Assembleia Municipal de Alpiarça

ACTA N.º 2
Acta da Assembleia Municipal de Alpiarça, realizada no dia
27 de Dezembro de 2005.
Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e cinco,
pelas vinte e uma horas, reuniu em sessão ordinária, no Auditório da Câmara
Municipal de Alpiarça, a Assembleia Municipal de Alpiarça, com a presença de
todos os seus membros: Vera Lúcia Santos Noronha, José Miguel Neves
Teixeira de Carvalho, Pedro Miguel S. Brás Gaspar, Vitória Maria de Faria
Brito, Paulo Francisco M. Espírito Santo, João Pedro Antunes Osório, João
Manuel Jesus de Brito, Joaquim Augusto Palhoto Pais de Azevedo, Anabela
Feliciano Costa, Maria Leonor Covão T. Ribeiro, Manuel Isidoro Feliciano,
Fernando Manuel Pereira Neves Ramalho, Celestino Tomás Pereira Brasileiro,
Maria de Fátima Pedro Carvalho G. Rodrigues, Carlos Alberto das Neves
Cotrim e José João Marques Pais.
A Presidente da Mesa deu inicio à sessão, passando de imediato à
discussão e votação da Acta nº 28, de 12 de Setembro de 2005.
Inscreveram-se para fazer algumas alterações na referida acta, os
seguintes membros: Paulo Francisco Espírito Santo, José Miguel Neves
Teixeira de Carvalho e Pedro Miguel Brás Gaspar.
A Acta foi votada com quatro votos a favor e 12 abstenções.
A bancada do PSD apresentou uma declaração de voto, explicando a
sua abstenção, pois não estavam presentes nessa sessão da Assembleia
Municipal.
Passou-se à votação e aprovação da Acta nº 1, de 31 de Outubro de
2005.
Inscreveu-se o eleito Paulo Francisco Espírito Santo, para propor
algumas alterações à referida acta.
A acta foi aprovada por unanimidade.
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Inscreveram-se os seguintes eleitos:
João Pedro Antunes Osório, em nome da bancada da CDU, apresentou
slides sobre o ambiente e a poluição existente em Alpiarça, com o título “Visita
ao Concelho por Eleitos e Activistas da CDU, sobre o Meio Ambiente e as
Etar’s”.
Anabela Costa questionou sobre a iluminação do Largo Salgueiro Maia e
sobre o pavimento do mesmo.
Celestino Brasileiro apresentou algumas questões sobre a empresa
criada para a gestão da Agro-Alpiarça e fez a leitura de uma moção sobre o
Orçamento de Estado.
A senhora Presidente da Mesa apresentou um voto de Pesar pela morte
da Drª Luisa Isabel Soares Pacheco, pedindo a todos os membros para
fazerem um minuto de silêncio. Fez uma recomendação ao Executivo sobre os
Ecopontos. Apresentou também uma proposta para que fosse possível a todos
os membros da Assembleia Municipal visitarem a Casa-Museu, numa visita
guiada pelo Senhor Director.
João de Brito, pediu explicações sobre as contra-ordenações a aplicar
às fabricas da Zona Industrial, que deitam os resíduos na rede de esgotos.
Questionou ainda sobre a empresa Agro-Alpiarça e, sobre as obras do Jardim
de Infância do Frade de Cima, saber se as instalações já estavam terminadas.
O eleito congratulou-se sobre os transportes gratuitos que a Câmara
proporciona aos Munícipes dos Lugares.
Paulo Francisco Espírito Santo, questionou sobre a exposição “O Jardim
das Hespérides”, que esteve presente no El Corte Inglês.
De seguida, a Senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor
Presidente da Câmara para poder responder às questões apresentadas pelos
membros das bancadas.
A Senhora Presidente da Mesa colocou à votação a Moção (Anexa)
apresentada pela bancada da CDU, foram tecidas considerações pelos eleitos,
Paulo Francisco Espírito Santo, Carlos Alberto das Neves Cotrim, Celestino
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Tomás Pereira Brasileiro e Pedro Miguel S. Brás Gaspar. A votação da referida
Moção foi a seguinte: nove votos a favor e sete votos contra.
Seguiu-se a intervenção da Senhora Vereadora, respondendo às
questões que lhe foram colocadas, concretamente sobre a visita dos eleitos à
Casa-Museu, sobre o Jardim de Infância do Frade de Cima e sobre a
exposição realizada no El Corte Inglês.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto número 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 nº 1 do artº
53 da Lei nº 5-A/02 de 11 de Janeiro.
O Senhor Presidente deu explicações sobre o ponto referenciado.
Ponto número dois – Eleição de um representante de utentes na
Comissão Concelhia de Saúde.
