Assembleia Municipal de Alpiarça

ACTA N.º 27
Acta da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Alpiarça,
realizada no dia 28 de Junho de 2001.
Aos vinte e oito dias do mês de Junho do ano dois mil e um, no salão da Junta de
Freguesia, esteve reunida a Assembleia Municipal de Alpiarça, em sessão ordinária,
por convocação do seu Presidente, senhor Olímpio Francisco de Oliveira.
Para além do Presidente da Mesa compareceram os seguintes membros: Vera
Santos Noronha, Armindo Gaspar Pinhão, Álvaro Favas Brasileiro, Henrique Freilão
Arraiolos, Manuel Isidoro Feliciano, Maria Fernanda Tirano, Maria de Fátima
Rodrigues, Paulo Espirito Santo, António José Coelho, Maria Manuela Duque, António
Jesus Milheiriço, Filipe Malacho, Raquel Abalada e António Conceição Moreira.
Ausente o autarca Fernando Vital.
Constituída a Mesa, pelo seu presidente, e pelos secretários Vera Santos Noronha
e Maria de Fátima Rodrigues, foi iniciada a sessão cerca das vinte e uma horas e
quarenta minutos.
Foi posta à aprovação a acta número vinte e cinco, respeitante à sessão de vinte e
quatro de Abril do ano em curso, a qual foi aprovada por unanimidade.
De seguida foi posta à aprovação a acta número vinte e seis, respeitante à sessão
de trinta de Abril do ano em curso, tendo sido propostas algumas alterações nas
páginas um e três, pela autarca Maria Manuela Duque e pelo autarca Henrique
Arraiolos. A acta foi aprovada por maioria com uma abstenção, tendo o autarca Paulo
Espirito Santo feito declaração de voto no sentido de justificar a sua abstenção, dado
não estar presente na respectiva sessão.
A Ordem de Trabalhos, foi a seguinte:
Ponto um – Derrama para o ano 2002;
Ponto dois – Contribuição Autárquica para o ano 2001 a cobrar em 2002;
Ponto três – Regulamento de Utilização do Estádio Municipal Dr. Raúl José das
Neves – Relvado / Velódromo;
Ponto quatro – 1.a Revisão do Plano de Actividades;
Ponto cinco – 1.a Revisão Orçamental;
Ponto seis – Acordo de Amizade e Cooperação entre os municípios de Alpiarça e
Wysokie Mazowieckie;
Ponto sete – Projecto da Norma de Controlo Interno do POCAL;
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Ponto oito – Projecto de Regulamento do Inventário e Cadastro do Património
Municipal;
Ponto nove – Alteração ao Quadro de Pessoal;
Ponto dez – Regulamento de Ingresso, Acesso e Promoção na Carreira de
Bombeiro Municipal;
Ponto onze – Alteração ao Regulamento para a Ocupação e Aquisição de
Terrenos na Zona Industrial;
Ponto doze – Alienação de Bens – Venda de Lotes de Terreno Situados na Zona
do Sacadura;
Ponto treze – Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Eléctrica em
Baixa Tensão, no Município de Alpiarça;
Ponto catorze – Alteração ao Plano do Sacadura – Lote n.º 33.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O senhor Presidente da Mesa deu início a este período, convidando o senhor
Presidente da Câmara Municipal a apresentar resumidamente a informação à
Assembleia Municipal.
O senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou a informação escrita acerca
da actividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo, de acordo
com o Art.º 53º da Lei n.º 169/99, cujo teor foi o seguinte:
1. ACTIVIDADE DIÁRIA DE MAIOR REALCE
2001.04.28
Visita a Paul da Gouxa – acção de sensibilização a jovens e órgãos de imprensa
sobre a deterioração do Paul da Gouxa
2001.04.30
Conselho Administração da F.J.R.
Reunião com Comissão de Campistas – funcionamento do Parque
Assembleia Municipal
2001-05-03
Reunião com Director do Centro Saúde de Alpiarça – redefinição do estacionamento
20001.05.04
Conferência de Imprensa para apresentação do resultado do Concurso de Vinhos
Engarrafados do Ribatejo
Comemoração do dia da GNR - Almeirim
2001.05.07
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Reunião com equipa técnica do projecto “Universidade do Vinho“
RTP2 – Programa Acontece, que se realizou em directo a partir da Casa Museu dos
Patudos
