ATA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALPIARÇA – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
DIA 30 DE JUNHO DE 2016. -------------------------------------------------------------------------------------- Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, no auditório dos Paços
do Município de Alpiarça, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia Municipal de
Alpiarça, cuja Mesa foi composta pelo seu Presidente: Fernando Rodrigues Louro e
pelos 1.º e 2.º Secretários, respetivamente: Júlio Manuel Fernandes Pratas e João
Pedro Antunes Osório, todos eleitos pela CDU-(PCP/PEV). ----------------------------------------------- Para além dos membros da Mesa, compareceram nesta Assembleia os
seguintes deputados municipais: Ana Paula Agostinho Matias, Miguel Ângelo Lopes
Miranda, Marco António Heleno Domingos da Silva, Celestino Tomás Pereira Brazileiro,
Fernanda Maria Maia Nunes Fragoso Garnel e Fernanda Maria Coutinho Precaté
Fontainhas Amorim Cardigo, eleitos pela CDU-(PCP/PEV), Fernando Manuel Pereira
Neves Ramalho, Ana Margarida Vences Rosa do Céu e Luís Miguel Gomes Sá Pereira,
eleitos pelo Partido Socialista (PS), Mário Raul Santiago do Céu, Maria Gabriela
Saturnino Pinhão da Silva Coutinho e Paulo Duarte Sardinheiro, eleitos pelo Todos Por
Alpiarça-(PPD/PSD-MPT). Verificou-se a falta de Pedro Miranda que substituía Henrique
Santana, ambos eleitos pela CDU-(PCP/PEV). Marcaram ainda presença: o Sr.
Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira, bem como os Srs. Vereadores
Carlos Jorge Duarte Pereira e João Pedro Costa Arraiolos, eleitos pela CDU-(PCP/PEV),
Manuel Celestino Sabino Colhe, que substituiu Pedro Miguel Brás Gaspar, ambos
eleitos pelo Partido Socialista (PS) e Francisco José Saturnino Cunha, eleito pelo Todos
Por Alpiarça-(PPD/PSD-MPT). ------------------------------------------------------------------------------------ A Ordem de Trabalhos proposta na convocatória foi a seguinte: --------------------Ponto 1 - Informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal, acerca da
atividade do Município e da sua situação financeira, ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do
art.º 25 da Lei n.º 75 de 2013 de 12 de Setembro. ------------------------------------------------Ponto 2 - Apreciação e votação da Consolidação de Contas do ano de 2015 - Relatório
de Gestão Consolidado. Município de Alpiarça. ----------------------------------------------------Ponto 3 - Apreciação e votação da Modificação ao Orçamento para 2016 – Revisão n.º
1. Município de Alpiarça. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Apreciação ao Apelo sobre a tomada de posição em Defesa da Escola Pública
– Abaixo-assinado. FENPROF – Federação Nacional de Professores. --------------------------1/9
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Ponto 5 - Apreciação e votação da Proposta para aprovar a aceitação de doação da
afetação ao domínio Público Municipal de várias parcelas de terreno da Quinta da
Gouxa. Município de Alpiarça. --------------------------------------------------------------------------Ponto 6 - Leitura, discussão e votação de recomendações, moções e votos, conforme
disposto no n.º 2 do art.º 20 do Regimento. --------------------------------------------------------Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação da proposta da ata, referente à sessão
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia vinte e nove de Abril de dois mil e
dezasseis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INÍCIO DA SESSÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu início à sessão eram vinte e duas
horas e vinte e cinco minutos, cumprimentando todos os presentes e informando quais
as substituições ocorridas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 1.º PERÍODO DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------ Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu início ao primeiro período de
intervenção do público, solicitando o preenchimento da ficha de inscrição por parte
dos interessados, não se tendo registado intervenções neste período. --------------------------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------ Intervenções: O Sr. Presidente da Assembleia Municipal passou a informar quais
os votos ou moções que lhe tinham chegado à Mesa, para serem discutidos e votados,
após o que deu início a este período, solicitando inscrições aos Srs. Deputados que
desejassem intervir. Não se registaram intervenções neste período. ------------------------------------ PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, deu início a este período. ------------------------- Ponto 1 - Informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal, acerca da
atividade do Município e da sua situação financeira, ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do
