ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
ATA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALPIARÇA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE
E SEIS DE JUNHO DE 2019 - MANDATO 2017 - 2021
--- Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e dezanove, reuniu a Assembleia Municipal de
Alpiarça, em Sessão Ordinária no Auditório do Edifício dos Paços do Concelho de Alpiarça, cuja
Mesa foi composta pelo senhor Presidente, Fernando Rodrigues Louro, que foi secretariado pela
2.ª Secretária, senhora Deputada Municipal Fernanda Garnel e pelo senhor Secretário João Osório.
--- Verificou-se a presença dos seguintes deputados municipais: -------------------------------------------1. João Pedro Antunes Osório (CDU). --------------------------------------------------------------------------------2. Fernanda Maria Fragoso Garnel (CDU). ---------------------------------------------------------------------------3. Anabela Feliciano da Costa (CDU). --------------------------------------------------------------------------------4. Celestino Tomáz Pereira Brazileiro (CDU). ------------------------------------------------------------------------5. Fernanda Maria Coutinho Precaté Fontainhas Amorim Cardigo (CDU). ----------------------------------6. Nuno António de Oliveira Prates (CDU). --------------------------------------------------------------------------7. Miguel Ângelo Félix Miranda (CDU). -------------------------------------------------------------------------------8. Joaquim Luís Rosa do Céu (PS). -------------------------------------------------------------------------------------9. Maria Graciete Agostinho da Costa Pereira de Brito (PS). ----------------------------------------------------10. Abel Ferreira Melro Pedro (PS). -----------------------------------------------------------------------------------11. Carlos Alberto Dias Marques (PS). --------------------------------------------------------------------------------12. Ana Rita Monteiro Marques (PS). ---------------------------------------------------------------------------------13. Rodolfo Manuel Machacaz Colhe (PS). --------------------------------------------------------------------------14. Armindo Pinto Batata (MUDA). -------------------------------------------------------------------------------------- Verificou-se, igualmente, a presença dos seguintes elementos do Executivo Municipal: ---------1. Presidente Mário Fernando Atracado Pereira. ------------------------------------------------------------------2. Vereador João Pedro Costa Arraiolos. -----------------------------------------------------------------------------3. Vereadora Alzira Agostinho. -------------------------------------------------------------------------------------------- Verificou-se a ausência do senhor Vereador Carlos Pereira, da senhora Vereadora Sónia Sanfona
e do senhor Vereador António Moreira, que foi substituído pela senhora Vereadora Alzira
Agostinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pág. 1/10

--- A Ordem do Dia foi o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 1 - Informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal, acerca da atividade do
Município e da sua situação financeira, ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do art.º 25 da Lei n.º 75 de
2013 de 12 de Setembro. Para conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- Ponto 2 – Procedimento Concursal para Nomeação em Regime de Comissão de Serviço do
Cargo de Direção Intermédia de 3º Grau da Unidade Orgânica de Administração Geral, Apoio
Jurídico e Recursos Humanos – Aprovação da Composição do Júri. Para deliberação, nos termos e
fundamentos da proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto 3 - Alteração ao Mapa de Pessoal para 2019.Para Deliberação, nos termos e
fundamentos da proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto 4 - Modificação ao Orçamento/Revisão N.º 1 – Modificação às G.O.P./Revisão N.º 1 Ano de 2019. Para Deliberação, nos termos e fundamentos da proposta. ----------------------------------- Ponto 5 - Rejeição das Competências Transferidas pelos Decretos-Lei N.º 58/2019 de 30 de
Abril e Decreto-Lei N.º 72/2019 de 28 de Maio. Para Deliberação, nos termos e fundamentos da
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 6 - Aprovação de Minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências
no âmbito das instalações de armazenamento e postos de abastecimento de combustíveis. Para
Deliberação, nos termos e fundamentos da proposta. ------------------------------------------------------------ Ponto 7 - Documentos de Prestação de Contas Consolidadas 2018. Para Deliberação, nos
termos e fundamentos da proposta. ----------------------------------------------------------------------------------- Ponto 8 - Aplicação dos valores constantes da tabela de taxas aprovada anualmente pela
Federação de Bombeiros do distrito de Santarém pela prestação de serviços de proteção e