Foi proposto o nome do Dr. José Miguel Neves Teixeira de Carvalho e
aprovado por unanimidade.
Ponto número três – Eleição de um representante na Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens em Risco.
A Bancada da CDU apresentou o nome de Vitória Maria de Faria Brito,
que obteve a seguinte votação: 6 votos a favor, 8 votos contra e 2 abstenções.
A Bancada do PS apresentou o nome da Senhora 2ª Secretária, Maria
de Fátima Pedro Carvalho G. Rodrigues, que obteve 8 votos a favor, 1 voto
contra e 7 abstenções. Aprovado por maioria o nome da 2ª Secretária.
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Ponto número quatro – Apreciação e Votação do Regimento da
Assembleia Municipal.
Os membros da Assembleia fizeram algumas propostas de alteração ao
Regimento, assim sendo foi feito um pequeno intervalo para que as bancadas
reunissem e chegassem a um consenso: foi decidido por unanimidade passar
este ponto para a próxima sessão da Assembleia.
Foram indicados os nomes para os chefes de bancada:
PS – Paulo Francisco M. Espírito Santo
CDU – José Miguel Neves Teixeira de Carvalho
PSD – João Manuel de Jesus Brito
Ponto número cinco – Apreciação e votação – contracção de
empréstimo a curto prazo.
Este ponto foi votado por maioria com 14 votos a favor e 2 abstenções.
Ponto número seis – Apreciação e votação – Despesas públicas com
locação e aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas.
Intervieram os eleitos Pedro Miguel Brás Gaspar e João Pedro Antunes
Osório.
Foi aprovado por unanimidade
Ponto número sete – Apreciação e votação de empréstimo a longo
prazo, de €56.455,00 para o seguinte investimento: “Execução do Jardim de
Infância do Frade de Cima”.
O Senhor Presidente da Câmara deu explicações sobre o referido
empréstimo aos eleitos, João Manuel de Jesus Brito, José Miguel Neves
Teixeira de Carvalho e Paulo Francisco Espírito Santo.
Foi aprovado por maioria com 9 votos a favor, 1 voto contra e 6
abstenções.
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Ponto número oito – Apreciação e votação das Grandes Opções do
Plano e do Orçamento para o ano 2006.
Os intervenientes neste ponto foram José Miguel Neves Teixeira de
Carvalho, Anabela Feliciano Costa, João Manuel de Jesus Brito e João Pedro
Antunes Osório.
Foi aprovado por maioria com 8 votos a favor, 2 votos contra e 6
abstenções.
Ponto número nove – Apreciação e votação da proposta de Tabela de
Taxas e Licenças para o ano 2006.
O senhor Presidente da Câmara esclareceu a eleita Anabela Feliciano
Costa, que questionou sobre os critérios utilizados para o aumento das taxas.
Foi aprovado por unanimidade.
Ponto número dez – Apreciação e votação da proposta de alteração –
Taxas ao abrigo do Decreto-Lei nº 68/2004, de 15 de Março (Ficha Técnica da
Habitação)
Aprovado por unanimidade.
Ponto número onze – Apreciação e votação da proposta de alteração à
Tabela de Taxas Anexa ao Regulamento para Inspecção de Ascensores,
Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes, Taxas e Regime
Sancionatório.
Aprovado por unanimidade.
Ponto número doze – Apreciação e votação da proposta de alteração à
Tabela de Taxas Anexa ao Regulamento sobre o Licenciamento das
Actividades Diversas, Previstas no Decreto-Lei nº 264/2002 de 25 de
Novembro e no Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de Dezembro – Transferência
para as Câmaras Municipais de Competências dos Governos Civis.
Aprovado por unanimidade.
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Ponto número treze – Apreciação e votação da proposta de alteração à
taxa devida pelo serviço prestado a entidades exteriores, designadamente
Instituto de Conservação da Natureza, pela emissão dos seus pareceres.
Aprovado por unanimidade.
Ponto número catorze – Apreciação e votação da proposta de
actualização da Tarifa de Fornecimentos de Água e Aluguer de Contadores
para o ano 2006.
Intervieram os eleitos Celestino Tomás Pereira Brasileiro, Paulo
Francisco Espírito Santo, Presidente da Mesa da Assembleia, João Manuel de
Jesus Brito, José Miguel Neves Teixeira de Carvalho, Fernando Manuel Pereira
Neves Ramalho, Pedro Miguel Brás Gaspar e João Pedro Antunes Osório.
Foi aprovado por maioria com 10 votos a favor e 6 votos contra.
Ponto número quinze -

