ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
EDITAL Nº 05/2019
---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 vinte e oito de Fevereiro de dois mil e dezanove, foram tomadas as seguintes
deliberações:
---Ponto 2 - Apreciação e votação da Proposta de Minuta de Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências no âmbito do Regime Jurídico de Serviço Público de Transportes de
Passageiros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça----------------------------------------------------------------------------------------------------Para deliberação--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Apreciação e votação da Proposta de Rejeição das Competências Transferidas pelos
Decretos-Lei números 20, 21, 22, 23/2019.------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça----------------------------------------------------------------------------------------------------Para deliberação--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por maioria com 9 votos a favor da CDU (PCP-PEV) + MUDA
(PPD/PSD.CDS-PP-MPT), 7 votos contra do PS e declaração de voto do Deputado Joaquim Rosa do
Céu - PS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Apreciação Relatório 2016/1757 da IGF – Inspeção Geral de Finanças denominado
“Controlo do Endividamento e da situação financeira da Administração Local Autárquica”.--------Município de Alpiarça----------------------------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 - Apreciação e votação da Proposta de Autorização para Apresentação de Candidatura
para a contratação de um Empréstimo de médio e longo prazo à Linha BEI Portugal 2020 –
Autarquias – Reabilitação e Adaptação do Mercado Municipal Código – ALT20-08-2316-FEDER000048-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por maioria com 12 votos a favor. 8 da CDU (PCP-PEV) , 1 do MUDA

(PPD/PSD.CDS-PP-MPT), e 3 do PS. Declarações de voto dos Srs. Deputados Joaquim Rosa do Céu,
Armindo Batata, Abel Pedro, Graciete Brito, Rodolfo Colhe e Carlos Marques.-------------------------------Ponto 6 - Apreciação e votação da Proposta de Autorização para Apresentação de Candidatura
para a Contratação de um Empréstimo de médio e longo prazo à Linha BEI Portugal 2020 –
Autarquias – Eficiência Energética em Iluminação Pública no Município de Alpiarça Código –
ALT20-07-1203-FEDER000003------------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------Ponto 7 - Apreciação e votação da Proposta referente ao projeto de revisão extraordinária
intercalar da trajetória tarifária do Contrato de Gestão Delegada outorgado pela RESIURB e pela
Ecolezíria e ao procedimento de autorização de despesa e de compromisso plurianual.-------------Município de Alpiarça----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Aprovado por maioria com 9 votos a favor da CDU (PCP-PEV) + MUDA
(PPD/PSD.CDS-PP-MPT) e 7 abstenções do PS.------------------------------------------------------------------------Ponto 8 - Leitura, discussão e votação das Propostas de Atas da Assembleia Municipal de
Alpiarça, realizadas nos dias 29/06/2018, 21/12/2018 e 28/01/2019.-------------------------------------Para Deliberação--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata do dia 29/06/2018 - Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------Ata do dia 21/12/2018 - Retirada, para fazer alterações e levar próxima reunião.------------------------Ata do dia 28/01/2019 - Retirada, para fazer alterações levar próxima reunião.---------------------------Ponto 9 - Apresentação, discussão e votação de Recomendações, Moções e Votos, conforme
disposto no n. º 2 do Art.º 20 do Regimento.----------------------------------------------------------------------Para Deliberação--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moção - Realização dos Investimentos necessários em falta, para a imediata reabertura da EN
114, Estrada (curvas) de Santarém. ----------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------Moção - Integrar a Conclusão do IC3 no Programa Nacional de Investimentos 2030 - -------------Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------Moção - Inclusão do Projeto Tejo como prioridade no Programa Nacional de Investimentos
2030---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado 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, 06/03/2019
O Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça

Fernando Rodrigues Louro

