Assembleia Municipal de Alpiarça

ACTA N.º 28
Acta da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Alpiarça,
realizada no dia 26 de Setembro de 2001.
Aos vinte e seis dias do mês de Setembro 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, Josué Silva Cavalheiro, Manuel Isidoro Feliciano, Maria Fernanda Tirano,
Maria de Fátima Rodrigues, Paulo Espirito Santo, António José Coelho, Maria Manuela
Duque, 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 trinta
minutos.
Foi posta à aprovação a acta número vinte e sete, respeitante à sessão de vinte e
oito de Junho do ano em curso, tendo sido colocada uma questão pelo autarca
Henrique Arraiolos, na página nove, referindo que há que saber qual o ano a que se
refere “31 de Dezembro”. O senhor Presidente da Mesa usou da palavra para propôr
uma alteração na página treze, onde diz “proposto” passar a ser “decidido”. Usou da
palavra o autarca Paulo Espirito Santo para salientar que a acta reflecte o que foi dito
na sessão. Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para esclarecer que o ano
a que pertence o “31 de Dezembro” é o ano de 2000. A acta foi aprovada por maioria
com uma abstenção, tendo o autarca Josué Cavalheiro 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 – Projecto de Regulamento de Funcionamento e Utilização das Piscinas
Municipais de Alpiarça;
Ponto dois – Permuta de Propriedades – Migadalho por Alqueve – Legado
Relvas;
Ponto três – Expropriação por Utilidade Pública – Supermercado “Kinita” –
Declaração de Utilização Pública;
Ponto quatro – Proposta de Resolução (Proposta apresentada pelo Munícipe
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João Serrano em Sessão de 2001-04-30;
Ponto cinco – Piscinas Municipais de Alpiarça, Taxas a aplicar na Escola de
Natação e a Utentes Livres na Época Não Balnear.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O senhor Presidente da Mesa deu início a este período, convidando os autarcas a
apresentarem as suas moções ou outros documentos à mesa.
No uso da palavra o autarca Henrique Arraiolos apresentou um requerimento com
o seguinte teor:
“Ao abrigo do Regimento da Assembleia Municipal de Alpiarça, os Eleitos da CDU vêm
requerer ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia que solicite ao Sr. Presidente da Câmara
Municipal o seguinte:
•

Cópia do requerimento de pedido de licenciamento à Câmara para construção do
prédio de 4 pisos na Praça Velha (Largo Vasco da Gama), cuja obra se encontra em
curso;

•

Cópia do requerimento de pedido de licenciamento à Câmara para construção do
prédio de 3 pisos mais 1 recuado, na Rua Silvestre Bernardo Lima e Joaquim M
Raposo, cuja obra se encontra em curso;

•

Quem são os donos das 2 obras atrás referidas.

Agradecemos que a documentação requerida seja enviada para a Coordenadora da CDU, via
Correio.
26 de Setembro de 2001
Os Eleitos da CDU.”
O requerimento foi posto à votação, sendo aprovado por unanimidade.
Interveio o autarca Paulo Espirito Santo para referir que os membros da
Assembleia têm direito a pedir os elementos que entenderem necessários.
No uso da palavra a autarca Vera Noronha leu a seguinte moção:
“Mais uma Alpiagra aconteceu na nossa Vila.
Este certame que ano após ano, se tem vindo a afirmar no panorama Regional como um
evento de grande qualidade e importância para a afirmação de Alpiarça como um Concelho em
franco desenvolvimento, aprova-lo está o aumento significativo de expositores e de visitantes
que este ano acorreram a este certame.
Contribuiu para este sucesso as melhorias bem visíveis nas infra-estruturas do espaço da feira
sendo estas da responsabilidade da nossa Câmara Municipal, o que muito nos orgulha.
2