2001.05.08
Reunião com Comandante Corpo Bombeiros Municipais
Reunião de Câmara
2001.05.09
Inauguração da Feira do Vinho Engarrafado do Ribatejo
Reunião no GAT - Santarém
2001.05.11
Reunião com Presidente da Casa da Europa do Ribatejo
Aniversário do Moto Clube Charrua
Assembleia Geral da Fundação José Relvas
2001.05.12
Posse da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo – Casa Museu dos Patudos
2001-05-14
Assinatura de Contrato Programa para o Centro Cívico
Assembleia Geral da Associação de Amigos da Casa Museu dos Patudos
2001-05-15
Reunião com Presidentes das Câmaras Municipais de Almeirim e Cartaxo
Conselho de Administração da AMLT
2001-05-16
Reunião Região Turismo – preparação da deslocação a Bruxelas
2001-05-17
Reunião com Instituto Português de Arqueologia – Quinta dos Patudos
2001-05-18
Reunião com Delegado Sindical da Câmara Municipal de Alpiarça
2001-05-21
Reunião com Comando da Escola Prática Cavalaria – Parque Temático
Reunião com Director Distrital da Segurança Social
2001-05-22
Reunião com Conselho Paroquial
Reunião com Administrador da Nortel Netwoks – instalação antena para telemóveis
nova geração
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2001-05-23
Reunião de Câmara
2001-05-25 a 2001-05-30
Acordo de Geminação com Wisokie Mazovieckie
2001-05-28
Assinatura Protocolo – Segurança Rodoviária
2001-05-31
Acção de promoção dos vinhos de Alpiarça – jantar em Bruxelas
2001-06-01
Reunião com Responsável pelos Censos 2001
2001-06-05
Reunião com Director do NERSANT – Núcleo apoio actividade empresarial
Reunião com Comissão Moradores – Vacaria da Torre
2001-06-06
Visita de técnicos do INAG aos rombos na margem do Tejo
Reunião de Câmara
2001-06-07
Reunião com Direcção do C.D. Águias
2001-06-09
Visita ao Concelho dos eleitos Autárquicos
2001-06-10
Festa Final época – Secção Futebol C.D. Águias
2001-06-11
Reunião do Conselho Disciplinar da Escola Básica do 1º Ciclo
2001-06-12
Reunião com Director Distrital da LTE – Novo Protocolo
2001-06-13
Reunião com Secretário Geral da ANMP
Festa final ano – jardim das Faias
2001-06-18
Reunião com Presidente da Câmara Municipal Chamusca – Ligação Casalinho
Parreira
2001-06-19
Conselho Administração da AMLT
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2001-06-20
Reunião com Proprietários confinantes com a EN368 – Estrada do Campo
Reunião com Secretário Estado Obras Públicas – IC3
2001-06-21
Reunião com gerentes da Vacaria da Torre
Conselho Administração da RESIURB
2001-06-24
Festival Etnográfico
2001-06-25
Reunião com Director de Estradas do Distrito de Santarém
Reunião com Comando do CBMA
2001-06-26
Recepção a 30 Embaixatrizes – Visita ao Museu dos Patudos e Concelho
2. ACTIVIDADE GENÉRICA
a) Serviço de Obras
Implantação de ramais esgotos no Frade de Baixo
Cimentar passeios no Frade de Baixo
Passeios na Rua Renato Pinhão
Reparações no terreno da Adega da Gouxa
Serviços diversos na Estrada da Barragem
Serviços diversos na Zona Industrial
Novas “barracas“ para artesanato
Parque do Carril – montar fossa
Parque do Carril – arranjo de vedação e preparação do Mercado de Frutas
Beneficiação do Campo Futebol de Praia
Tapar buracos em diversas artérias de Frade de Cima
Execução de passeios na Rua Ricardo Durão
Beneficiação da estrada de acesso ao Casal Cambique
Reparação sanitários no largo dos Águias
Beneficiação Estrada de acesso a “Mouchão do Inglês“
Colocação Placas Toponímicas na Zona Industrial
b) Estaleiro / Bagageira
Fabricação de materiais para obras (tampas esgoto, manilhas, etc.)
c) Canalizadores
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Reparação de diversas avarias em ramais
Execução de 21 ramais
d) Serviços Urbanos
Limpeza diária do Concelho
Limpeza de fossas
Limpezas no Parque temático
Regularização de vias rurais
Execução de conduta na Travessa da Patracola
Reparação na conduta elevatória de esgotos
e) Motoristas
Transportes escolares
Apoio ao desporto
Viagens ao Cemitério
f)

