ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2009 – NÚMERO DOIS-------------------------------Aos dezassete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e nove, nesta vila de
Alpiarça, Edifício dos Paços do Concelho, sito na Rua José Relvas, número trezentos e
setenta e quatro, compareceram os senhores: Mário Fernando Atracado Pereira,
Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Carlos Jorge Duarte Pereira, Mário Manuel
Pereira Peixinho, Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes e Maria Regina
Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira, Vereadores. ----------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Senhor Presidente da Câmara, eram dezassete horas e trinta
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A acta da reunião de Câmara de vinte e seis de Outubro de dois mil e nove foi aprovada
com dois votos a favor e três abstenções dos vereadores Carlos Jorge Duarte Pereira,
Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes e Maria Regina Sardinheiro do Céu
Furtado Ferreira. Os referidos vereadores declararam que a sua abstenção foi devido ao
facto de, à data, não pertencerem ao Executivo.-------------------------------------------------------A acta do dia quatro de Novembro de dois mil e nove foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------A vereadora Regina Ferreira comentou que não lhe chegou o documento relativo ao
subsidio do Clube Desportivo “Os Águias” tal como constava na acta da reunião anterior, e
foi tomada a deliberação, por unanimidade, de apreciar este assunto na próxima reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Carlos Pereira referiu que o assunto está a ser estudado.--------------------------A vereadora Regina Ferreira questionou o contrato com a empresa dos jardins, a
Plantiagro, e a situação dos postos de trabalho dos funcionários da referida empresa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A vereadora Sónia Sanfona congratulou-se com a forma como o Executivo do
Agrupamento e a Autarquia fizeram decorrer a cerimónia da entrega dos diplomas do
Quadro de Valor e do Quadro de Excelência, afirmando que foi valioso o trabalho e
empenhamento dos professores, pais, encarregados de educação e da Autarquia,
referindo ainda que considerava que era importante que a Autarquia aproveitasse estes
momentos para promover o nosso concelho e o nosso património junto de outros,
nomeadamente a Orquestra Ligeira do Exército, que trouxe até nós cerca de 30 pessoas,
tanto no nosso País, como relativamente ao estrangeiro”.-------------------------------------------O Senhor Presidente esclareceu que na última reunião ficou em ver qual o critério da
atribuição do subsídio ao Clube Desportivo “Os Águias”, e ao verificar que o gasóleo não
estava referido, decidiu que se voltasse a discutir este assunto na próxima reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à questão da empresa dos jardins, a Plantiagro, o Senhor Presidente
informou que esta manifestou o desejo de rescindir o contrato, estabelecendo um plano
de pagamento dos vencimentos em atraso. Relativamente aos postos de trabalho, o
Senhor Presidente sublinhou que o objectivo é garantir os postos de trabalho dos
trabalhadores daquela empresa junto do Centro de Emprego e delegar aquelas
competências na Junta de Freguesia, tendo havido já uma reunião com a Presidente da
Junta de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente agradeceu a congratulação manifestada pela vereadora Sónia Sanfona
sobre a cerimónia dos diplomas, realçando contudo que a participação da Câmara
Municipal de Alpiarça tinha sido modesta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: --------------------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE: ------------------------------------------------------VÁRIOS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eduardo Isidoro Rodrigues – requerimento para emissão de autorização de
cancelamento de hipoteca sobre habitação por liquidação do empréstimo ao INH.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------Dar seguimento ao assunto. ---------------------------------------------------------------------------------- Águas do Ribatejo – pedido de emissão de licença especial de ruído para
execução de furo de captação em Alpiarça. ---------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade a emissão da licença, remetendo as taxas a uma análise mais
cuidada e para uma reunião posterior. --------------------------------------------------------------------- Câmara Municipal de Portel – Pedido de autorização de colocação de pendões.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- Conselho Geral do Agrupamento de Escolas José Relvas – Nomeação de
representantes da Câmara.--------------------------------------------------------------------------------Apresentada proposta pelo Senhor Presidente: os dois representantes deverão ser Mário
Fernando Atracado Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça e Ricardo Lino