Assembleia Municipal de Alpiarça
Esperando que no próximo ano esse sucesso se repita.
A Bancada do Partido Socialista”
O senhor Presidente da Mesa pôs esta moção à discussão, tendo sido a mesma
aprovado por maioria com doze votos a favor e três abstenções.
No uso da palavra, em nome do PS a autarca Vera Noronha leu a seguinte moção:
“Uma delegação Polaca da cidade de Wysokie Mazowieckie, visitou o nosso Concelho e
algumas cidades portuguesas, no âmbito da germinação em curso entre aquela cidade e Alpiarça.
Os autarcas de ambos os Concelhos tiveram oportunidade de trocar informações e
conhecimentos sobre a realidade dos dois Países.
Ficámos com a convicção da utilidade desta geminação que se poderá revestir de grande
interesse para ambas as partes em diversos domínios, nomeadamente culturais e comerciais.
Apraz-nos registar a simpatia e cordialidade que todos os autarcas Polacos manifestaram na
sua relação com os nossos autarcas e com a população de Alpiarça.
Os eleitos do PS”
O senhor Presidente da Mesa pôs esta moção à discussão, tendo sido a mesma
aprovado por unanimidade.
No uso da palavra a secretária da mesa Vera Noronha, leu a seguinte moção:
“No dia 11 de Setembro de 2001, o Mundo foi surpreendido com o horror do terrorismo que
de forma brutal e hedionda ceifou a vida a milhares de seres humanos em Nova Iorque e
Washington.
Incompreensivelmente, vidas inocentes da loucura dos senhores da guerra, foram e têm sido
ao longo da história da humanidade, o alvo preferido por aqueles que escolhem as soluções
armadas em vez das do diálogo.
O terrorismo, tenha ele que rosto tiver e a forma que for, nunca poderá ser a tolerância e
aceitação dos Cidadãos do Mundo, nem deverá servir de argumento para resolver conflitos
políticos, étnicos ou religiosos.
As nações do mundo e em particular os Estados Unidos da América, devem concentrar os
seus reforços na procura dos responsáveis pelos assassínios cometidos e pelo aniquilamento do
terrorismo mundial, não enveredando no entanto pela resposta armada que ponha em risco mais
populações civis.
A prioridade deverá ser para a identificação dos responsáveis e não para um novo conflito de
sangue indiscriminado e duvidoso nos alvos, movido por sentimentos de vingança e raiva.
A Assembleia Municipal de Alpiarça, reunida em 26 de Setembro de 2001, delibera:
3