Carpintaria

Montar e desmontar Feira do Vinho
Portas e janelas para Centro Saúde de Frade de Baixo
Montar “barracas“ para apoio ao campeonato Futebol de Praia
Novo balcão para Secretaria da Câmara Municipal
Execução de portas e janelas para habitação de “Barrote“
g) Serviço de Pintura
Pintura de WC instalado no Mercado de Frutas do Carril
Pintura, no Parque do Carril, de casas de banho
Trabalhos vários na oficina e Centro saúde de Frade de Baixo
h) Parque Máquinas
Manutenção viaturas
i)

Diversos

Realização do Grande Prémio dos Patudos
IV Concurso Vinhos Engarrafados do Ribatejo
IV Feira do Vinho Engarrafado do Ribatejo / XIII Feira do Vinho de Alpiarça
Apoio á Associação Estudantes da Escola EB 2,3/S na realização do Baile de
Finalistas
Apoio à realização das Noites de Verão
Organização do Campeonato Distrital de Futebol de Praia

157

Assembleia Municipal de Alpiarça
Apoio à escola Básica do 1º Ciclo na deslocação a Almeirim, para as
comemorações do Dia da GNR
Apoio à concentração de vespas, promovido pelo Moto Clube Charrua
Apoio à Fundação José Relvas na realização do Baile da Rainha
Apoio á realização do Torneio Santeirim em futebol de Veteranos
Apoio ao MURPI na realização do Encontro de Associações de Reformados
Continuação do apoio ao MURPI na concretização dos arranjos exteriores do Centro
de Dia
Comemoração do Dia da Criança
3. OBRAS EM CURSO
Piscinas Municipais – Arranjos Exteriores
Estádio Municipal – muro exterior e pista
Beneficiação de espaço envolvente a Centro de Saúde e Eucaliptal
Circular Viária Norte – Rua Joaquim Magalhães e Bagageira
Bairro “ 20 Fogos “ – Beneficiação Interior
Beco Hospital – Beneficiação global com implantação de esgotos
Zona do “Sacadura“ – arranjo frontal prédios Planotejo
Rua do Pinheiro e Rua 11 de Março no Casalinho
Ampliação e beneficiação da Pista Coberta de Atletismo
Biblioteca Municipal
Alargamento e beneficiação do Dique do Patacão
Arruamentos de Frade de Baixo – Ruas José do Vale, 1º de Maio e
Ezequiel Correia
Asfaltamento da ligação Casalinho – Parreira
Recuperação global da EN 368: Ligação Tapada – Alpiarça
Pavimentação da Zona Industrial – 2ª fase
Reconversão Urbanística do Centro Cívico
Beneficiação de arruamentos urbanos na sede do Concelho –
Ruas:
Pedro Álvares Cabral
João Maria da Costa
Parque da Câmara
Jacinto dos Mártires Falcão
Avenida Maria Xavier
Joaquim Magalhães
Alves Gomes
Guerra Junqueiro
Travessa dos Ferreiros
Oscar Monteiro Torres
António da Silva Barroso
Lusíadas
Eucaliptal
General Humberto Delgado
Renato Pinhão
Dr. José António Simões (largo)