socorro. Para Deliberação, nos termos e fundamentos da proposta. ------------------------------------------ Ponto 9 - Aceitação duma parcela de terreno com a área aproximada de 688 metros
quadrados, a desanexar do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 6180 para integrar o
domínio publico Municipal. Para Deliberação, nos termos e fundamentos da proposta. --------------- Ponto 10 - Apresentação, discussão e votação de Recomendações, Moções e Votos, conforme
disposto no n. º 2 do Art.º 20 do Regimento. Para Deliberação. ------------------------------------------------ A sessão foi aberta pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal eram vinte e uma horas e
três minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que da Bancada da CDU estavam
ausentes o senhor Deputado Municipal Júlio Pratas e a senhora Deputada Municipal Liliana
Carapinha, que foram substituídos pelos senhores Deputados Municipais Nuno Prates e Miguel
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Miranda e da Bancada do PS estavam ausentes a senhora Deputada Municipal Maria Filomena
Rúbio e a senhora Deputada Municipal Ana Céu, que foi substituída pelo senhor Deputado
Municipal Rodolfo Colhe. --------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, solicitou ao Senhor Deputado Municipal João Osório que, como habitualmente,
substituísse na Mesa a senhora Deputada Municipal Liliana Carapinha. --------------------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------------------- Depois, questionou se da parte do público alguém se pretendia inscrever para intervir e não
tendo havido inscrições, o senhor Presidente da Mesa deu início ao período antes da ordem do
dia, conferindo as respetivas inscrições para o mesmo e dando a palavra aos membros inscritos. ----- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------- Foi dada a palavra ao senhor Deputado Municipal Rodolfo Colhe, que questionou se a Câmara
Municipal tinha alguma política na recolha de plásticos nas festividades que organizava, ou seja, se
havia algum tipo de cuidado com a recolha desses plásticos. ----------------------------------------------------- Foi dada a palavra à senhora Deputada Municipal Graciete Brito, que questionou o senhor
Presidente da Câmara Municipal sobre o projeto do combate ao insucesso escolar,
nomeadamente, se já havia informação sobre a forma como decorreu o plano, se já havia algum
relatório escrito e se havia perspetivas que o plano continuasse nos mesmo moldes, uma vez que,
o insucesso escolar na Escola Sede tinha sido muito residual, pelo que questionava se efetivamente
se continuava a justificar a existência do plano nos mesmos moldes.------------------------------------------- Interveio o senhor Deputado Municipal Carlos Marques, para falar sobre o número de eleitores
inscritos na Freguesia de Alpiarça, referindo que desde 2011 até 2019 se tinham perdido 278
eleitores, numa percentagem de 34,75% ao ano. Questionou se a Câmara tinha algum plano para
contrariar aquela tendência de redução de habitantes, o que pensava fazer para fixar os jovens,
por exemplo, criando um Conselho Municipal de Juventude. ----------------------------------------------------- Referiu que uma viatura da Câmara Municipal esteve parada junto da porta da sua casa, e que
julgava ter sido algum funcionário que a tivesse deixado naquele local, mas entretanto tinha
ouvido dizer que a carrinha estava lá parada, porque tinha sido autuada pela GNR por não ter
seguro, pelo que questionava se os carros da Câmara Municipal andavam a circular sem seguro na
via pública, referindo que aquilo não era admissível num organismo oficial. --------------------------------- Pediu a palavra a senhora Deputada Municipal Fernanda Cardigo, para falar sobre a atividade
mais relevante da Junta de Freguesia, referindo que tinham colaborado no "Dia do Desporto",
sendo aquela uma atividade organizada pelo Agrupamento de Escolas, conjuntamente com a Junta
de Freguesia e a Câmara Municipal e que tinha sido muito participada. Informou que a Junta de
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Freguesia também tinha colaborado no "Dia da Família", que foi uma atividade organizada pela
CPCJ, e onde estiveram muitas famílias e que envolveu também algumas outras associações.----------- Disse que se tinham iniciado as "Festas de Rua", evento organizado pela Junta de Freguesia que
tinha tido início no dia vinte e dois de Junho e que ia continuar por todo o Verão, nomeadamente,
no dia vinte e nove na Gouxaria, depois duas em Julho e três em Agosto, no sentido de receber
também os emigrantes, que normalmente vinham sempre em Agosto e participavam muito
naquelas festas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Falou sobre as obras que a Junta de Freguesia andava a desenvolver e referiu que tinha sido
feita a reabilitação de uma habitação de uma família com carência sócio-económica, tratando-se
duma reabilitação quase de raiz, porque o imóvel não tinha quaisquer condições de habitabilidade.