Assembleia Municipal de Alpiarça
1. Condenar com a maior veemência os ataques terroristas de 11 de Setembro nos EUA;
2. Expressar o seu profundo pesar pelas vítimas deste trágico acontecimento e solidarizar-se
com as suas famílias e o povo norte americano;
3. Manifesta apreensão face à eventualidade de uma retaliação militar, susceptível de gerar
novas vítimas inocentes, fomentar mais ódios e intolerância e criar novos focos de
tensões internacionais, desprezando o papel atribuído à ONU na condução da política
internacional e na resolução dos seus problemas;
4. Manifestar o entendimento de que combate ao terrorismo, exigirá sempre a justa punição
dos seus autores, mas também e sobretudo, a eliminação dos factores políticos,
económicos e sociais que o sustentam.
26 de Setembro de 2001
Os Eleitos da CDU”
O senhor Presidente da Mesa deu a palavra para a discussão da moção e interveio
o autarca Paulo Espirito Santo para referir o direito de defesa dos povos contra o
terrorismo, referindo ainda que vota contra esta moção, não pelos seus considerandos
humanitários, mas simplesmente por alguns dos considerandos de natureza política
que nela estão inseridos.
No uso da palavra interveio o autarca Josué Cavalheiro para referir que o nosso
regimento é claro em relação a estes assuntos, e referiu também que todos os
assuntos que não digam directamente respeito ao concelho de Alpiarça não podem vir
a esta Assembleia.
Interveio o autarca Armindo Pinhão para referir que a CDU continuará a trazer à
Assembleia Municipal os assuntos que lhe parecem de interesse, não só para o
concelho, como para o País.
Foi posta a moção à votação, não sendo aprovada com seis votos a favor, duas
abstenções e sete votos contra.
No uso da palavra o senhor Presidente da Mesa convidou 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
2001-06-27
Assinatura de novo protocolo com EDP
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Reunião preparatória do arranque de “Mercado de Frutas do Carril”
2001-06-28
Assinatura de protocolo de Modernização Administrativa
Assinatura de TNS para Igreja Paroquial de Alpiarça
Assembleia Municipal
2001-06-29
Festa de Final de Ano na Escola de Frade de Baixo
2001-07-03
Assinatura de protocolo com a CNEF (Comissão Nacional de Fogos Florestais)
Reunião da Comissão Distrital de Protecção Civil
2001-07-04
Reunião com o Senhor Ministro do Ambiente – “Lixeira de Alpiarça“
2001-07-06
Reunião da AMLT – “Espaços Internet“
Reunião com Dr. Paulo Leitão – Biblioteca Municipal
Jantar – Debate da Casa da Europa do Ribatejo
2001-07-10
Reunião com equipa de acompanhamento de “Universidade do Vinho“
2001-07-11
Entrega de Prémios Escola EB 2,3/S de José Relvas
2001-07-12
Reunião “Parque Temático“
Reunião de Câmara
2001-07-13
Reunião Conselho de Administração da FJR
Reunião com Comissão de Campistas – funcionamento do Parque
Reunião com Júri do Concurso de Contos
2001-07-16
Almoço com “seareiros“ – Mercado de Frutas do Carril
Reunião com utentes do Mercado de Frutas do Carril
2001-07-19
Reunião na Região de Turismo do Ribatejo
Reunião na S.F.A 1.º Dezembro
Conselho de Administração da Resiurb
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Conselho de Administração da AMLT
2001-07-27
Lançamento de livro de José Jorge Letria, na Casa Museu dos Patudos
2001-07-28
Inauguração da Exposição “José Malhoa na colecção de José Relvas“
2001-07-30
Reunião com Presidente da Federação Hípica Portuguesa – Parque Temático
2001-08-01
Deslocação a Seia – estadia das crianças do OTL e ATL
2001-08-13
Reunião com Direcção da Coopvinhal
2001-08-16
Reunião na C.M. Almeirim – Vala de Alpiarça
2001-08-17
Apresentação das equipas de futebol do C.D. Águias
2001-08-21
Reunião na C.M. Almeirim – Vala de Alpiarça
2001-08-23
Reunião na AMLT – Eixo 1
Reunião na AMLT – Conselho de Administração
2001-08-28
Reunião com equipa de acompanhamento da Universidade do Vinho
Reunião na Fundação José Relvas
2001-09-03
Recepção a Secretário Estado da Cultura – Contrato Programa para Biblioteca