99.812.837,0
20.000.000,0
8.700.000,0
40.327.000,0
2.306.000,0
12.120.000,0
2.500.000,0
50.841.000,0
82.595.934,0
198.849.311,0
48.000.000,0
78.450.000,0
173.846.000,0
176.950.000,0
26.000.000,0
365.000.000,0
29.530.915,0
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Fernão de Magalhães
Matadouro
Sommer
João Durão
Afonso de Albuquerque
Limpeza da Vala de Alpiarça
Arranjo de espaço frontal à Ass. Recreativa e Cultural de Frade de
Cima

300.000.000,0
7.500.000,0

4. OBRAS ADJUDICADAS
Asfaltamento arruamento acesso Zona Desportiva

76 430 000,0

Asfaltamento perímetro urbano de Frade de Cima

121 102 045,0

TOTAL
5. OBRAS CONCLUIDAS

1.920.861.042,0

a) Beneficiação do Bairro dos “46 Fogos“
b) Beneficiação do “Bairro da Junta“
c) Depósito Elevatório em Frade de Baixo
d) Casa Museu Patudos – implantação de calçada na área adjacente ao Museu
6. OBRAS EM FASE DE CONCURSO
a) Reconstrução da Aldeia Palafítica do Patacão
b) Valorização Ambiental da Albufeira dos Patudos – 2ª fase
c) Plano Estratégico do Concelho
d) Parque urbano de Alpiarça
e) Universidade do Vinho
7. VISITAS AO CONCELHO
Secretário de Estado do Turismo
Secretário de Estado da Modernização da Saúde
Director Regional de Agricultura
Presidente da Região de Turismo de Santarém
Adidos Comerciais de diversas Embaixadas
Vice – Presidente da OIV
Diversas Embaixatrizes, numa visita á Casa Museu dos Patudos
Director de Estradas do Distrito de Santarém
Secretário Geral da ANMP
8. SITUAÇÃO FINANCEIRA
Com base nos apuramentos contabilísticos, datados de 2001-06-26, resulta a
seguinte situação:
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a) Dividas a Fornecedores

91 341 contos

b) Quadro Comunitário e Contratos – Programa

46 740 contos

c) Empréstimos (consagrados)

577 920 contos

Empréstimos (Total da C/C)

283 740 contos

d) Disponibilidades de Tesouraria

125 913 contos

e) Documentos (por receber)