Apreciação e votação da proposta de

actualização de Tarifa de Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos Sólidos
Urbanos, para o ano 2006.
Intervenção dos membros João Manuel de Jesus de Brito e José Miguel
Neves Teixeira de Carvalho.
Aprovado por maioria com 8 votos a favor, 6 votos contra e 2
abstenções.
Ponto número dezasseis – Apreciação e votação da proposta de
actualização de Taxas de Saneamento para vigorar em 2006.
Aprovado por maioria com 8 votos a favor, 6 votos contra e 2 abstenções

PERÍODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA
Inscreveram-se os munícipes Manuel José Raposo, Manuel Garriapa
Domingos, Maria Gabriela Saturnino Pinhão Coutinho e Carlos Pires.
O Munícipe Manuel José Raposo congratulou-se com o trabalho
apresentado pela bancada da CDU.
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O Munícipe Manuel Garriapa Domingos falou sobre o aumento do preço
da água e sobre a taxa de resíduos sólidos.
O Senhor Presidente da Câmara respondeu.
A Munícipe Maria Gabriela Pinhão Coutinho questionou sobre a situação
da Chefe de Divisão em Regime de Substituição, D. Manuela Neves

e

denunciou uma situação de uso indevido dos carros da Autarquia e abuso de
poder por parte da Vereadora Vanda Nunes, explicando que a incomoda ver o
Renault Laguna vários dias parado à porta da Vereadora e que o mesmo é
utilizado para uso pessoal. Mais disse que só o Presidente é que tem direito a
um carro e que não percebe como se permite que a Vereadora tenha o carro
parado à sua porta.
Sobre o assunto da Chefe de Divisão, esclareceu o Senhor Vereador
José Carlos Ferreirinha, dizendo que o processo esteve suspenso a aguardar
pareceres jurídicos externos ao Município, uma vez que foi levantada uma
questão pertinente na reunião do Júri aquando da análise da admissão ou não
dos concorrentes.
Sobre o uso indevido dos carros da Autarquia, a vereadora Vanda
Nunes respondeu que nunca utilizou o carro da Autarquia para fins pessoais e
a prova disso é o facto do mesmo se encontrar parado à sua porta durante o
fim de semana.
O Munícipe Carlos Pires, questionou sobre a forma de imputação da
taxa de resíduos sólidos ao consumo de água.
Respondeu o Senhor Presidente.
Nada mais havendo a tratar, foi pela Presidente da Mesa encerrada a
sessão da qual se redigiu a presente acta, que vai ser assinada pelos membros
da mesa.

Presidente:______________________________
1º Secretário ____________________________
2º Secretário _______________________________
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