Municipal
2001-09-04
Reunião da Comissão Regional de Turismo
2001-09-05
Reunião de Câmara
2001-09-07
Reunião com Conselho Directivo da Escola EB 2,3/S de José Relvas – transportes
escolares
2001-09-08
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Inauguração da Alpiagra
2001-09-09
Recepção a equipa de futebol do C.D. Águias – Empresa Electrotejo
2001-09-10
Reunião no Jardim de Infância de Alpiarça – Arranque do próximo ano escolar
2001-09-11
Presença no 2º Aniversário “Cantinho do Idoso“
2001-09-12
Recepção á Delegação da Cidade de Wisockie Mazovieckie
2001-09-13
Recepção, no Governo Civil de Santarém, á delegação polaca
2001-09-14
Visita da delegação polaca a diversas Instituições locais e regionais
2001-09-15
Visita de delegação polaca
2001-09-16
Visita de delegação polaca
2001-09-08 a 2001-09-16
ALPIAGRA
2. ACTIVIDADE GENÉRICA
2.1.Diversos
a) Apoio á realização da Festa de fim de ano escolar da Escola EB 2,3/S
b) Apoio á realização da Festa de fim de ano escolar da Escola do Ensino Básico e
Jardim de Infância de Frade de Baixo
c) Apoio á realização da Festa de fim de ano escolar da Escola do Ensino Básico
de Alpiarça
d) Apoio à realização do Campeonato Distrital de Futebol de Praia
e) Desratização geral na Vila de Alpiarça
f) Realização de viagens para 3ª Idade – Praia de Sesimbra e cruzeiro no mar
g) Instalação da Comissão Municipal de Protecção a Menores
h) Fiscalização de todos os recintos desportivos do Concelho – verificação das
condições de segurança
i) Apoio à realização das Noites de Verão
j) Remoção de lixo e limpeza geral junto á Adega dos Patudos
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k) Utilização gratuita do Estádio Municipal por parte da população de Alpiarça,
durante os meses de Julho e Agosto
l) Colocação de nova sinalética em diversos arruamentos
m) Substituição parcial da instalação semafórica junto ao cruzamento do BPA
n) Limpeza de toda a área interior da Escola EB 2,3 /S de José Relvas
o) Mercado de Frutas do Carril
2.2.Serviço de Obras
a) Asfaltamento total do Bairro dos 46 Fogos
b) Trabalhos diversos na ampliação da Pista Coberta de Atletismo
c) Asfaltamento da Rua da Bagageira
d) Reparação de sumidouros na Rua Joaquim Magalhães
e) Beneficiação global do Beco do Hospital
f) Colocação de 3 ramais de esgotos
g) Conservação de esgotos e passeios na Rua Dr. Hermínio Duarte Paciência
h) Execução de passeios na Rua da Patracola e Rua do Valdaque
i) Reparação de calçada na sede do Concelho
j) Manutenção do Parque do Carril
k) Manutenção do Recinto de Exposições
2.3.Estaleiro / Bagageira
a) Execução de tampas para esgotos
b) Execução de manilhas – aros – lancil para passeios
c) Verificação de materiais recepcionados e expedidos
2.4.Canalizadores
a) Colocação de 17 ramais
b) Verificação e reparação de avarias diversas
2.5.Urbanos
a) Limpeza diária do Concelho
b) Limpeza de fossas
c) Serviços vários para a Junta de Freguesia
d) Manutenção do Mercado de Frutas do Carril
2.6.Motoristas
a) Transportes OTL, OTJ e 3ª Idade
b) Transporte semanal ao cemitério
c) Transportes ao serviço de Associações e Colectividades do Concelho
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2.7.Carpinteiros
a) Preparação da ALPIAGRA / 2001
b) Colocação de balcão e armários no Edifício dos Paços do Concelho
c) Restauros e serviços diversos para os serviços técnicos de obras
2.8.Pintores
a) Pintura do antigo Quartel dos Bombeiros
b) Pintura do Edifício da GNR
c) Preparação da ALPIAGRA / 2001
2.9.Parque de Máquinas
a) Manutenção e reparação de viaturas
2.10.Electricistas
a) Preparação e acompanhamento da ALPIAGRA / 2001
b) Reparação de avarias – bombas da ZI e furos
c) Reparação de avarias – CMA e Casa Museu dos Patudos
3. OBRAS EM CURSO
Piscinas Municipais – Arranjos Exteriores
Estádio Municipal – muro exterior e pista
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
Biblioteca Municipal
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
Reconversão Urbanística do Centro Cívico