8 481 contos

No uso da palavra o senhor Presidente da Câmara deu conhecimento à
Assembleia Municipal dos resultados dos Censos 2001, que contrariando uma
tendência que se vinha a manifestar, a população de Alpiarça subiu em vez de descer,
em termos de Censos a comparação de 1991 passa de 7711 para 7895 em termos de
regra de pontuação definida pelo Instituto Nacional de Estatística para a população
residente que em 31 de Dezembro de 2000 era 7270, hoje reportado a Março de 2001
de 7270 passou para 7895. Verifica-se um acréscimo embora se continue a verificar
uma taxa de natalidade inferior à taxa de mortalidade o que significa que resulta de
novos residentes no concelho de Alpiarça, já que o saldo fisiológico é um saldo
negativo.
O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos eleitos
municipais.
Interveio o autarca Manuel Feliciano para levantar uma questão sobre se é no
Frade o asfaltamento do arruamento de acesso à Zona Desportiva que está no quarto
ponto, nas obras adjudicadas.
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para esclarecer que o
asfaltamento do arruamento de acesso à Zona Desportiva é a ligação entre a Zona da
Barragem e a Escola EB 2,3 / S de José Relvas, que é onde vai ser instalada a ciclo
via.
Interveio o autarca Álvaro Brasileiro para chamar a atenção da má conservação de
caminhos agrícolas perto da ETAR, solicitando a respectiva melhoria antes das
vindimas.
Interveio a autarca Raquel Abalada para colocar algumas questões sobre a
Informação Municipal, nomeadamente: o mau estado da Rua Pedro Álvares Cabral,
tendo sugerido que fosse uma das primeiras ruas a ser arranjada; uma questão sobre
a situação em que se encontra a Rotunda junto à Barragem; uma outra questão sobre
a situação em que se encontra a Estrada Nacional 368, referindo que a obra começou,
mas foi abandonada.
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Interveio o autarca Henrique Arraiolos para colocar uma questão, relativamente à
distribuição de lixo nos Pinhais, referindo que se deviria sensibilizar as pessoas para
evitar o que se tem estado a verificar; colocou uma outra questão sobre as descargas
ou lavagens das auto-betoneiras, na estrada da Gouxa, onde existem zonas que nem
terra têm, mas sim pedaços de cimento; colocou uma questão sobre a Fábrica da
Cenoura, tendo questionado se os agricultores foram ou não contactados sobre esta
matéria no sentido de haver produção para a Fábrica da Cenoura.
Interveio a autarca Raquel Abalada para referir-se ao canavial que existe na
entrada norte de Alpiarça, sugerindo que a Câmara Municipal procedesse a um arranjo
ao local, conforme tem feito em anos anteriores.
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para esclarecer que em relação à
Rua Pedro Álvares Cabral as orientações foram dadas nesse sentido (começar pela
Rua Pedro Álvares Cabral), referindo que esta obra é um pacote global, tendo parte do
pacote sido ganho pela Empresa Eco-Edifica que já começou e a outra parte do pacote
vai ser assinado na próxima segunda-feira, e as instruções são para começar pela
referida rua. Em relação à Rotunda junto à Barragem referiu que decorreu o concurso
público decorativo da rotunda, as propostas foram abertas, a Comissão de Análise
está a analisar e agora vai ser o decurso normal, referiu ainda que a solução
decorativa da rotunda é uma peça de um todo que se chama Valorização Ambiental do
Complexo dos Patudos 2.ª Fase e que é uma candidatura à acção integrada
desenvolvimento Vale Tejo. Em relação à Estrada Nacional 368 referiu que de facto a
obra foi interrompida, porque as previsões iniciais daquela obra era de ser só preciso
cortar 32 árvores e neste momento a perspectiva é de se ter de cortar 83, porque se
não se cortarem essas árvores, não se consegue fazer a obra (arranjar as valetas
porque há árvores dentro das valetas e tem que se dar garantia a drenagem aos
campos) e porque também é um problema ecológico como tal a obra não pode seguir
se não se arranjar uma solução para esta situação. Em relação ao canavial na entrada
norte de Alpiarça o senhor Presidente da Câmara referiu que este está agora vedado e
que antigamente não estava, e que para fazer limpeza ao canavial a Câmara Municipal
terá de ter autorização do proprietário porque aquele espaço é propriedade privada. De
seguida o senhor Presidente da Câmara respondeu às questões colocadas pelo
autarca Henrique Arraiolos, referindo que em relação à distribuição de lixos nos pinhais
é uma situação que se começa também a verificar pelos campos fora, e referiu ainda