Referiu que estavam a ser instalados grelhadores no parque ajardinado da Gouxaria e na Escola do
Casalinho e informou que a Junta de Freguesia já tinha reabilitado aquele espaço, com um parque
e também com uma mesa para merendas. ---------------------------------------------------------------------------- Informou que tinha sido realizada uma reunião da Assembleia de Freguesia, com apenas dois
pontos, sendo um sobre a atividade da Junta de Freguesia e o outro a proposta de rejeição da
transferência de competências do Município para a Freguesia, que vinha na sequência do Decreto
– Lei n.º 57/2019, pelo que tinham proposto a rejeição, pois consideravam que de facto não se
tratava duma verdadeira transferência de competências, porque acabava por ficar dependente do
entendimento de municípios e freguesias, acabando por ser apenas uma passagem dos poucos
recursos que os municípios tinham para as freguesias, que em muitos casos tinham uma estrutura
muito pequena para abarcar com aquelas inúmeras competências. Explicou que tinham um prazo,
que era até 30 de Junho, para comunicar se a Junta de Freguesia aceitava ou não, para 2019/2020
e já tinham comunicado que não aceitavam. ------------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Deputado Municipal Celestino Brazileiro, destacando as atividades que se
desenvolveram no Concelho de Alpiarça, algumas delas realizadas pela primeira vez,
nomeadamente, o evento de motonáutica realizado na Barragem do Patudos "Fórmula do Futuro",
dos 8 aos 18 anos de idade e referiu que teve conhecimento que naquela classe, o local tinha sido
considerado uma das melhores pistas a nível nacional, pelo que iriam voltar novamente à
Barragem dos Patudos. Referiu, também, que junto ao mesmo local se tinha realizado o primeiro
Festival de "Street Food" e que apesar de terem decorrido em simultâneo as festas no concelho
vizinho, aquele festival acabou por estar bastante participado. -------------------------------------------------- Destacou o prémio melhor Enoturismo 2018, atribuído à Quinta da Lagoalva de Cima,
salientando que era a quinta vez que uma empresa do Concelho de Alpiarça recebia aquele prémio
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do Turismo do Alentejo e Ribatejo, pelo que endereçou os parabéns à Quinta da Lagoalva por
aquele prémio. Referiu, ainda, que naquele ano a Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça não tinha
sido galardoada, mas no ano anterior tinha vencido o prémio melhor Projeto Turístico e melhor
Projeto Público, o que também já tinha acontecido uma outra vez. -------------------------------------------- Fez referência à possibilidade da reabertura da Estação dos CTT, em Alpiarça, dizendo que a
Bancada da CDU se congratulava com aquela situação, relembrando que o Concelho de Alpiarça foi
o que mais se debateu para que houvesse em cada concelho, pelo menos uma Estação dos CTT.
Falou na recuperação da Ponte de Casal Branco e da inauguração dos Percursos Pedestres, que
tinha acontecido recentemente, sendo mais uma possibilidade que os alpiarcenses tinham para
fazer um passeio junto à Vala Real de Alpiarça, pois o percurso passava por vários pontos do
Concelho de Alpiarça, nomeadamente, a Reserva do Cavalo do Sorraia, a Barragem dos Patudos e o
Parque do Carril. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal, para responder às questões
colocadas, tendo começado por dizer que a Câmara Municipal, quer nos eventos, quer na sua
atividade regular, procurava recolher os plásticos de acordo com a regras em vigor, procurando
separar aquilo que era possível separar. Sobre a questão do insucesso educativo na Lezíria do Tejo,
disse que havia um reporte regular de informação, por parte da equipa multidisciplinar de
intervenção comunitária, ou seja, pelas técnicas que estavam adstritas ao funcionamento do
projeto no Concelho de Alpiarça e explicou que o projeto envolvia dez dos onze Municípios da
Lezíria, sendo a coordenação do mesmo feita a partir da Comunidade Intermunicipal e através de
um observatório, que ainda não estava a funcionar, mas que era imprescindível para fazer a
monitorização de todo o processo e avaliação das práticas, pois isso estava a ser feito com alguma
regularidade, mas sem o acompanhamento daquela estrutura que iria envolver especialistas da