99.812.837,0
20.000.000,0
40.327.000,0
2.306.000,0
12.120.000,0
2.500.000,0
198.849.311,0
78.450.000,0

Asfaltamento arruamento acesso Zona Desportiva

173.846.000,0
176.950.000,0
365.000.000,0
76 430 000,0

Asfaltamento perímetro urbano de Frade de Cima

121 102 045,0

TOTAL
4. OBRAS CONCLUÍDAS

1.367.693.193,0

a) Beneficiação do espaço envolvente a Centro de Saúde e jardim do Eucaliptal
b) Ruas da Bagageira , Pinheiro e 11 de Março, no Casalinho
c) Ampliação da Pista Coberta de Atletismo
d) Alargamento e beneficiação do Dique do Patacão
e) Pavimentação da Zona Industrial – 2ª fase
f) Beneficiação dos seguintes arruamentos urbanos :
Pedro Álvares Cabral
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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
Largo Dr. José António Simões
Fernão de Magalhães
Matadouro
Sommer
João Durão
Afonso de Albuquerque
g) Arranjo do espaço frontal à Associação Recreativa e Cultural de Frade de Cima
h) Limpeza da Vala Real de Alpiarça
i) Asfaltamento total do Bairro dos 46 Fogos
j) Colocação de passadeira para público no Estádio Municipal
5. 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
6. VISITAS AOS CONCELHO
Presidente da Direcção da Casa da Europa do Ribatejo
José Jorge Letria – lançamento de Livro “Meninos para a Mesa“
Secretário de Estado da Cultura
Secretário de Estado Adjunto do 1º Ministro
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Conselheiro Comercial da Embaixada da Polónia
Delegação Autárquica Polaca
7. SITUAÇÃO FINANCEIRA
Com base nos apuramentos contabilísticos, datados de 2001-09-20, resulta a seguinte
situação (valores em contos):
a) Dividas a Fornecedores