que a RESIURB também está preocupada com esta situação, e numa anterior reunião
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aflorou a necessidade de caminhar com certeza para uma tentativa de vigilância supra
Municipal. Referindo também que as pessoas estão informadas, sabem é que se forem
ao aterro pagam e antes iam à lixeira e não pagavam, mas vão reforçar a
sensibilização no sentido de que as pessoas devem dirigir-se ao aterro, já que é lá que
devem depositar o lixo e os plásticos agrícolas. Em relação à fábrica da cenoura referiu
que não se falou com os agricultores, não se falou com os proprietários, falou-se com
quem de direito, tentando-se manter esta matéria no maior sigilo possível, mas a partir
do momento em que foi aprovado na Assembleia Municipal de Alpiarça por força da lei,
que obriga a esta situação, - os terrenos terem que serem desanexados da REN -,
entrou-se numa espiral de boatos, referindo ainda que não estabeleceram contactos
porque não é esta a forma de tratar esta matéria, que tem que ser tratada com o
carácter mais sigiloso possível.
Interveio o vereador José João Pais para responder à questão das betoneiras
tendo referido que o autarca António José Coelho já tinha sugerido que se entrasse em
contacto com as firmas que lavam por aí as betoneiras, para que todos os restos desse
cimento fossem levados nomeadamente, para algumas estradas que estão em mais
mau estado, sobretudo a zona da Torrinha que tem muitos buracos, porque deste
modo tentam-se concretizar dois objectivos, não sujarem as valetas com as limpezas
das betoneiras e arranjarem as estradas. Referiu ainda que já entraram em contacto
com a Construtora do Lena e que esta firma recebeu bem esse pedido.
Interveio o autarca Henrique Arraiolos para referir-se à questão dos sumidouros
nos pavimentos que foram arranjados mais recentemente.
O senhor Presidente da Mesa apresentou um voto de pesar com o seguinte teor:
“Faleceu recentemente e inesperadamente a esposa de um elemento desta Assembleia.
A Assembleia Municipal de Alpiarça, apresenta publicamente um Voto de Pesar, ao eleito
Paulo Espirito Santo, pelo desaparecimento precoce da sua esposa.
A Bancada do PS
Alpiarça, 28 de Junho de 2001”.
Este voto de pesar foi aprovado por unanimidade.
O senhor Presidente da Mesa pediu à autarca Vera Noronha para ler alguma da
correspondência chegada à mesa da Assembleia Municipal.
No uso da palavra a autarca Vera Noronha leu a seguinte carta:
“GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SANTARÉM
GER – Gabinete de Estudos Regionais
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Acusamos e agradecemos sensibilizados o envio dos elementos da Conta Gerência do
exercício de 2000, que oportunamente foram solicitados por este Gabinete.
Face aos valores apresentados, felicito V.Ex a e os seus serviços desse Município, quer pela
obtenção dos bons indicadores, quer também, pela cuidada apresentação posta nos mesmos.
Com base nos valores recolhidos e tratados com a objectividade e a isenção que sempre
procuramos transmitir nos nossos trabalhos, teremos todo o prazer em, oportunamente, enviar
para essa autarquia, mais um estudo comparativo sobre as finanças locais a nível distrital.
Reiterando os meus agradecimentos, aproveito para apresentar a V.Ex. a os meus melhores
cumprimentos e a atribuição pessoal.
O Director do GER, Renato Vieira Campos, Dr.”
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
Interveio o autarca Henrique Arraiolos para se referir ao facto de não ter sido
agendado para esta sessão, a Proposta de Resolução apresentada por um munícipe,
na última sessão da Assembleia, e que está referida na acta da última sessão.
Interveio o eleito Paulo Espirito Santo para pedir um esclarecimento sobre esta
questão, devido ao facto de não ter estado presente na última sessão.
O senhor Presidente da Mesa fez o esclarecimento devido, referindo que o assunto
não foi deliberado, mas sim proposto que viesse a esta sessão.
O autarca Armindo Pinhão usou da palavra para se referir ao mesmo assunto,
salientando ainda que por consenso foi decidido que o assunto viria a esta sessão.
Interveio o autarca Paulo Espirito Santo para se referir sobre o mesmo assunto e
sobre o actual regimento da Assembleia Municipal.
Usou da palavra o autarca Armindo Pinhão para tecer algumas considerações
sobre este assunto.
Interveio o senhor Presidente da Câmara para se referir sobre a proposta
apresentada e para tecer algumas considerações e esclarecimentos sobre a mesma.