área da educação e da área social de institutos superiores, universidades e politécnicos. ---------------- Informou que tinha havido um conjunto vasto de atividades para as crianças, para os pais e
também para a restante comunidade educativa, sendo que recentemente tinha sido apresentado
às várias atividades educativas o laboratório móvel, que iria percorrer as várias escolas e
agrupamentos da Lezíria do Tejo, no sentido de mostrar novas tecnologias. --------------------------------- Sobre o número de inscritos nos cadernos eleitorais, frisou que podia ser um indicativo, mas
não era um indicativo muito fiável, uma vez que, não traduzia o total da população, sendo certo
que tinha consciência que Alpiarça tinha uma população envelhecida e a taxa de natalidade estava
muito longe de acompanhar o número de óbitos, que se registava anualmente e isso era um
problema geral do país. Referiu que em 2021 se iriam realizar os censos e nessa altura haveria
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dados concretos, quer para a realidade do Concelho de Alpiarça, quer para o restante país. ------------ Voltou a reforçar a importância da reabertura dos CTT em Alpiarça, referindo que a Câmara
Municipal já tinha voltado a solicitar uma reunião, com caráter de urgência, com o novo Presidente
da Comissão Executiva dos CTT e com a própria Comissão, no sentido de se articular a reabertura
da Estação dos CTT, que era algo que os órgãos autárquicos de Alpiarça sempre tinham assumido
por unanimidade, ou seja, sempre tinham exigido a reabertura da estação de correios com todos
os serviços que deviam prestar à população, para além do serviço postal. Informou que tinha sido
contactado pela Diretora de Coordenação de Rede de Lojas dos CTT, que lhe tinha dado nota que
tinha sido mandatada pelo presidente da Comissão, para informar que Alpiarça era uma estação
que iria reabrir, que não tinham a calendarização do processo definida, que estavam a trabalhar
nisso e que iriam procurar envolver as autarquias. ------------------------------------------------------------------ Explicou que na tentativa de reverter o fecho da estação de Alpiarça, tinham contactado várias
entidades e afirmado sempre o princípio de que os CTT tinham que estar em todo o território
nacional e cumprir todos os deveres de serviço público universal, devendo ter pelo menos uma
estação de correios em cada uma das áreas territoriais dos trezentos e oito concelhos do País.
Informou que a senhora Presidente da Junta de Freguesia tinha acompanhado todo o processo e
disse que numa reunião com o Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, tinha sido
dito que era a primeira vez que estavam a ser confrontados com aquela exigência, que lhes parecia
de todo justa e que iriam trabalhar nesse sentido. ------------------------------------------------------------------ Foi dada a palavra ao senhor Vereador João Pedro Arraiolos, que esclareceu que todas as
viaturas do Município tinham seguro e que de dois em dois anos, era desenvolvido um processo de
contratação dos seguros através da CIMLT, que era feito através de acordo-quadro e que naquele
caso, o final tinha sido no dia dezassete ou dezoito de Julho e tinha havido necessidade de
substituir os documentos que existiam anteriormente, em todas as viaturas, o que não se fez de
imediato e como tal, a viatura que tinha sido abordada pela GNR tinha seguro, não tinha era ainda
o documento de seguro, porque pois a empresa que tinha assinado o contrato ainda não tinha
emitido os documentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi feita uma segunda ronda de intervenções, tendo pedido a palavra a senhora Deputada
Municipal Graciete Brito, para falar de dois espaços que não tinha a certeza se estavam sob a
alçada da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal, sendo um deles o Parque do Carril, que era
um espaço agradável, aprazível e no qual se juntavam muitas pessoas, mas que tinha um edifício
que funcionava como restaurante, que considerava pouco digno e como não sabia a quem
pertencia, ou seja, se era da Câmara Municipal ou se a pessoa tinha a concessão, questionava se o
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mesmo não podia ser melhorado, ter outro aspeto mesmo que continuasse a ser em madeira.