67 329 contos

b) Quadro Comunitário e Contratos – Programa

33 977 contos

c) Empréstimos (consagrados)

577 920 contos

Empréstimos (Total da C/C)

288 219 contos

d) Disponibilidades de Tesouraria

88 210 contos

e) Documentos (por receber)

8 910 contos

O senhor Presidente da Mesa deu a palavra aos autarcas para colocarem as
questões que desejassem.
Interveio o autarca Armindo Pinhão para levantar uma questão sobre as obras na
EN 368, questionando se houve alguma indemnização da Câmara ao empreiteiro pela
suspensão das obras.
Usou da palavra o autarca Álvaro Brasileiro para se referir aos rombos do Tapadão
e à aproximação do Inverno, salientando que pensa que é importante levantar este
problema porque é um problema gravíssimo.
Interveio o autarca Henrique Arraiolos para colocar uma questão, relativamente ao
Dicionário Toponímia, desejando saber em que situação se encontra este trabalho;
colocou uma outra questão relativamente à situação do Parque de Campismo,
desejando saber em que situação se encontra a concessão; colocou uma questão
sobre a substituição e/ou colocação de equipamentos nos Parques Infantis,
especificamente o Jardim D. Dion, o Jardim das Faias e todos os Jardins do Frade de
Baixo; colocou uma questão sobre o Loteamento do Sacadura, desejando saber qual
foi o resultado do concurso efectuado; colocou uma questão sobre o Loteamento na
Rua do Bairro Novo, no Frade de Cima, desejando saber se as áreas de ocupação
estão a ser cumpridas; colocou uma questão sobre as inundações ocorridas na casa
da senhora Ludevina na Rua das Pataias, na Gouxaria, devido a problemas nos
esgotos, desejando saber em que situação se encontra esta situação; colocou ainda
uma questão sobre o excesso de velocidade que se verifica na Rua Castelão de
Almeida, no Frade de Cima, propondo a colocação de umas lombas de redução de
velocidade.
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Usou da palavra o autarca Álvaro Brasileiro para se referir às visitas que faz ao
ferro velho, onde encontra peças inéditas, coisas importantes, e que verificou que
algumas dessas peças que tem levado para o Museu-Ectonográfico ao longo dos
anos, se encontra actualmente todas amontoadas atrás de biombos no Museu, sem
cuidado de manutenção. No uso da palavra este autarca referiu ainda que gostaria de
saber o que é que se pensa fazer em relação àquele Museu.
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal para esclarecer que em
relação à questão colocada pelo autarca Armindo Pinhão, a empresa já foi oficializada,
vai começar os trabalhos na EN 368, e referiu que não há lugar a indemnização
nenhuma ao empreiteiro, porque quando uma obra pára, é feito um auto de suspensão
da obra, é a tarefa normal em termos administrativos. No uso da palavra em relação à
questão do autarca Álvaro Brasileiro, sobre os rombos na margem do Tejo, esclareceu
que os trabalhos já começaram e que inclusivamente já se está a montar o estaleiro na
propriedade do senhor Mário Coutinho, referindo também que os trabalhos estão
equacionados neste momento em 130.000.000$00 + IVA, sendo a previsão da obra de
3 a 4 meses, e que teve que ser aberto concurso público. Ainda no uso da palavra o
senhor Presidente da Câmara esclareceu as questões colocadas pelo autarca
Henrique Arraiolos, sobre o trabalho da Toponímia, referindo que esta será esclarecida
pelo Vereador José João Pais; quanto à questão do Parque de Campismo referiu que
existe uma situação de contencioso, estando a decorrer o processo normal, pelo que a
Câmara entendeu que há matéria para cessar a concessão e que agora é o tratamento
jurídico desta questão; relativamente aos Parques Infantis referiu que a fiscalização foi
feita, neste momento já está encomendado e adjudicado o equipamento para todos os
espaços de recreio do concelho; em relação ao Loteamento do Sacadura referiu que o
resultado do concurso foi um lote de terreno que foi vendido, de acordo com o edital
que foi lançado; em relação ao Loteamento da Rua do Bairro Novo referiu que terá que
ser fiscalizado e que tomará nota para que os serviços de fiscalização da Câmara
possam actuar, para ver se a área de ocupação está a ser cumprida dentro dos
parâmetros legais; relativamente ao problema com a casa da senhora na Rua das
Pataias, na Gouxaria, referiu que toda a habitação está a ser recuperada e melhorada
com o apoio da Câmara, que cedeu todo o material para a sua recuperação, sendo a
mão de obra de familiares, referiu ainda que quanto aos problemas dos maus cheiros a
situação está a ser reparada, desde que houve conhecimento desta; relativamente ao
excesso de velocidade na Rua Castelo de Almeida, no Frade de Cima, referiu que é
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evidente que aquela Rua tem que levar lombas, mas que primeiro houve que fazer os
esgotos, agora será colocado alcatrão e no fim de levar alcatrão leva as lombas. O
senhor Presidente da Câmara esclareceu ainda que em relação à segunda questão
colocada pelo autarca Álvaro Brasileiro, sobre as peças estão amontoadas, que haverá
que ver essa situação, e que o Museu vai mudar de lugar, indo aquele espaço ser
dedicado a outra aptidão, mas que desconhece a situação.
Usou da palavra o Vereador José João Pais para esclarecer a questão colocada
pelo autarca Henrique Arraiolos, em relação à situação da Toponímia, referindo que
neste momento estão a ser levados a cabo as alterações que foram introduzidas,
sobretudo na parte fotográfica, porque as fotografias que estão no dicionário são
estradas que não estão asfaltadas, salientando que neste momento já têm um