art.º 25 da Lei n.º 75 de 2013 de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------- Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara usou da palavra para realçar que foi aprovado
recentemente o PARU – Plano de Ação para a Regeneração Urbana de Alpiarça, e que
isso permite à Câmara ter acesso a uma verba de quase 700.000 euros, para realização
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de três projetos de recuperação urbana de espaços que estão integrados na ARU – Área
de Recuperação Urbana de Alpiarça, já aprovada também pelo Município. Esses três
projetos são: a ampliação e requalificação do Jardim Municipal, a recuperação do
Mercado Municipal e do edifício da antiga Câmara Municipal, onde funciona há muitos
anos o Posto da GNR. Lamentou a injustiça que há na distribuição de verbas, que pela
diferenciação entre concelhos estruturantes e complementares, os primeiros venham a
receber entre 4, 5 e 6 vezes mais verbas do que os segundos, sendo que Alpiarça está
entre os segundos. Mais informou que os primeiros dois projetos são para avançar nesta
fase, ficando a recuperação do edifício da antiga Câmara Municipal, para uma segunda
fase. Realçou ainda o facto do Quadro Comunitário de Apoio 2020 estar muito atrasado,
já que é um acordo para vigorar em Portugal, entre 2014 e 2020 e que só ao fim de dois
anos e meio de vigência é que começou a ser desbloqueado para o Estado e para o
Sector Privado. Salientou ainda que foi aberto o Espaço do Cidadão em 17 de Maio com
a presença da Sr.ª Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa.
Destacou no dia 18 de Maio, a Sessão de esclarecimento “Portugal 2020, apoios para as
empresas” e a assinatura de Protocolo de colaboração entre a Nersant e a Câmara
Municipal de Alpiarça, para a criação de um Gabinete de Apoio às Empresas e ao
Empreendedorismo. Realçou a presença da Delegação de Alpiarça na cidade francesa
geminada com Alpiarça, Champigny-sur-Marne, na cerimónia de homenagem a Louis
Talamoni, antigo Presidente de Câmara de Champigny, no Parc du Plateau, que contou
com a presença do Presidente da República e do Primeiro Ministro de Portugal. Informou
ainda que está prevista a deslocação a Alpiarça, de uma delegação desta cidade, na
altura da realização da Alpiagra. Não se tendo verificado qualquer pedido de informação
por parte dos Srs. Deputados, passou-se ao ponto seguinte. -------------------------------------Ponto 2 - Apreciação e votação da Consolidação de Contas do ano de 2015 - Relatório
de Gestão Consolidado. Município de Alpiarça. ----------------------------------------------------------- Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara usou da palavra para informar que este é o segundo
ano em que as Contas Consolidadas foram à Câmara e que vêm à Assembleia Municipal,
até aí não era obrigatório e a Lei das Finanças Locais veio tornar esta consolidação de
contas necessária e a produção de um Relatório de um Revisor Oficial de Contas, que
também passou a ser obrigatório. Acrescentou que o processo de recuperação financeira
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do município continua a pautar-se por um sucesso considerável, em que apenas tem
faltado uma maior receita proveniente de alienação de património municipal. Este
processo de recuperação, apesar do seu sucesso não deixa de impor muitas limitações a
em termos de concretização de objetivos que tínhamos definido. Terminou informando
que a dívida global municipal já foi diminuída em cerca de quatro milhões de euros,
relativamente ao montante apurado em Dezembro de 2009, sendo a dívida global neste
momento de 9,397 milhões de euros. ---------------------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Mário Santiago disse lamentar que o Sr. Presidente da Câmara
venha dizer que está tudo bem à exceção de não se ter vendido património municipal,
pois o mesmo, caso se venha a vender, não é inesgotável. Considerou por outro lado que
este e o anterior Executivo não fizeram qualquer investimento produtivo e que a única
obra de relevo são quatro o edifício devoluto que se encontra construído no largo
fronteiriço à câmara municipal e que o passivo da câmara continua a aumentar. -------------------- O Sr. Deputado Fernando Ramalho sugeriu que o atual Presidente da Câmara se
reunisse com o anterior Presidente da Câmara dos três mandatos PS, no sentido de este
lhe revelar como foi trazido investimento para Alpiarça e como várias fábricas e
empresas se instalaram no concelho. ----------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia lamentou que o Sr. Deputado Fernando Ramalho
desse como exemplo um período da história de Alpiarça, em que o município mais se
endividou, com alguns investimentos duvidosos, que conduziram a uma situação
financeira insuportável com mais de treze milhões de euros de dívida, que o atual
executivo tem estado a diminuir de forma considerável. Lamentou também que o Sr.
