ATA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALPIARÇA – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
DIA 30 DE JUNHO DE 2017. -------------------------------------------------------------------------------------- Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e dezassete, 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 António
Júlio Lopes Pereira, todos eleitos pela CDU-(PCP/PEV). --------------------------------------------------- Para além dos membros da Mesa, compareceram nesta Assembleia os
seguintes deputados municipais: Ana Paula Agostinho Matias, João Pedro Antunes
Osório, Celestino Tomás Pereira Brazileiro, Fernanda Maria Maia Nunes Fragoso Garnel,
Miguel Ângelo Lopes Miranda 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 Sá Pereira, eleitos pelo Partido Socialista
(PS), João Miguel Curvacho, Maria Domingas Mendoça e Maria Lidia Elbling, eleitos
pelo Todos Por Alpiarça-(PPD/PSD-MPT). Marcaram ainda presença: o Sr. Presidente da
Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira, bem como Srs. Vereadores, Carlos Jorge
Duarte Pereira e João Pedro Costa Arraiolos, eleitos pela CDU-(PCP/PEV), Pedro Miguel
Brás Gaspar eleito pelo Partido Socialista (PS) e António da Conceição Moreira, eleito
pelo Todos Por Alpiarça-(PPD/PSD-MPT). --------------------------------------------------------------------- A Ordem de Trabalhos 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 do Relatório Anual de Atividades 2016 – CPCJ. -------------------------Ponto 3 – Apreciação e votação da autorização Prévia para assunção de compromisso
plurianual – Acordo de Pagamento de Dívida a Prestações – Operação ALENT – 08 0347 – FEDER – 000489 D04. ---------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Apreciação e votação da Consolidação de Contas do ano de 2016 – Relatório
de Gestão Consolidado – Município de Alpiarça. --------------------------------------------------Ponto 5 – Apreciação e votação da proposta de abertura de procedimento concursal
para recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
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indeterminado, de dois Assistentes Operacionais (Auxiliar Ação Educativa). ---------------Ponto 6 – Apreciação e votação da proposta de abertura de procedimento concursal
para recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, de um Técnico Superior (Educação Social). -------------------------------------Ponto 7 – Apreciação e votação da proposta de abertura de procedimento concursal
para recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, de quatro Assistentes Operacionais (Serviços Gerais) e três Assistentes
Operacionais (Cantoneiro de Limpeza). --------------------------------------------------------------Ponto 8 – Apreciação e votação da proposta de abertura de procedimento concursal
para recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, de um Técnico Superior (Marketing e Publicidade). --------------------------Ponto 9 – Apreciação e votação da Proposta da 1.ª Revisão ao Orçamento Municipal
para o ano de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto 10 - Leitura, discussão e votação de recomendações, moções e votos, conforme
disposto no n.º 2 do Art.º 20 do Regimento. --------------------------------------------------------Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da proposta de ata referente à Sessão
Extraordinária realizada em 24 de Abril de 2017. --------------------------------------------------Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da proposta de ata referente à Sessão
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 28 de Abril de 2017. ------------------------------- INÍCIO DA SESSÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia cumprimentou todos os presentes, deu início à
sessão eram vinte uma horas e seis minutos, informando que pediram a suspensão do
mandato os deputados da CDU, Henrique Santana, Marco Silva, João Pedro Silva e
Miguel Eusébio, que estão substituídos pelos deputados, António Júlio e Miguel
Miranda. Pediram igualmente suspensão do mandato os deputados do TPA, Mário
Santiago, Paulo Sardinheiro, Maria Gabriela Coutinho e Joana Ferreira, que estão
substituídos pelos deputados, Domingas Mendoça, João Curvacho e Lidia Elbling,
tendo-se verificado a falta da deputada da CDU, Liliana Carapinha. . --------------------------------- 1.º PERÍODO DO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------ Intervenções: -----------------------------------------------------------------------------------------
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--------- O Sr. Presidente da Assembleia deu início ao primeiro período de intervenção do
público, solicitando o preenchimento da ficha de inscrição por parte dos interessados,
tendo-se verificado a inscrição do munícipe Sr. Armindo Pinto Batata. -------------------------------- O munícipe usou da palavra para falar da denegação ao direito à informação,
dizendo que tinha solicitado por e-mail ao Sr. Presidente da Assembleia, faz hoje dez dias
úteis, qual a data em que foi submetida à autoridade competente a aprovação do Plano
Municipal de Emergência e que faz hoje cinco dias úteis que pediu também por e-mail ao
Sr. Presidente a consulta às atas do Conselho Municipal de Segurança e que até hoje
ainda não viu satisfeitas as suas pretensões tendo apenas recebido um e-mail do Sr.