levantamento quase completo das fotografias para se proceder à alteração executiva
na parte do trabalho. Referiu também que houve algumas ruas que mudaram de nome
ao longo destes quatro anos, e que até ao fim do mandato queria ver se conseguia
fazer este tipo de alterações. Referiu-se ainda ao problema da Gouxaria e ao facto de
algumas pessoas terem começado a ligar as águas pluviais novamente aos esgotos.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto um – Projecto de Regulamento de Funcionamento e Utilização das Piscinas
Municipais de Alpiarça;
Usou da palavra o Presidente da Mesa para sugerir que o ponto cinco passasse a
ser discutido em simultâneo com o ponto um, uma vez que ambos estão relacionados
com as Piscinas Municipais de Alpiarça.
Ponto cinco – Piscinas Municipais de Alpiarça, Taxas a aplicar na Escola de
Natação e a Utentes Livres na Época Não Balnear.
Interveio o autarca Henrique Arraiolos para colocar uma questão sobre a certidão
das Taxas, onde diz “época balnear” e depois diz “época não balnear”, perguntando qual a
que está correcta.
Usou da palavra o Vereador José João Pais para referir que a que está correcta é
a época balnear.
Interveio o autarca Armindo Pinhão para questionar sobre a diferenciação,
relativamente à jóia, havendo pagamentos semelhantes e uns tem direito às toucas e
outros não.
Usou da palavra o vereador José João Pais para referir o facto de uns terem direito
à touca e outros não, porque aproveitaram para colocarem a touca como oferta na jóia
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para que se diferenciem as diversas classes pela cor das toucas, já que não fazia
sentido terem toucas de cores diferentes na mesma classe, e se colocassem também
a oferta da touca na jóia dos utentes livres era capaz de vir confundir as pessoas das
várias classes.
Interveio o autarca Henrique Arraiolos para questionar se as taxas da época
balnear são para os utilizadores do interior ou para os utilizadores do exterior.
Usou da palavra o vereador José João Pais para referir que a certidão está
incorrecta, é época não balnear e não época balnear porque a época balnear é a
época de verão que vai ter a utilização das piscinas exteriores e não estava presente o
preçário para essa utilização.
Usou da palavra o senhor Presidente da Mesa para pôr o ponto um à aprovação da
Assembleia, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. No uso da palavra o senhor
Presidente da Mesa pôs o ponto cinco à aprovação da Assembleia, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade.
Ponto dois – Permuta de Propriedades – Migadalho por Alqueve – Legado Relvas;
O senhor Presidente da Mesa pôs o ponto à discussão.
Interveio o autarca Armindo Pinhão para questionar sobre o que se vai votar.
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para referir que na certidão há
uma parte que não está incluída e que foi esse o objectivo da deliberação da Câmara,
que esta permuta conduz a que as duas propriedades designadas Alqueve passem a
integrar em termos de rendimento o legado José Relvas, para compensar a saída do
Migadalho, até porque o rendimento com certeza tem condições para ser superior.
Interveio o autarca Armindo Pinhão para propôr que seja feita uma alteração ao
regulamento e só depois se vote a permuta. No uso da palavra o mesmo autarca
referiu-se também ao valor da permuta.
Usou da palavra o autarca Henrique Arraiolos para referir que não há nada para
votar e que a Assembleia Municipal apenas deve tomar conhecimento.
Interveio o autarca Armindo Pinhão para propôr a votação à alteração do
regulamento.
Interveio o senhor Presidente da Câmara para referir que na reunião da Câmara
Municipal já foi deliberado rever o regulamento e que foi entendido que o assunto devia
ser tratado em Assembleia Municipal.
Usou da palavra o senhor Presidente da Mesa para pôr á votação a ratificação da
decisão da Câmara Municipal, sendo a mesma aprovada por maioria com doze votos a
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favor, duas abstenções e um voto contra.
O autarca Manuel Feliciano fez a seguinte declaração de voto: “Eu quero fazer
declaração de voto e a razão porque votei contra, é que eu entendo que essa permuta
só deverá ter lugar depois de alterar o regulamento”.
O autarca Armindo Pinhão fez a seguinte declaração de voto: “Eu também queria
fazer declaração de voto, votei positivamente a ratificação mas convencido que o
processo mais correcto para resolver definitivamente o problema, teria sido começar
pela alteração ao regulamento”.
Ponto três – Expropriação por Utilidade Pública – Supermercado “Kinita” –
Declaração de Utilização Pública;
Interveio o senhor Presidente da Câmara para solicitar à Assembleia Municipal que
retirasse o ponto da ordem de trabalhos porque o assunto não está suficientemente
informado e porque ele vai ser matéria de apreciação, face a novos dados, na próxima
reunião de Câmara.
O assunto foi posto a discussão pelo Presidente da Assembleia Municipal, tendose pronunciado os autarcas Manuel Feliciano, Paulo Espirito Santo e Armindo Pinhão.
Usou da palavra o senhor Presidente da Mesa para pôr à votação a retirada do
ponto, a qual foi aprovada por maioria, com duas abstenções.
Ponto quatro – Proposta de Resolução (Proposta apresentada pelo Munícipe João
Serrano em Sessão de 2001-04-30;
Usou da palavra o Presidente da Mesa para referir que o Regimento da Assembleia
Municipal não permite propostas apresentadas pelos munícipes, não podendo esta ser
aceite.
Interveio o autarca Armindo Pinhão para referir que a CDU subscreve a proposta
como sendo desta Bancada.
Usou da palavra o autarca Paulo Espirito Santo para se referir ao erro de se ter