Usou da palavra o autarca Henrique Arraiolos para tecer algumas considerações
sobre o mesmo assunto.
Foi decidido trazer este assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto um – Derrama para o ano 2002;
O ponto foi posto à discussão. Por não se registar qualquer intervenção, foi votado
e aprovado por maioria com nove votos a favor e seis contra.
Ponto dois – Contribuição Autárquica para o ano 2001 a cobrar em 2002;
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O ponto foi posto à discussão. Por não se registar qualquer intervenção, foi votado
e aprovado por maioria com nove votos a favor e seis contra.
Ponto três – Regulamento de Utilização do Estádio Municipal Dr. Raúl José das
Neves – Relvado / Velódromo;
O ponto foi posto à discussão. Por não se registar qualquer intervenção, foi votado
e aprovado por unanimidade.
Ponto quatro – 1.a Revisão do Plano de Actividades;
O senhor Presidente da Mesa deu a palavra para a discussão do ponto e interveio
o autarca Paulo Espirito Santo para pedir um esclarecimento sobre este ponto, tendo
sido esclarecido pelo senhor Presidente da Câmara.
Posto o ponto à votação da Assembleia, foi aprovado por unanimidade.
Ponto cinco – 1.a Revisão Orçamental;
O senhor Presidente da Mesa deu a palavra para a discussão do ponto e interveio
o autarca Armindo Pinhão para pedir um esclarecimento tendo sido esclarecido pelo
senhor Presidente da Câmara.
Posto o ponto à votação da Assembleia, foi aprovado por unanimidade.
Ponto seis – Acordo de Amizade e Cooperação entre os municípios de Alpiarça e
Wysokie Mazowieckie;
Interveio o senhor Presidente da Mesa para tecer algumas considerações sobre o
ponto, mencionando que este ponto é apenas para conhecimento desta Assembleia.
Usou da palavra o autarca Paulo Espirito Santo para inquirir sobre o objectivo da
visita e o trabalho agendado.
O senhor Presidente da Câmara interveio para esclarecer todos os aspectos
relacionados com o acordo de germinação com a cidade Polaca.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
Ponto sete – Projecto da Norma de Controlo Interno do POCAL;
Interveio o senhor Presidente da Mesa para tecer algumas considerações sobre o
ponto, mencionando que este ponto é apenas para conhecimento desta Assembleia,
dando de seguida a palavra ao senhor Presidente da Câmara, que efectuou alguns
esclarecimentos sobre este ponto.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
Ponto oito – Projecto de Regulamento do Inventário e Cadastro do Património
Municipal;
O senhor Presidente da Mesa usou da palavra para perguntar ao senhor
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Presidente da Câmara se queria esclarecer alguma coisa sobre este ponto.
O senhor Presidente da Câmara Municipal fez os devidos esclarecimentos sobre
este ponto.
Posto o ponto à votação da Assembleia, foi aprovado por unanimidade.
Ponto nove – Alteração ao Quadro de Pessoal;
O senhor Presidente da Mesa usou da palavra para perguntar ao senhor
Presidente da Câmara se queria esclarecer alguma coisa sobre este ponto.
O senhor Presidente da Câmara Municipal fez os devidos esclarecimentos sobre
este ponto.
Posto o ponto à votação da Assembleia, foi aprovado por unanimidade.
Ponto dez – Regulamento de Ingresso, Acesso e Promoção na Carreira de
Bombeiro Municipal;
O ponto foi posto à discussão. Por não se registar qualquer intervenção, foi votado
e aprovado por unanimidade.
Ponto onze – Alteração ao Regulamento para a Ocupação e Aquisição de
Terrenos na Zona Industrial;
Interveio o senhor Presidente da Câmara para tecer algumas considerações sobre
o ponto, dando de seguida a palavra ao autarca Henrique Arraiolos o qual usou da
palavra para referir que o Artigo 6.º, na página 6, no ponto 2.4., deverá conter o
seguinte teor: “A ligação à rede de Telecomunicações deverá ser negociada, contratada e paga
pelo adquirente à Portugal Telecom ou qualquer outro fornecedor”, ou seja, acrescentar-se
“ou qualquer outro fornecedor”.
Interveio o autarca Paulo Espirito Santo para propor que no Artigo 6.º, na página 6,
no ponto 2.1., se acrescente também no final do ponto “... LTE ou qualquer outro
fornecedor”.
Posto o ponto à votação com as alterações, foi aprovado por unanimidade.
Ponto doze – Alienação de Bens – Venda de Lotes de Terreno Situados na Zona
do Sacadura;
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para tecer alguns considerações
sobre o ponto.
Interveio o autarca Henrique Arraiolos para referir que a CDU está a favor da
venda dos lotes de acordo com a proposta, não estão é de acordo com a base de
licitação