Presidente da Câmara a informar que as suas solicitações lhe iriam ser respondidas em
breve. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia confirmou que recebeu os e-mails do munícipe e
que os reencaminhou ao Sr. Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara informou que de facto respondeu ao munícipe,
alegando que os assuntos estão a ser tratados com normalidade e que não está nem
pode estar a trabalhar em exclusivo para o munícipe e que há sempre um ou outro
assunto que demora mais um pouco. ---------------------------------------------------------------------------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Deputada Fernanda Cardigo, referiu-se às atividades da Junta de Freguesia
(JF) de Alpiarça, alegando que a mesma continua com os poucos recursos financeiros e
humanos que tem ao seu dispor e que mesmo assim continua a intervir em diversas
áreas com especial destaque para o Apoio Social, onde tem intervido na reparação de
telhados e na construção de instalações sanitárias, sendo que há famílias que pela
primeira vez na vida passaram a ter instalações sanitárias. A JF continua a cuidar do seu
património e que a recuperação do edifício Visconde Barroso está praticamente
concluída, faltando apenas algumas pinturas no exterior. A JF continua a apoiar todas as
associações e coletividades que solicitam apoio. Também na área da Cultura a FJ
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participou na iniciativa promovida pela Câmara, “Mês da Arte”, tendo realizado uma
exposição urbana de fotografias, por fotógrafos amadores de Alpiarça, denominada
“Olhares sobre Alpiarça”, em que mostra aos alpiarcenses e a quem nos visita coisas
muito bonitas sobre Alpiarça. No que à Educação diz respeito, para além das pequenas
reparações das escolas do 1.º ciclo e no pré-escolar, a JF costuma colaborar nas
iniciativas levadas a cabo pelas escolas, tendo recentemente colaborado com a
Associação de Pais, na Caminhada Noturna, que foi um grande sucesso. Quanto ao
combate ao isolamento das pessoas mais idosas, a JF continua com as atividades do
Novelos & Companhia, que decorre em Alpiarça e nos lugares e que é uma atividade
muito participada e que é muito importante para estas pessoas não ficarem isoladas em
casa. Também já foram realizadas duas atividades do “Aqui ao Luar” nos lugares e vai ser
levada a cabo uma terceira no Carvalhal, na parte alta da vila. -------------------------------------------- A Sr.ª Deputada Paula Matias, congratulou-se com a atividade levada a cabo pela
Câmara no mês de Agosto, o “Mês da Arte”, porque pela primeira vez na história de
Alpiarça se realizou esta iniciativa, que contou com a exposição fotográfica “Olhares
sobre Alpiarça”. Destacou também a exposição de Arte Plástica levada a cabo na Praça
José Pinhão e que envolveu a Fundação Relvas, a ARPICA, a ASAL, as Escolas e outras
forças vivas da terra. Destacou também a exposição de pintura que é de louvar, de alguns
jovens de Alpiarça, a arte que eles têm e que pela primeira vez tiveram a oportunidade
de expor na sua terra e que continuem. Por fim o “Torreão ArtFest” que envolveu alguns
artistas plásticos, realizando pinturas de frescos em várias paredes da vila. Finalizou
desejando que o “Mês da Arte” continue por mais anos e que seja cada vez melhor. -------------- O Sr. Deputado Celestino Brazileiro, disse estar muito satisfeito por cada vez mais
organismos escolherem Alpiarça para a realização dos seus encontros. Destacou dois
encontros nacionais, nomeadamente o Encontro de Amigos das Antigas Delegações
Escolares e do Dia Nacional do Dador de Sangue e que trouxe quase mil pessoas a
Alpiarça, que conviveram no recuperado e cada vez mais frequentado Parque do Carril. ---------- A Sr.ª Deputada Domingas Mendoça, manifestou-se em desacordo com o tipo de
alcatroamento que foi feito em várias ruas do concelho. Sugeriu a limpeza da Praça José
Pinhão, cujo pavimento está muito negro devido ao acumular de fungos no inverno.