aceite esta proposta, e também para referir que, para que se demonstre boa fé propõe
que se aceite fora do período antes da ordem de trabalhos, a proposta da CDU,
fazendo um requerimento verbal para aceitação da proposta, em substituição do ponto
quatro.
Interveio ainda o autarca Paulo Espirito Santo sobre a postura a ter na sala.
Usou da palavra o autarca Manuel Feliciano para chamar a atenção da proposta
estar datada de 30 de Abril de 2001.
Interveio o senhor Presidente da Câmara para pedir ao senhor Presidente da
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Assembleia Municipal que se mantivesse o nível desejado numa Assembleia.
Usou da palavra o senhor Presidente da Mesa para por à votação o requerimento
do autarca Paulo Espirito Santo em nome da Bancada do PS, para que a proposta seja
assumida pela CDU no período da ordem do dia, sendo o mesmo aprovado por
maioria com um voto contra e catorze a favor.
No uso da palavra o senhor Presidente da Mesa pós a proposta à discussão.
Interveio o autarca Armindo Pinhão para propôr em nome da Bancada da CDU e no
seguimento da Assembleia Municipal de 30 de Abril, que a comissão seja formada pelo
Dr. Nuno Prates, Dr. João Serrano, um elemento da Bancada do PS, um elemento da
Bancada da CDU e um da Câmara Municipal.
Interveio o senhor Presidente da Câmara para referir que existe um problema
processual, dado que a constituição da equipa de peritos deverá ser da Câmara
Municipal, propondo que seja interrompida a Assembleia Municipal para que a Câmara
Municipal decida.
Usou da palavra o autarca Henrique Arraiolos para referir que a Câmara Municipal
não tem que tomar essa decisão agora.
Foi proposto a interrupção da sessão por cinco minutos, mas não foi efectuada.
Interveio o senhor Presidente da Câmara para tecer algumas considerações bem
como o autarca Armindo Pinhão.
A sessão foi interrompida por cinco minutos.
Usou da palavra a autarca Vera Noronha para ler a proposta corrigida da CDU com
a constituição da equipa de peritos, com o seguinte teor:
“Proposta de resolução
Alpiarça tem um património político-cultural muito valioso, traduzido por um passado de
lutas políticas, em várias épocas. São exemplo nos tempos modernos as lutas liberais, as lutas
republicanas e as lutas pela democracia e pela instauração de um regime democrático.
O tempo histórico e o clima democrático em que hoje vivemos justifica que se desenvolva
um trabalho sistemático de pesquisa histórica, sociológica e patrimonial, tendo em vista
estabelecer as condições em que os alpiarcenses viveram a história nacional e em que medida
também a determinaram.
A Assembleia Municipal propõe a constituição de uma equipa de peritos formada pelos Dr.
Nuno Prates, Dr. João Serrano, um membro da Bancada do PS, um membro da Bancada da CDU
e um membro da Câmara Municipal responsável por desenvolver o projecto e que a Câmara
Municipal negoceie a sua publicação com uma Editora independente, tendo em vista divulgar aos
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Portugueses a importância das actividades e das lutas políticas que os Alpiarcenses
desenvolveram naquele período histórico.
Alpiarça, 30 de Setembro de 2001
A Bancada da CDU.”
Usou da palavra o autarca Armindo Pinhão para referir que existe uma parte da
proposta que pode não corresponder exactamente ao que se irá passar, porque a
equipa é responsável para desenvolver o projecto e se tiver necessidade pode chamar
os membros da Assembleia Municipal para trabalharem com ela.
Interveio o autarca Henrique Arraiolos para referir que o facto de a CDU estar a
apresentar a proposta é apenas para viabilizar a sua discussão.
Usou da palavra o autarca Manuel Feliciano para sugerir que onde estava escrito
“um membro da Bancada do PS, um membro da Bancada da CDU” passasse a constar “um
membro de cada força política com assento na Assembleia Municipal”, porque nas próximas
eleições autárquicas pode entrar outra força política na constituição da Assembleia
Municipal e assim não será necessário alterar novamente a equipa.
Interveio o autarca Paulo Espirito Santo para questionar se os membros teriam
aceite integrar a referida comissão.
Usou da palavra o senhor Presidente da Mesa para pôr à votação a proposta,
sendo a mesma aprovada por maioria com catorze votos a favor e um voto contra.

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 João Serrano, para referir que recebeu em sua casa uma
notificação do Tribunal de Almeirim a confirmar-lhe que o processo de investigação
relativo à tentativa de homicídio da qual foi vitima na última Alpiagra foi arquivado, e
referiu que houve testemunhas presenciais que não foram ouvidas pela GNR, o que
achou muito estranho, referindo estar indignado e querer transmitir esta indignação
como munícipe à Assembleia Municipal e ao mesmo tempo a sua preocupação. No
uso da palavra este munícipe referiu também que sabe que depois daqueles
incidentes, outros lhes sucederam e que o clima de impunidade é bastante elevado, o
que o preocupa ainda mais. Referiu ainda considerar que a GNR não está a fazer
aquilo que lhe compete e propôs à Assembleia Municipal que os munícipes de Alpiarça
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deverão efectuar uma manifestação demonstrando assim a grande preocupação pelo
aparecimento de focos de violência na Vila de Alpiarça, e pela apatia das forças
policiais e da necessidade de serem tomadas medidas necessárias para se acabar
com o clima geral de insegurança.
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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