de

12.000$00/m 2,

referindo

que

consideram

a

base

de

licitação

excessivamente alta e devido a isso a Bancada da CDU votará contra.
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Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para referir que o preço de
licitação é da competência da Câmara Municipal e não da Assembleia Municipal.
Interveio o autarca Paulo Espirito Santo para referir que os preços elevados trazem
mais valias para o concelho, podendo assim haver mais obras neste concelho. No uso
da palavra este autarca referiu ainda que independentemente do valor que a Câmara
pôs, vai votar favoravelmente esta proposta, a qual demostra nitidamente uma
ambição em ter o concelho dotado de boas coisas e que por consequência vai ter
infraestruturas que serão feitas pela Câmara.
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para referir que os preços têm a
ver com a localização dos terrenos, referindo também que as infraestruturas vão custar
cerca de 4.000$00/m 2, e que propõem os terrenos em termos de alienação real a
8.000$00/m2, porque 4.000$00 dos 12.000$00 são para pagar as infraestruturas.
Referiu ainda que a alteração feita ao PDM completou a malha urbana e que a venda
dos lotes no Sacadura vai permitir fazer construção social na Zona da Bagajeira, como
tinha sido anunciado na visita ao concelho.
Posto o ponto à votação da Assembleia, foi aprovado por maioria com nove votos
a favor e seis contra.
Ponto treze – Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Eléctrica em
Baixa Tensão, no Município de Alpiarça;
Interveio o senhor Presidente da Mesa para tecer algumas considerações sobre o
ponto, mencionando que este ponto é apenas para conhecimento desta Assembleia,
dando de seguida a palavra ao senhor Presidente da Câmara, que efectuou alguns
esclarecimentos sobre este ponto.
Interveio o autarca Henrique Arraiolos para questionar se o Balcão da EDP estava
previsto no contrato.
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para responder que essa questão
não estava prevista no contrato, referindo que a questão do Balcão da EDP foi objecto
de um anexo assumido por escrito na assinatura do contrato com os 11 Municípios da
Lezíria do Tejo, onde a EDP formalmente entregou o compromisso em que se obriga a
respeitar um balcão de atendimento (pelo menos a ter uma estrutura da EDP em cada
7 concelhos para os 11 Municípios da Lezíria).
Interveio o autarca Henrique Arraiolos para referir que no Artigo 35.º, sobre a
Responsabilidade durante a interrupção, diz que “As de utilização deverão ser consideradas
durante a interrupção do fornecimento de energia eléctrica, sendo da responsabilidade dos
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respectivos consumidores quaisquer acidentes ou avarias que resultem do fornecimento”. Este
autarca questiona se no caso de haver cortes de energia, se o seu restabelecimento se
fizer com picos mais elevados ou mais baixos e houver motores de rega queimados
por exemplo, se essa responsabilidade será sempre do consumidor.
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para referir que este Artigo se
deve ler de acordo com o Artigo 34.º que refere “O fornecimento de energia eléctrica é
permanente e continuo, só podendo ser interrompido nos casos previstos na lei”, ou seja, se for
uma matéria que não esteja consagrada na lei é responsabilidade da EDP.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
Ponto catorze – Alteração ao Plano do Sacadura – Lote n.º 33.
Interveio o senhor Presidente da Mesa para tecer algumas considerações sobre o
ponto. Por não se registar mais qualquer intervenção, foi votado e aprovado por
unanimidade.

PERÍODO DE DEPOIS DA ORDEM DO DIA
Concluída a ordem de trabalhos e havendo diversa assistência na sala, o senhor
Presidente da Mesa informou que estava aberto um período para intervenção do
público e que os munícipes presentes apenas poderiam usar da palavra por uma única
vez, por um período máximo de cinco minutos, devendo dirigir-se à mesa.
Interveio o munícipe Raúl Figueiredo para sugerir à mesa que fosse feita uma
explicação sobre as matérias em discussão, para que os munícipes possam perceber
as propostas em discussão.
Não se registando mais nenhuma intervenção dos munícipes, o senhor Presidente
da Mesa deu por esgotado este período e pôs à aprovação a minuta da acta da
sessão, para efeitos de execução imediata das deliberações, a qual foi aprovada por
unanimidade.
Nada mais havendo para tratar, foi pelo senhor Presidente da Mesa encerrada a
sessão, da qual para constar se redigiu a presente acta, que vai pelos membros da
Mesa ser assinada.
Presidente: _________________________________________________
1.º Secretário: _________________________________________________
2.º Secretário: _________________________________________________
/B.N.
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