Deputado Mário Santiago se refira à falta de investimentos por parte do atual Executivo,
quando conhece bem a situação financeira em que se encontrava a Câmara de Alpiarça,
quando o Executivo de maioria CDU tomou posse. ----------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Mário Santiago alegou em sua defesa que o investimento que
defende para Alpiarça não se compara ao mau investimento que foi feito durante os doze
anos dos Executivos do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Câmara opinou que nem todo o investimento feito pelos
Executivos PS foram maus, mas que deviam ter sido feitos de modo a não terem deixado
a Câmara de Alpiarça numa situação financeira completamente desequilibrada. Lembrou
os vários investimentos concluídos durante o seu mandato, nomeadamente Largo Vasco
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da Gama, Centro Escolar, Casa dos Patudos e Praça do Município com recursos a fundos
comunitários e com a parte não comparticipada, suportada com fundos próprios do
município que estava e está impedido de recorrer a empréstimos de médio e longo
prazos. Desvalorizou a questão do aumento do passivo, considerando que essa temática
já foi aqui desmontada por mais de uma vez pelo Sr. Vereador João Arraiolos, uma vez
que a Câmara de Alpiarça não é comparável a uma empresa privada e disse-se muito
satisfeito por Alpiarça estar a viver um período histórico em que ao contrário de muitos
outros municípios, Alpiarça nestes últimos anos, reduziu impostos, reduziu quase um
terço da dívida, manteve os apoios sociais e associativos e utilizou na sua totalidade os
apoios comunitários na execução de obras. -------------------------------------------------------------------- Votação do Ponto: O ponto foi aprovado por maioria, com nove votos a favor da
bancada da CDU-(PCP/PEV), três abstenções da bancada do PS, duas abstenções da
bancada do Todos Por Alpiarça – (PPD/PSD-MPT) e um voto contra do Sr. Deputado
Mário Santiago. Em declaração de voto, o Sr. Deputado Mário Santiago disse que votou
contra, por uma questão de coerência com outras situações, uma vez que por parte do
Revisor Oficial de Contas havia reservas e chamadas de atenção para certas incorreções
nas Contas da Câmara de Alpiarça. -----------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Apreciação e votação da Modificação ao Orçamento para 2016 – Revisão
n.º 1. Município de Alpiarça. ------------------------------------------------------------------------------------ Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara usou da palavra para explicar que esta Revisão tem
sobretudo por objeto a incorporação do Saldo de Gerência do ano anterior num total de
€ 452.963, sendo esta verba distribuída por algumas rubricas orçamentais que carecem
de reforço de verbas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Votação do Ponto: O ponto foi aprovado por maioria, com nove votos a favor da
bancada da CDU-(PCP/PEV), três abstenções da bancada do PS e três abstenções da
bancada do Todos Por Alpiarça – (PPD/PSD-MPT). Em declaração de voto, o Sr. Deputado
Paulo Sardinheiro disse que a sua abstenção está em linha de conta com as reservas e
deficiências encontradas pelo Revisor Oficial de Contas, nas normas de controlo interno.
