ATA N.º 15/2015 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 17
DE AGOSTO DE 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezassete dias do mês de agosto de dois mil e quinze reuniu a Câmara Municipal de Alpiarça,
em sessão ordinária, no Auditório do Edifício dos Paços do Município, presidida pelo Sr. Presidente
Mário Fernando Atracado Pereira, onde compareceram os senhores Vereadores: Carlos Jorge
Duarte Pereira e João Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV), Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar
(PS) e Francisco José Saturnino Cunha (Todos Por Alpiarça-PPD/PSD-MPT). -------------------------------Estiveram ainda presentes no apoio à reunião: Dora João Duarte Cardoso Baptista, Secretária do
Gabinete de Apoio à Presidência e José Manuel Vaz Portugal de Sousa, Técnico Superior. -------------Verificando-se quórum, o Sr. Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e declarou
aberta a reunião, eram 15 horas e 11 minutos, após o que deu início à apreciação dos seguintes
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS: --------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentado o resumo diário de Tesouraria de 14 de agosto de 2015, que apresentava um total
de disponibilidades de 346.637,17 €.--------------------------------------------------------------------------------ATAS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente coloca à discussão a ata n.º 14 de 2015 da reunião realizada a 27 de julho de 2015.
Informa que não esteve presente e de acordo com o novo código administrativo não poderá
participar na votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar intervém para solicitar que as atas sejam mais exaustivas e os seus
assuntos mais bem enquadrados, pois a ata fica similar a uma minuta. ------------------------------------Sugere que se encontre um ponto de equilíbrio entre a minuta da ata e a ata exaustiva.--------------O Sr. Vereador Francisco Cunha, intervém para solicitar que sejam regularizadas as senhas de
presença. Dando até a sugestão ao Sr. Vereador Pedro Gaspar que contactem o Sindicato dos
Vereadores e façam uma greve na próxima reunião.-------------------------------------------------------------Quanto à ata, considera que o documento apresentado não é uma ata, pois não traduz o que se
passou efetivamente na Reunião de Câmara, pelo que irá votar contra. ------------------------------------O Sr. Presidente informa que legalmente a ata é um resumo do essencial do que se passou na
Reunião e que as atas da Câmara refletem o que se passa nas reuniões. Para além disso, o vídeo
integral das reuniões de Câmara pode ser visualizado em qualquer parte do Mundo, por qualquer
pessoa, na Internet.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando à votação a ata foi aprovada por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Gaspar
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e o voto contra do Sr. Vereador Francisco Cunha, o Sr. Presidente não votou pois não esteve
presente na reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente deu inicio ao período antes da ordem do dia, o Sr. Vereador Pedro Gaspar inicia a
sua intervenção questiona qual a análise de retorno do investimento referente ao Festival do
Melão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a Barragem questiona também se se realizou ou não a reunião com a APA no dia 23 de junho
e qual o ponto de situação relativamente às candidaturas, questionando também qual a análise
que o Sr. Presidente faz sobre o estado da Barragem e se houve algumas medidas complementares
após a ultima Reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------Aproveita a reunião para referir que o lago do Jardim D. Dion está novamente num estado
miserável, pelo que espera que a terça feira seja dia de limpeza, questiona também se é
coincidência que o mesmo seja limpou sempre após a sua intervenção em Reunião de Câmara.----Refere-se também ao assunto da progressão na carreira dos Bombeiros Municipais, e solicita
informação de como se irá fazer a seleção dos bombeiros a progredir na carreira, e quais serão os
critérios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervém ainda para informar que na zona que circunda a ARPICA entre a rua Maria Albertina
Sabino e a rua José António Simões, existe um canavial que se encontra com ervas altas e secas
estando o espaço sem manutenção, estando em grande risco de deflagração de incêndio.------------Questiona se é verídico que se está a plantar relva no recinto da feira, e qual a perceção que o
executivo tem deste investimento. -----------------------------------------------------------------------------------Quanto à Feira questiona se o programa irá sair só com oito dias de antecedência como no ano
passado, considera que neste tipo de eventos a comunicação tem de ser mais eficaz não passando
só pela revista do Avante, questiona o porquê de não haver ainda divulgação do Certame e afirma
que espera que este ano contrariamente ao ano passado seja colocado um terminal multibanco no
Certame. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à Recolha do Lixo, informa que esta matéria tem sido denunciada por vários munícipes, e
considera que na política só leva porrada quem se põe a jeito a que o Sr. Presidente se põe várias
vezes a jeito, pois gere a página do facebook da câmara e a sua pessoal, confundindo a sua missão
enquanto presidente e a missão enquanto cidadão, gerando por vezes alguma confusão em
matéria de liberdade de expressão democrática. Considera que durante 30 anos as equipas de
recolha do lixo foram dimensionadas para a escala do concelho, e que neste momento estamos a
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funcionar a 50 por cento, tendo passado de 2 equipas para uma equipa. ----------------------------------Considera que houve um desinvestimento nesta área e que preferia como opção política, que não
tivessem contratado a Mónica Sintra e investissem mais nesta área e tendo os contentores limpos.