Referiu-se e pediu a resolução da situação de uma moradora na Rua Ricardo Durão, que
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se queixa da invasão do seu logradouro, por águas pluviais, depois de umas obras nas
condutas públicas. Elogiou as pinturas do Torreão ArtFest e a recuperação e
embelezamento do Parque do Carril, destacando que estas obras se iniciaram no anterior
mandato da CDU, na Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado João Curvacho, referiu que seria provavelmente esta a última vez
que participaria como deputado nesta Assembleia Municipal, pois o mandato está a
chegar ao fim. Referiu que não queria deixar críticas mas apenas algumas preocupações
com o futuro. Nomeadamente o nível de desemprego nas camadas mais jovens e
questionou se a autarquia tem conhecimento da reativação das instalações da Renoldy,
extinta fábrica de leite. Sugeriu que se viesse a criar um Gabinete de Apoio ao Investidor
de modo a poder captar mais investimento em Alpiarça e a consequente criação de
empregos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Deputada Ana Margarida Céu, usou da palavra para mais uma vez chamar a
atenção para a recolha de lixo, dizendo constatar que na rua principal e na parte baixa da
vila é frequente ver os contentores cheios de lixo, com o chão por perto dos contentores
bastante sujo e com o consequente mau cheiro. -------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara começou por agradecer algumas palavras elogiosas
sobre a intervenção da Câmara nos últimos meses, nomeadamente, da Sr.ª Deputada e
Presidente da JF, Fernanda Cardigo e dos Srs. Deputados Ana Paula Matias e Celestino
Brasileiro e que iria procurar responder às várias questões colocadas. -------------------------------- Sobre a intervenção da Sr.ª Deputada Domingas Mendoça, referiu que o
alcatroamento de troços em várias ruas na vila é algo que a Câmara terá de continuar a
fazer nos próximos anos, e considerou que este foi o momento em que se conseguiram
reunir as condições mínimas para proceder a este tipo de trabalhos e que esta camada
de alcatrão de cerca de dois centímetros, permitiu que com cerca de trinta e tal mil euros
se conseguiu chegar a uma maior área de pavimento que estava seriamente danificado.
Quanto à Praça José Pinhão referiu que há limpeza regular do espaço, mas que fica o
apontamento sobre essas partes com fungos que necessitem de uma limpeza mais
profunda. Quanto à questão do alagamento do logradouro de uma moradora na Rua
Ricardo Durão, disse que a senhora já veio várias vezes à câmara que já visitou o local
pessoalmente várias vezes também, que já foram feitas algumas pequenas intervenções
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pela Câmara, que melhoraram a situação, mas que está a equacionar-se uma solução
definitiva para o caso. Relembrou que a primeira vez que tomou contacto com esta
situação foi em 2009, porque a rua Ricardo Durão tinha sido alcatroada anteriormente,
houve uma sobre-elevação daquele vale onde mora a senhora e as fortes chuvadas que
se fizeram sentir, inundaram não só o quintal da senhora, mas também a própria casa.
Entretanto a Câmara e as Águas do Ribatejo fizeram lá alguns trabalhos que melhoraram
bastante a situação. A senhora continua preocupada e a pensar que possam surgir
problemas futuramente, já se deslocou à Câmara várias vezes, ele próprio já foi diversas
vezes à casa dela, mas desde 2009 que deixaram de se verificar inundações. Em relação
ao Parque do Carril considerou que as obras e melhorias introduzidas são uma iniciativa
da Câmara Municipal, como são sempre as intervenções deste nível de profundidade no
espaço público, pese embora o estabelecimento de protocolos com a Junta de Freguesia
para outro tipo de intervenções mais ligeiras. ---------------------------------------------------------------- Sobre a intervenção do Sr. Deputado João Curvacho em relação aos níveis de
desemprego no concelho de Alpiarça, informou que embora se possa pensar o contrário,
os níveis de desemprego no nosso concelho estão muito abaixo do verificado noutras
zonas da nossa região e do país. Porém a câmara nunca porá de parte a oportunidade de
captar mais investimento para o concelho e que isso será sempre uma preocupação
deste Executivo e certamente de qualquer outro que aqui esteja e referiu-se a vários
investimentos que se têm verificado no concelho nos últimos anos. Relativamente ao
Gabinete de Apoio ao Investidor, disse não haver um Gabinete com essa designação, mas
existe um Gabinete de Apoio às Empresas e ao Empreendedorismo que foi criado o ano
passado e que funciona em colaboração estreita com a NERSANT e em que é feito o
atendimento nos próprios Paços do Concelho. --------------------------------------------------------------- Sobre a intervenção da Sr.ª Deputada Ana Margarida Céu e relativamente à
recolha de lixos e à limpeza, disse que é uma área em que é impossível que estejamos
todos satisfeitos, mas tem sido uma tarefa difícil de ultrapassar, em virtude do município
ter perdido quase metade dos seus trabalhadores, sendo que a maioria dos que saíram
eram precisamente dos serviços externos, mas que com grande esforço e
empenhamento dos trabalhadores da autarquia, até daqueles que aqui têm sido
colocados através do Centro de Emprego, temos procurado responder da melhor forma.