Ponto 4 - Apreciação ao Apelo sobre a tomada de posição em Defesa da Escola
Pública – Abaixo-assinado. FENPROF – Federação Nacional de Professores. ---------------------- Intervenções: ----------------------------------------------------------------------------------------5/9
___________________________________________
Ata da Assembleia Municipal de 30 de Junho de 2016

--------- O Sr. Presidente da Assembleia informou que iria abrir um breve debate sobre
esta petição e que depois quem quisesse assinar a mesma o podia fazer. ------------------------------ O Sr. Deputado Paulo Sardinheiro disse estranhar que esta petição venha à
Assembleia Municipal, não se lembra de alguma vez ter apreciado petições deste género,
alegou concordar com alguns pontos da mesma, mas discordar de outros e como tal não
assinava a petição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Fernando Ramalho disse concordar na íntegra com a petição e
que a iria assinar. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 - Apreciação e votação da Proposta para aprovar a aceitação de doação da
afetação ao domínio Público Municipal de várias parcelas de terreno da Quinta da
Gouxa. Município de Alpiarça. ---------------------------------------------------------------------------------- Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara deu as necessárias explicações sobre a proposta. ------------ Votação do Ponto: O ponto foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------- Aprovado o ponto o Sr. Presidente da Assembleia concedeu um intervalo de
alguns minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 6 - Leitura, discussão e votação de recomendações, moções e votos, conforme
disposto no n.º 2 do art.º 20 do Regimento. ----------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia informou que foram entregues na Mesa e
distribuídos para conhecimento, um Voto de Pesar e um Voto de Saudação. ------------------------- O 1.º Secretário Júlio Pratas leu um Voto de Pesar pelo falecimento do casal
Nascimento, o Sr. José Fernando Nascimento e a sua esposa D. Basilisa da Silva Agostinho
Nascimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Deputada Fernanda Garnel leu um Voto de Saudação pela reposição das 35
horas de trabalho semanais na Função Pública. --------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Fernando Ramalho leu um Voto de Saudação e Aclamação pela
qualificação do triatleta alpiarcense Miguel Arraiolos para os Jogos Olímpicos 20016 no
Rio de Janeiro, Brasil. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Após as intervenções dos Srs. Deputados Fernanda Cardigo, Paulo Sardinheiro,
Miguel Sá Pereira, Maria Gabriela Coutinho e Marco Silva os três documentos foram
submetidos à votação.---------------------------------------------------------------------------------------6/9
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-------- O Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. José Fernando Nascimento e da sua
esposa D. Basilisa da Silva Agostinho Nascimento, foi aprovado por unanimidade, tendose seguido um minuto de silêncio, após a votação. ----------------------------------------------------------- O Voto de Saudação pela reposição das 35 horas de trabalho semanais na Função
Pública, foi aprovado por maioria, com nove votos a favor da bancada da CDU-(PCP/PEV),
dois votos a favor da bancada do PS, uma abstenção da Sr.ª Deputada Margarida Céu da
bancada do PS, uma abstenção do Sr. Deputado Paulo Sardinheiro da bancada do Todos
Por Alpiarça – (PPD/PSD-MPT) e dois votos contra da restante bancada do Todos Por
Alpiarça – (PPD/PSD-MPT). Em declaração de voto a Sr.ª Deputada Maria Gabriela
Coutinho disse que tinha votado contra porque entende que o horário das 35 horas de
trabalho efetivo devia ser para todos os trabalhadores, independentemente dos mesmos
serem contratados a termo ou pertencerem aos quadros ou de serem funcionários
públicos ou do sector privado. -------------------------------------------------------------------------------------- O Voto de Saudação e Aclamação pela qualificação do triatleta alpiarcense
Miguel Arraiolos para os Jogos Olímpicos 20016 no Rio de Janeiro, Brasil, foi aprovado
por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação da proposta da ata, referente à sessão
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia vinte e nove de Abril de dois mil e
dezasseis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Não foi registada qualquer intervenção. --------------------------------------------------------------- PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS PARA ALÉM DAS 24:00 HORAS ------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal ao abrigo do n.º 1 do art.º 13.º do
Regimento e dado terem sido atingidas as 24:00 horas, pôs à consideração do plenário o
prolongamento dos trabalhos. Procedendo-se a votação, o avanço dos trabalhos foi
aprovado por maioria, com doze votos a favor, sendo nove da bancada da CDU(PCP/PEV), um da Sr.ª Deputada Ana Margarida do Céu da bancada do PS e dois da
bancada do Todos Por Alpiarça-(PPD/PSD-MPT) e três abstenções, sendo duas da
bancada do PS, e uma do Sr. Deputado Mário Santiago da bancada do Todos Por
Alpiarça-(PPD/PSD-MPT). Em declaração de voto o Sr. Deputado Fernando Ramalho disse
que tinha prometido votar contra a continuação dos trabalhos depois das 24:00 horas
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em sessões desta Assembleia que se realizassem durante a semana, mas tendo em conta
que a sessão está prestes a acabar resolveu flexibilizar a sua posição, daí a sua abstenção.
