ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
EDITAL Nº 09/2018
---Fernando Rodrigues Louro, Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, torna público de
acordo com as disposições legais aplicáveis que na sessão Ordinária deste Órgão Deliberativo,
realizada no dia trinta de Abril de dois mil e dezoito, foram tomadas as seguintes deliberações:-----Ponto 2 - Apreciação e votação do Projecto de alteração dos Estatutos e aumento do capital social
da AR - Águas do Ribatejo, EM., S.A.----------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Apreciação e votação da Prestação de contas relativa ao ano de 2017--------------------------Aprovado com o voto de qualidade do Sr. Presidente da Assembleia Municipal. -------------------------8 votos contra (7PS+1MUDA)-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação do 13º Relatório Semestral do PSF - Plano de
Saneamento Financeiro (período decorrido entre 01 de Julho de 2017 a 31 de Dezembro de 2017)
Aprovado por maioria. 8 abstenções (7PS+1MUDA), 8 votos a favor CDU.----------------------------------Ponto 5 - Apreciação e votação do Regimento da Assembleia Municipal de Alpiarça--------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 6 - Apreciação e votação do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança-----------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 7 - Leitura, discussão e votação das Propostas de atas da Assembleia Municipal, realizadas
nos dias 30/11/2017 e 20/12/2017.-----------------------------------------------------------------------------------Proposta ata reunião realizada dia 30/11/2017 - Aprovado por unanimidade com alterações
apresentadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta ata reunião realizada dia 20/12/2017 - Aprovado por unanimidade com alterações
apresentadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 - Apresentação, discussão e votação de recomendações, moções e votos, conforme
disposto no n.º 2 do art.º 20 do Regimento.------------------------------------------------------------------------Recomendação n.º 1/2018 - MUDA Alpiarça - Recomendação à Câmara Municipal de Alpiarça, nos
termos da alínea c) do n,º 1 do Art.º 59º e do n.º 2 do Art.º 20º do Regimento da Assembleia
Municipal. Aprovado por maioria. 8 votos favor (7PS+1MUDA), 8 abstenções CDU)----------------------

Recomendação n.º 2/2018 - MUDA Alpiarça - Recomendação à Câmara Municipal de Alpiarça, nos
termos da alínea c) do n,º 1 do Art.º 59º e do n.º 2 do Art.º 20º do Regimento da Assembleia
Municipal. Aprovado por maioria. 10 votos favor (7PS+1MUDA+2CDU), 6 abstenções CDU).----------Voto de Pesar Vasco Aguiar - Aprovado por unanimidade-------------------------------------------------------Voto de Pesar António Sardinheiro - Aprovado por unanimidade---------------------------------------------Saudação ao 1º de Maio - Aprovada por unanimidade-----------------------------------------------------------Moção 44º aniversário Revolução de Abril - Aprovada por unanimidade---------------------------------------Para geral conhecimento se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos dos costume e publicados no site da Câmara Municipal. ----------------------------------Alpiarça, 02 de Maio de 2018
O Presidente da Assembleia Municipal

Fernando Rodrigues Louro