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Acrescentou que este problema é transversal à maioria dos municípios portugueses.
Finalizou que faz sentido o reparo e que se irá procurar responder da melhor forma. -------------- 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 teceu algumas considerações sobre o conteúdo
desta informação escrita, destacando o Dia do Desporto e da Comunidade Educativa
que foi organizado pelo Agrupamento de Escolas com a colaboração da Câmara da
Junta, da Associação de Pais, de um conjunto de clubes e coletividades do concelho e
foi uma iniciativa que mobilizou muitas centenas de crianças e jovens, toda a
comunidade educativa no Complexo Desportivo dos Patudos. Informou ainda que
ontem aconteceu a reunião da CIMLT e há uma candidatura a fundos comunitários que
se está a preparar para a reparação de vários pontos dos diques do Tejo, que
atravessam vários concelhos ribeirinhos deste rio. Informou também que há um outro
protocolo que foi assinado pelos presidentes de câmara e que depois terá de ir para
aprovação às reuniões das diferentes câmaras e assembleias municipais, é uma
candidatura para o Combate ao Insucesso Escolar. Relativamente à situação financeira
informou que neste momento a dívida total do município foi reduzida em 4.748.000
euros, relativamente à situação que foi encontrada em 31 de dezembro de 2009. ---------------- Não se tendo registado mais intervenções, foi dado como concluído este ponto. ---------- Ponto 2 - Apreciação do Relatório Anual de Atividades 2016 – CPCJ. ---------------------- Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia pôs o ponto à discussão. --------------------------------------- A Sr.ª Deputada Ana Margarida Céu, usou da palavra para dizer que no Relatório é
referido que as instalações da CPCJ não garantem a privacidade de quem se desloca a
esta comissão e que as mesmas também não têm condições de segurança. -------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia solicitou à Sr.ª Deputada que pusesse estas duas
questões por escrito, para que pudessem ser respondidas pela CPCJ. --------------------------___________________________________________
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--------- Não se tendo registado mais intervenções, foi dado como concluído este ponto. ---------- Ponto 3 – Apreciação e votação da autorização Prévia para assunção de
compromisso plurianual – Acordo de Pagamento de Dívida a Prestações – Operação
ALENT – 08 - 0347 – FEDER – 000489 D04. ------------------------------------------------------------------- Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara disse tratar-se não do pagamento de uma dívida, mas
sim da devolução de verbas que têm a ver com a obra de requalificação global da Casa
dos Patudos. É uma situação em que a INALENTEJO ao fazer a apreciação de toda a obra,
que foi no valor global de 2,5 milhões de euros, considerou como não tendo sido
elegíveis pagamentos de algumas despesas no valor de cerca de 77.500 euros, tendo a
câmara pedido para pagar em 36 meses, com juros. A operação começou com os
procedimentos concursais da candidatura, com a fiscalização e com toda a operação
física da obra. Referiu que grande parte da responsabilidade por estas devoluções situase na primeira fase de lançamento de concurso e de fiscalização da obra na primeira fase,
que ocorreu ainda no último mandato do PS. ------------------------------------------------------------------ O Sr. Deputado Fernando Ramalho referiu que gostaria de ter uma síntese dos
motivos que deram origem a esta obrigação de devolver esta verba. ----------------------------------- A Sr.ª Deputada Fernanda Garnel pediu para ser esclarecida também sobre quais
quais as principais despesas que tiveram de ser devolvidas. ----------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara informou que não tem neste momento todos os
dados consigo, mas que uma das verbas que não foi logo considerada foi o projeto no
valor de cerca de 27000 euros, mas que poderá remeter todo o processo ao Sr.