--------- 2.º PERÍODO DO PÚBLICO -------------------------------------------------------------------------------- Não se registou qualquer intervenção por parte do público presente. ------------------------- O Sr. Deputado Paulo Sardinheiro em virtude de ter chegado atrasado e não ter
podido usar da palavra no Período de Antes da Ordem do Dia, perguntou se podia usar
da palavra, tendo sido autorizado pelo Sr. Presidente da Assembleia, a fazê-lo, enquanto
deputado e não como munícipe, tendo em atenção que esta sessão é um pouco
anómala, em virtude da realização do jogo dos quartos de final do Campeonato Europeu
de Futebol, entre Portugal e Polónia, em que a seleção portuguesa ganhou e também
porque não houve intervenções de deputados municipais, nem de público, nos períodos
a isso destinados. O Sr. Deputado abordou a situação de um acidente grave que ocorreu
no Mercado Municipal, em que uma menina foi atingida por uma pedra de uma banca
que se partiu e gostaria de saber se a Câmara já mandou proceder a uma vistoria para
que situações destas não se voltassem a repetir. -------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Mário Santiago disse ter chegado também atrasado e pediu para
usar igualmente da palavra, tendo sido autorizado pelo Sr. Presidente da Assembleia, a
fazê-lo, enquanto deputado e não como munícipe, pelas razões anteriormente aludidas,
que não criarão precedentes. O Sr. Deputado falou de situações de quase atropelamento
de pessoas e atropelamento com morte de animais domésticos, na entrada nascente de
Alpiarça, mais concretamente junto às instalações de o “Chouriço” na Rua Manuel
Paciência Gaspar, também conhecida como Estrada do Casalinho e sugeriu que a
situação pudesse vir a ser corrigida com bandas sonoras ou equipamento idêntico, no
sentido de diminuir a velocidade do trânsito. ------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Câmara disse que teria muito gosto em responder às
questões formuladas, em que pelas razões já apontadas, esta sessão da Assembleia
Municipal começou com o atraso de alguns deputados o que é compreensível.
Relativamente ao acidente com a pedra da banca de mercado que provocou um corte na
perna de uma menina, o Sr. Presidente da Câmara informou que no dia do acidente foi
de imediato informado do acontecido e que os familiares da criança foram contactados,
que já vieram à Câmara para se tratar da questão do seguro e que segundo sabe a
menina está em boa recuperação. Quanto às bancas, já se procedeu à vistoria das
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mesmas no sentido se averiguar se é necessária a substituição de alguma e como já foi
dito a recuperação do Mercado é uma das prioridades no âmbito das obras de
regeneração urbana e cujo projeto já está pré-aprovado com dotação e tudo no âmbito
dos PARUS. Em relação à Rua Manuel Paciência Gaspar, o Sr. Presidente disse
compreender a preocupação do Sr. Deputado e que há outras zonas com algum risco
noutros pontos do concelho, mas que entenderão que não é muito viável colocar bandas
limitadoras ou lombas um pouco por todo o concelho, porque as pessoas pedem as
lombas, mas depois não as querem ao pé das suas portas devido ao incómodo e barulho
que provocam à passagem de tratores e outro trânsito pesado, mas disse que é uma
situação que foi registada, se não o estava já e que será considerada. ---------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO -------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente da
Assembleia Municipal, eram zero horas e vinte e cinco minutos, da qual, para constar e
para efeitos de execução imediata, se lavrou minuta da presente ata, que foi aprovada
por unanimidade e vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia. ---------------------- Presidente _______________________________________________________
--------- 1º Secretário ______________________________________________________
--------- 2º Secretário ______________________________________________________
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