Gomes Luciano. ------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------OBRAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elsa Maria Agostinho Arraiolos Carvalho – Processo nº 6 –Informação do Serviço
Técnico de Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------Propôs-se informar o munícipe do teor desta informação.-------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- Centro Escolar de Alpiarça – 1º Ciclo do Ensino Básico – Deliberação. -----------------Proposta: Uma deliberação que permita a aprovação da construção do Centro escolar e
outros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------Dar seguimento ao assunto. ---------------------------------------------------------------------------------TAXAS E LICENÇAS ------------------------------------------------------------------------------------------ Proposta de taxas IMI para 2010 - Imposto Municipal de Imóveis (IMI) para o ano de
2010 – Decreto-lei 287/2003, de 12 de Novembro, na redacção dada pela Lei 21/2006, de
23 de Junho, pela Lei 53-A/2006 de 29 de Dezembro e pela Lei 54/2008 de 5/12.----------Nos termos e de acordo com a legislação vigente propomos para o ano de 2010 a
aplicação das seguintes taxas de IMI: --------------------------------------------------------------------–
Prédios Rústicos: 0.8%; -----------------------------------------------------------------------------–
Prédios urbanos: 0,7%;-------------------------------------------------------------------------------–
Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,4%. -------------------------------------Majoração de 30% a aplicar aos prédios urbanos degradados (nº 8 do artº 112 do CIMI);--majoração até ao dobro da taxa aplicável (taxa 1,6) aos prédios rústicos com áreas
florestais que se encontrem em situação de abandono (nº 9 do artº 112 do CIMI).-----------Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- Proposta de Taxa Municipal de Direitos de Passagem para 2010 – Taxa Municipal de
Direitos de Passagem (TMDP) – Valor Percentual para o ano de 2010 – Lei nº 5/2004, de
10 de Fevereiro -Lei das Comunicações Electrónicas.------------------------------------------------Nos termos e de acordo com a legislação vigente propomos para o ano de 2010, a
aplicação da referida taxa de 0,25%.----------------------------------------------------------------------2

Aprovada por unanimidade------------------------------------------------------------------------------------ Proposta de Participação variável de IRS para 2010 – Percentagem da participação
variável no IRS – Artigo 20º da Lei das Finanças locais – Lei 2/2007, de 15 de Janeiro.----Nos termos e de acordo com a legislação vigente, propomos para o ano de 2010, a
adopção de uma participação de 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no
concelho de Alpiarça.------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------- Proposta de Derrama para 2010 – Taxa de Derrama para o ano de 2010 – nº 1 do artº
14º da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais).------------------------------------Nos termos e de acordo com a legislação vigente, propomos para o an o de 2010, a
aplicação das seguintes Taxas de Derrama:-------------------------------------------------------------–
1,50% (nº 1 do artigo 14º);---------------------------------------------------------------------------–
1,00% (nº 4 do artigo 14º).---------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES: -----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara informou sobre:------------------------------------------------------- O Convite do Núcleo dos Amigos do CicloTurismo de Alpiarça para um almoço a realizar
no dia 13 de Novembro de 2009, pelas 13.00 horas, no Pavilhão da Alpiagra, extensível
ao Presidente e a todos os vereadores. ---------------------------------------------------- O convite dos Bombeiros Municipais de Alpiarça para uma Castanhada, a realizar no dia
17 de Novembro de 2009, pelas 21.00 horas, no Quartel, extensivo a todo o Executivo.---- Visitas recentes da ASAE ao nosso concelho – Escola EB1 (cantina) e as Piscinas
Municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre esta última informação, o vereador Carlos Pereira informou que tinham sido
efectuadas, na primeira quinzena de Novembro, duas inspecções da ASAE, uma à
cantina da escola do 1º Ciclo e outra às Piscinas Municipais. Relativamente a este facto,
a vereadora Sónia Sanfona realçou que a ASAE deveria ter uma acção mais pedagógica
do que repressiva, embora tenha que agir de uma forma fiscalizadora e dentro dos limites
da lei.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Senhor Presidente da Câmara,
eram dezoito horas e quarenta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta
que foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.----------------------------------E eu, Vitória Maria Lopes de Faria Brito, a exercer funções de Secretária no Gabinete de
Apoio à Presidência, da mesma Câmara, servindo de Secretária, a redigi e assino.---------________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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