Presidente da Assembleia, que o fará chegar ao conhecimento dos senhores deputados. --------- 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 Partido Socialista (PS) e três
abstenções da bancada do Todos Por Alpiarça (PPD/PSD-MPT). O Sr. Deputado João
Curvacho em declaração de voto, disse considerar mais justo abster-se do que votar
contra ou a favor, uma vez que não dispunha de documentação necessária ao
conhecimento de todo o processo. ------------------------------------------------------------------------------- Ponto 4 - Apreciação e votação da Consolidação de Contas do ano de 2016 –
Relatório de Gestão Consolidado – Município de Alpiarça. ------------------------------------___________________________________________
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--------- Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara deu a palavra ao Sr. Vereador João Pedro Arraiolos o
qual informou que após a aprovação das contas pelo município e pela assembleia
municipal, há que apresentar as contas consolidadas até ao dia 30 de junho e aqui
apenas e só as contas das empresas em que o município tem influência de participação.
A consolidação é feita pelo método integral nas empresas onde o município tem uma
participação superior a 50%, que é o caso da Agroalpiarça e pelo método patrimonial nas
empresas onde a câmara detém uma participação inferior a 50% que é o caso das Águas
do Ribatejo e da LT - Sociedade de Reabilitação Urbana, esta última que já foi extinta este
ano por obrigatoriedade legal, mas que a 31 de dezembro do ano passado ainda estava
ativa. Acrescentou que basicamente os resultados desta participação em nada
influenciam os resultados das contas já aprovadas. ---------------------------------------------------------- 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 Partido Socialista (PS) e três
abstenções da bancada do Todos Por Alpiarça (PPD/PSD-MPT). ------------------------------------------ Ponto 5 – Apreciação e votação da proposta de abertura de procedimento
concursal para recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, de dois Assistentes Operacionais (Auxiliar Ação
Educativa). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara informou que os próximos quatro pontos obedecem à
mesma temática que é o pedido de autorização de abertura de procedimentos
concursais, para onze lugares para o Quadro do Município, sendo que nove lugares são
para assistentes operacionais e dois lugares para técnicos superiores. Informou que isto
só acontece agora porque autarquias como a nossa, que estavam em desequilíbrio
financeiro estrutural, estavam impedidas de contratar pessoal e que os dois últimos
Orçamentos de Estado permitiram desbloquear essa situação, pelo que houve
necessidade de criar alguns lugares no Quadro, já houve alguns concursos abertos nos
últimos meses, vindo agora propor-se a abertura de mais estes. ----------------------------------------- O Sr. Deputado João Curvacho opinou que seria interessante ter vindo o Mapa do
Quadro de Pessoal da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------___________________________________________
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--------- O Sr. Vereador João Arraiolos informou que o Mapa indicado pelo Sr. Deputado
está disponível no Site do Município e junto da proposta do ponto número sete, mas que
de qualquer modo os lugares estão criados e há cabimento, porque de outro modo não
era possível abrir os concursos. ------------------------------------------------------------------------------------ Votação do Ponto: O ponto foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------ Ponto 6 – Apreciação e votação da proposta de abertura de procedimento
concursal para recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, de um Técnico Superior (Educação Social). ----------------- Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Não se registaram intervenções, pelo que se passou à votação. --------------------------------- Votação do Ponto: O ponto foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------ Ponto 7 – Apreciação e votação da proposta de abertura de procedimento
concursal para recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, de quatro Assistentes Operacionais (Serviços
Gerais) e três Assistentes Operacionais (Cantoneiro de Limpeza). ------------------------------------ Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Não se registaram intervenções, pelo que se passou à votação. --------------------------------- Votação do Ponto: O ponto foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------ Ponto 8 – Apreciação e votação da proposta de abertura de procedimento
concursal para recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, de um Técnico Superior (Marketing e
Publicidade). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Não se registaram intervenções, pelo que se passou à votação. --------------------------------- Votação do Ponto: O ponto foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------INTERVALO------------------------------------------------------------ Ponto 9 – Apreciação e votação da Proposta da 1.ª Revisão ao Orçamento
Municipal para o ano de 2017. --------------------------------------------------------------------------------- Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara deu a palavra ao Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, o
qual informou que esta 1.ª Revisão ao Orçamento se destina a incorporar o saldo de
___________________________________________
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gerência doa no transato no valor de 23.321,00 euros e foi distribuído pelas rubricas