Falou sobre um outro espaço junto à Barragem, que estava arborizado e que tinha sido
recentemente objeto de uma intervenção, vedando-se a saída e a entrada de veículos e como
tinha ouvido dizer que o espaço era para ser melhorado e relvado, questionava se naquela altura
de verão o mesmo não iria fazer falta para estacionamento, pois várias pessoas queixavam-se que
não havia lugar em determinadas horas do dia para estacionar os carros e se não tinha sido
prematuro vedarem-no antes de começar a intervenção. --------------------------------------------------------- Teve a palavra o senhor Deputado Municipal Armindo Batata, para dizer que já tinha feito o
percurso pedestre vária vezes e que era bastante agradável, mas no dia da inauguração a água
cheirava mal, tinha um cheiro nauseabundo, pelo que questionava o executivo sobre o que é que
tinha sido feito em relação à origem daquele mau cheiro. Referiu que o percurso estava excelente,
mas tinha algumas dúvidas sobre a opção de arrancar as cascas das árvores, para colocar a
sinalização, mas tinha sido uma opção de quem tinha feito aquele percurso, que tinha sido o
Turismo do Alentejo e Ribatejo, pelo que não a discutia. ---------------------------------------------------------- Frisou que o trabalho na Ponte Casal Branco estava excelente, a passagem na Ribeira de Vidais
estava excelente, apesar de no dia da inauguração também cheirar mal, porque o cheiro vinha da
Vala Real, e como tal perguntava o que é que tinha sido feito em relação à origem daquele cheiro.
Referiu-se à questão da arte urbana, que tinha tido uma excelente aceitação na população e
merecia a pena ser visto tal trabalho, pelo que julgava que talvez fosse boa ideia pegar naquela
boa aceitação e tentar fazer daquela atividade algo cíclico, porque Alpiarça precisava de âncoras,
de algo que fosse um motor de crescimento, sendo que existiam vários exemplos no país de
concelhos que a partir de atividades artísticas diversas, tinham criado grandes movimentos, fixado
pessoas, ateliers, atividades anuais ou bianuais e aquela era hipótese de fazer dali uma atividade
cíclica, que trouxesse artistas a Alpiarça, pois havia muitas paredes disponíveis.----------------------------- Por fim, dirigiu-se ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, para dizer que tinha visto no
registo da correspondência várias referências à questão das gravações em vídeo das sessões da
Assembleia Municipal, nomeadamente, propostas e consultas e como tal, questionava qual era o
ponto da situação, uma vez que, lhe parecia que a situação estava em andamento. ----------------------- O senhor Deputado Municipal Carlos Marques referiu que tinha falado com um agricultor, que
lhe tinha colocado dois problemas, nomeadamente, a questão da iluminação no Parque do Carril,
que era pouca iluminação e a situação duma retroescavadora ter arrancado alguns marcos
existentes em propriedades, pelo que inquiria se a situação já estava resolvida e se já tinham sido
repostos os ditos marcos.------------------------------------------------------------------------------------------------Pág. 7/10

--- Voltou a ter a palavra o senhor Deputado Municipal Celestino Brazileiro, para esclarecer que em
tempos, a Assembleia Municipal também tinha tido aquela curiosidade e tinha feito uma pesquisa
sobre o assunto, não só a nível de Alpiarça, mas também de outros Concelhos do Distrito de
Santarém, tendo concluído que os únicos Concelhos que tinham aumentado o número de eleitores
tinham sido os Concelhos de Benavente e Entroncamento. Sobre o Parque do Carril, referiu que o
mesmo estava muito melhor do que em dois mil e nove, embora não deixasse de concordar que
todos deveriam melhorar mais algumas coisas.----------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara Municipal tomou a palavra e referiu, em relação ao Parque do
Carril e ao espaço de restauração que lá estava instalado, que o prazo da concessão estava a
terminar e que a Câmara Municipal ia proceder a um novo concurso.------------------------------------------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal respondeu ao senhor Deputado Municipal Carlos
Marques, dizendo que a proposta para efetuar as gravações da Assembleia Municipal tinha um
custo muito elevado, sendo que para filmar os senhores Deputados Municipais tinha que ser
também filmado o público.------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalizadas as intervenções, o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu inicio à ordem
de trabalhos da reunião (Nota: Não foi possível transcrever as intervenções realizadas nos pontos
da Ordem de Trabalhos, uma vez que, devido a problemas técnicos as mesmas não ficaram
gravadas no áudio, pelo que nesta parte a ata teve por base as informações constantes da
minuta aprovada no final da sessão). ---------------------------------------------------------------------------------- Ponto 1 - Informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal, acerca da atividade do
Município e da sua situação financeira, ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do art.º 25 da Lei n.º 75 de
2013 de 12 de Setembro. Para conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- INTERVENÇÕES: O ponto foi apresentado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------- Deliberação: a Assembleia Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------ Ponto 2 - Procedimento Concursal para Nomeação em Regime de Comissão de Serviço do
Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau da Unidade Orgânica de Administração Geral, Apoio
Jurídico e Recursos Humanos – Aprovação da Composição do Júri. Para deliberação, nos termos e
fundamentos da proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ INTERVENÇÕES: O ponto foi apresentado pelo senhor Vereador João Pedro Arraiolos. ---------------- Deliberação: Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------- Ponto 3 - Alteração ao Mapa de Pessoal para 2019. Para Deliberação, nos termos e
fundamentos da proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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--- INTERVENÇÕES: O ponto foi apresentado pelo senhor Vereador João Pedro Arraiolos. Interveio
o senhor Deputado Municipal Armindo Batata e a senhora Deputada Municipal Graciete Brito. ------- Deliberação: Aprovado por maioria 8 votos a favor (CDU) e 7 abstenções (6 PS e 1 MUDA). ------- Ponto 4 - Modificação ao Orçamento/Revisão N.º 1 – Modificação às G.O.P./Revisão N.º 1 Ano de 2019. Para Deliberação, nos termos e fundamentos da proposta. ----------------------------------- INTERVENÇÕES: O ponto foi apresentado pelo senhor Vereador João Pedro Arraiolos. ---------------- Deliberação: Aprovado por maioria 8 votos a favor (CDU) e 7 abstenções (6 PS e 1 MUDA). ------- Ponto 5 - Rejeição das Competências Transferidas pelos Decretos-Lei N.º 58/2019 de 30 de
Abril e Decreto-Lei N.º 72/2019 de 28 de Maio. Para Deliberação, nos termos e fundamentos da
proposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INTERVENÇÕES: O ponto foi apresentado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------- Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------ Foi apresentada declaração de voto pelo senhor Deputado Municipal Joaquim Rosa do Céu. ------- Ponto 6 - Aprovação de Minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências
no âmbito das instalações de armazenamento e postos de abastecimento de combustíveis. Para
Deliberação, nos termos e fundamentos da proposta. ----------------------------------------------------------- INTERVENÇÕES: O ponto foi apresentado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------- Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------ Ponto 7 – Documentos de Prestação de Contas Consolidadas 2018. Para Deliberação, nos
termos e fundamentos da proposta.------------------------------------------------------------------------------------ INTERVENÇÕES: O ponto foi apresentado pelo senhor Vereador João Pedro Arraiolos. ---------------- Deliberação: Aprovado por maioria 8 votos a favor (CDU) e 7 abstenções (6 PS e 1 MUDA). ------- Ponto 8 - Aplicação dos valores constantes da tabela de taxas aprovada anualmente pela
Federação de Bombeiros do distrito de Santarém pela prestação de serviços de proteção e
socorro. Para Deliberação, nos termos e fundamentos da proposta.------------------------------------------ INTERVENÇÕES: O ponto foi apresentado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------- Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------ Ponto 9 - Aceitação duma parcela de terreno com a área aproximada de 688 metros
quadrados, a desanexar do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 6180 para integrar o
domínio publico Municipal. Para Deliberação, nos termos e fundamentos da proposta. --------------- INTERVENÇÕES: O ponto foi apresentado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------- Deliberação: Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------
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--- Ponto 10 - Apresentação, discussão e votação de Recomendações, Moções e Votos, conforme
disposto no n. º 2 do Art.º 20 do Regimento. Para Deliberação. ------------------------------------------------ Voto de Pesar pelo falecimento de Rúben de Carvalho.------------------------------------------------------- INTERVENÇÕES: Apresentado pela Deputada Anabela Costa da Bancada da CDU. Intervieram os
senhores Deputados Municipais Joaquim Rosa do Céu e Armindo Batata.------------------------------------- Deliberação: Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------ PERÍODO DO PÚBLICO -------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi dada a palavra ao público, mas não houve pedidos de intervenção. ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO --------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao 1.º Secretário senhor Deputado
Municipal João Osório para ler a minuta da ata, que foi colocada à discussão e votação, tendo sido
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada pelo senhor Presidente da Mesa eram
23h09m. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros da Mesa da
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Assembleia Municipal Fernando Louro _______________________________________
1.º Secretário João Osório ___________________________________________________________
2.ª Secretária Fernanda Garnel _______________________________________________________
--- Alpiarça, aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezanove.------------------------
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