto que as actividades de grande
consumo e poluidoras estejam incluídas no mesmo escalão de outras que o
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não são. O Presidente da Câmara referiu que a sustentabilidade técnica
imediata dos aumentos é a taxa de inflação, da qual estes ficam aquém.
Votada a proposta foi aprovada com onze votos a favor e três votos contra.

Ponto sete - Apreciação e votação da Proposta de actualização das Taxas
de Saneamento para o ano 2004.
Não tendo havido intervenções, foi a proposta aprovada com onze votos a
favor e três abstenções.

Por estarem ultrapassadas as vinte e quatro horas do dia vinte e oito a
Presidente da Mesa colocou à consideração dos eleitos a continuidade da
sessão. Todos se pronunciaram a favor.

Ponto oito - Apreciação e votação da Proposta de Projecto de
Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água do Concelho de Alpiarça.
Na discussão deste ponto intervieram Ricardo Hipólito, para assinalar que
o regulamento nunca refere a protecção dos consumidores e para dar algumas
sugestões de alteração e Sónia Sanfona para esclarecer que os direitos dos
consumidores estão legalmente consignados e para rebater as sugestões do
eleito Ricardo Hipólito. A Presidente da Mesa referiu as vantagens da
distribuição de água no concelho não estar a cargo de um grande operador,
Pedro Gaspar chamou a atenção para o facto de algumas sugestões não
serem exequíveis e o Presidente da Câmara prestou alguns esclarecimentos
adicionais.
Colocada a proposta à votação, foi aprovada por maioria, com onze votos
a favor e quatro abstenções.

Ponto nove – Apreciação e votação da Proposta de Criação de Taxas pelo
aluguer de Canoas e definição de regras da sua utilização.

Interveio o eleito Paulo Espírito Santo para sugerir algumas alterações na
redacção do documento. Colocada a proposta à votação, foi aprovada por
maioria, com onze votos a favor e quatro abstenções, tendo o eleito Ricardo
Hipólito feito declaração de voto no sentido de não considerar que uma
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declaração de autorização do encarregado de educação salvaguarde a
segurança dos utilizadores.

Ponto dez -- Apreciação e votação da Proposta de Criação de Taxas pela
utilização da Zona Desportiva dos Patudos.
Interveio o eleito Paulo Espírito Santo para sugerir algumas alterações na
redacção do documento. Colocada a proposta à votação, foi aprovada por
unanimidade.

Ponto 11 - Apreciação e votação de autorização para contracção de
empréstimo a longo prazo, no valor de 62 834,00 euros.
Não tendo havido intervenções, foi aprovado maioria, com onze votos a favor
e quatro abstenções.

Ponto 12 - Apreciação e votação da Proposta de Atribuição da Menção de
Mérito Excepcional ao funcionário Rodrigo Varanda de Mira, Bombeiro de 1ª
classe.
Interveio Vasco de Aguiar, solicitando esclarecimento sobre a atribuição desta
menção, tendo respondido a Vereadora Vanda Nunes. Intervieram ainda
Ricardo Hipólito, questionando sobre o número de funcionários a quem tenha
sido atribuída esta menção, novamente Vasco de Aguiar para discordar da
actuação do funcionário enquanto comandante dos bombeiros, Pedro Gaspar
para referir que o facto de se estar em início de carreira não ser impeditivo da
revelação de mérito excepcional e o Presidente da Câmara para enaltecer a
actuação de Rodrigo Mira, nomeadamente nas missões que foi chamado a
desempenhar em Timor e em Nova York, na sequência do onze de Setembro.
A proposta foi aprovada por maioria, com onze votos a favor e quatro
abstenções.

Ponto 13 -

Apreciação e votação do Regulamento para Inspecção de

Ascensores, Monta-cargas, Escadas mecânicas e Tapetes rolantes, Taxas e
Regime sancionatório;
Não tendo havido intervenções, foi aprovado por unanimidade.
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Ponto 13 -

Apreciação e votação do Projecto de Regulamento sobre o

Licenciamento de Actividades Diversas previstas no Dec-Lei n.º 264/2002, de
25 de Novembro e no Dec-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro. Transferência
para as Câmaras Municipais de Competências dos Governos Civis e proposta
de tabela de Taxas.
O eleito Ricardo Hipólito sugeriu alteração no art.º 54º e considerou pouco
explícitos alguns pontos.
Colocado à votação o projecto foi aprovado por unanimidade.

Foi encerrado o período da ordem do dia .

PERÍODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA
Concluída a ordem do dia e havendo diversa assistência na sala, a
Presidente da Mesa informou que estava aberto o período para intervenção do
público.
Registaram-se intervenções dos munícipes Lili Nóbrega, sobre divulgação de
propaganda política, João de Brito sobre a construção do trilho junto à vala de
Alpiarça e José João Pais sobre a intenção de lançamento de um livro cujo
tema são as lutas políticas em Alpiarça, para o que solicita à Assembleia a
possibilidade de utilização de depoimentos gravados que se encontram na
posse desta.
O Presidente da Câmara respondeu aos dois primeiros munícipes, bem como a
Vereadora Vanda Nunes, que esclareceu a munícipe Lili Nóbrega sobre a
validade de uma notificação judicial avulsa. A Presidente da Mesa informou o
munícipe José João Pais, que deve solicitar o que pretende dirigindo-se por
escrito á Mesa da Assembleia.

Seguidamente, 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 se redigiu a presente acta, que vai pelos membros da Mesa ser
assinada.
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Presidente: _________________________________________________
1.º Secretário: _________________________________________________
2.º Secretário: _________________________________________________
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