onde se sentiu maior necessidade. -------------------------------------------------------------------------------- Votação do Ponto: O ponto foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------ Ponto 10 - Leitura, discussão e votação de recomendações, moções e votos,
conforme disposto no n.º 2 do Art.º 20 do Regimento. -------------------------------------------------- Intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia deu início ao ponto e sugeriu de imediato a fusão
entre os votos de pesar às vítimas dos incêndios, apresentados pelas bancadas da CDU(PCP/PEV) e do PS, dado serem muito semelhantes. --------------------------------------------------------- A Sr.ª Deputada Fernanda Garnel fez a apresentação e leitura de uma Saudação
aos Bombeiros de Alpiarça, à Associação 1295 e ao Agrupamento de Escoteiros de
Alpiarça ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Júlio Pratas fez a apresentação e leitura de um Voto de Pesar e de
Solidariedade às vítimas dos fogos de Pedrogão Grande e concelhos limítrofes. --------------------- A Sr.ª Deputada Margarida do Céu fez a apresentação e leitura de um Voto de
Pesar às vítimas dos fogos de Pedrogão Grande e e concelhos limítrofes. Propôs ainda
que o valor das senhas de presença desta reunião fossem entregues às famílias das
vítimas, através da entidade que está a gerir estes fundos. ------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia relativamente a esta proposta de doação das
senhas de presença, disse que a iria tomar apenas como sugestão, uma vez que a doação
da senha de presença diz respeito à esfera pessoal de cada um. ------------------------------------------ O Sr. Deputado Fernando Ramalho propôs que fosse concedido um pequeno
intervalo para que as bancadas da CDU e do PS, pudessem fazer a fusão entre os dois
votos de pesar às vítimas dos incêndios, tendo o Sr. Presidente da Assembleia concedido
um pequeno intervalo para se proceder a nova redação de apenas um voto de pesar. -------------------------------------------------------INTERVALO------------------------------------------------------------ O Sr. Deputado Júlio Pratas fez a leitura do novo Voto de Pesar e de Solidariedade
às vítimas dos fogos de Pedrogão Grande e concelhos limítrofes, resultante da junção dos
dois votos de pesar inicialmente apresentados pelas bancadas da CDU e do PS. --------------------- Votação do Ponto: Tanto a Saudação como o Voto de Pesar e Solidariedade foram
aprovados por unanimidade . ------------------------------------------------------------------------------___________________________________________
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Ponto 11 – Apreciação, discussão e votação da proposta de ata referente à Sessão
Extraordinária realizada em 24 de Abril de 2017. -------------------------------------------------------------- Intervenções: Não se registou qualquer intervenção digna de registo. ------------------------ Votação do Ponto: A ata foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- Ponto 12 – Apreciação, discussão e votação da proposta de ata referente à
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 28 de Abril de 2017. --------------------- Intervenções: Não se registou qualquer intervenção digna de registo. ------------------------ Votação do Ponto: O ponto foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------ 2.º PERÍODO DO PÚBLICO -------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia deu início ao segundo período de intervenção do
público, para intervenções do público, apenas se verificou uma inscrição, da Sr.ª
munícipe Sónia Mendes, a quem foi dado dez minutos para a sua intervenção, sobre a
situação financeira do Município. --------------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Munícipe procurou estabelecer uma comparação dos factos relativos entre
2016 e 2009, tanto em aspeto de receitas e despesas correntes, como de capital,
procurando contestar a continuação das queixas sobre a pesada herança deixada pelo
PS, que também terá deixado investimento. Passados oito anos é inadmissível continuarse com as queixas. Terminou a questionar sobre a situação da dívida a curto prazo, que
tende em aumentar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Em seguida foi dado a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, para
esclarecer as situações apresentadas. ---------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara, sobre o aumento da dívida a curto prazo, esclarece
que não tem outra solução, mas também diz que é muito menor que a deixada pelo PS.
Sobre a situação financeira as questões apresentadas pela munícipe têm sido
recorrentes na Assembleia Municipal e esclarecidas diversas vezes. Em 2009 a CDU
encontrou o Município com um desequilíbrio financeiro estrutural, que punha em causa
a sustentabilidade das contas do Município, que o executivo da CDU procurou resolver
com o plano de saneamento financeiro, que tem andado a pagar. Contestou diversas
afirmações da munícipe, nomeadamente que têm andado a fazer mais dívida. A
realidade é que não se contraíram novos empréstimos bancários com influência na
dívida, o facto é que esta diminuiu em 4,7 milhões de euros. -------------------------------------___________________________________________
Ata da Assembleia Municipal de 30 de Junho de 2017
12/13

Pág.

--------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO -------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente da
Assembleia Municipal, eram vinte e três horas e quarenta e um 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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