Intervém ainda para informar que a supressão de uma reunião de Câmara é um ato possível, mas
mediante protocolo com 3 úteis dias de antecedência e uma série de medidas protocolares que
não foram cumpridas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Termina afirmando que se preocupa que possa não existir noção do retorno dos investimentos nos
eventos promovidos pelo Município, em prol das pessoas que lá investem.-------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha inicia a sua intervenção para informar as reuniões de Câmara para
além de não se realizarem nas datas marcadas, também não funcionam em democracia.-------------Ficou surpreendido por terem ligado ao Sr. Vereador Pedro Gaspar a dizer que não havia assunto
para a realização da Reunião de Câmara.----------------------------------------------------------------------------Quanto às legislativas intervém para referir que já nem o Partido do Sr. Presidente acredita nele,
pois não consta nas listas da CDU para a Assembleia da República. ------------------------------------------Quanto à censura, considera que foi preciso fazer um regimento para limitar ainda mais a
intervenção dos vereadores da oposição. ---------------------------------------------------------------------------Questiona o que ganha Alpiarça em pertencer à Associação dos Centros Históricos pois Alpiarça
não tem Centro Histórico. -----------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao pessoal e à recolha do lixo considera que não existe falta de pessoal pois existe um
encarregado com um vencimento de mais de 2000€/mês que se encontra encostado e sem
trabalho no Museu, ele e muitos outros que não seguem a cartilha da CDU. -----------------------------Apresenta um requerimento onde solicita as peças processuais do arrendamento do Bar da
Barragem desde o seu inicio até agora. ------------------------------------------------------------------------------Informa que recebeu cerca de 6 ou 7 mensagens acerca de uma ocorrência com os Bombeiros
Municipais e de um munícipe supostamente caído na via pública, onde acusam os vereadores da
oposição de serem oportunistas e de tentarem denegrir a imagem dos Bombeiros Municipais.
O Sr. Presidente tentando responder às questões colocadas, informa que o retorno relativamente
aos eventos a Câmara Municipal é muito difícil medir em questões quantitativas; relativamente ao
retorno qualitativo considera que o Festival do Melão tem sido uma ferramenta importante para o
desenvolvimento do concelho e a promoção dos produtos dos agricultores, mesmo com um
investimento exíguo, mas que é o possível neste momento.---------------------------------------------------Informa que existiu a reunião com a APA e que em articulação com esta entidade no momento em
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que as candidaturas abrirem o Município estará em condições de apresentar a candidatura para
resolução do problema da Barragem.--------------------------------------------------------------------------------Quanto ao Jardim D.Dion informa que a junta é que faz a manutenção do espaço, mas que lhe
parece estar limpo e bem cuidado. ------------------------------------------------------------ ----------------------Relativamente aos resíduos urbanos informa que tirou algumas fotografias pelos locais de outros
concelhos onde passou sendo as situações bastante similares, informa ainda que relativamente a
2005 e 2006 o Município tem cerca de 80 trabalhadores a menos. ------------------------------------------Informa ainda que Alpiarça tem muitos mais contendores do lixo por habitante que os outros
municípios da região. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao agendamento de propostas, informa uma vez mais que agenda-se para a
Reunião de Câmara todos os assuntos que são da competência da Câmara. Todos os assuntos que
são da competência direta do Sr. Presidente ou dos Vereadores, são tratados diretamente pelos
responsáveis dos pelouros.----------------------------------------------------------------------------------------------E essas mesmas propostas dependem de meios humanos e financeiros. Informa ainda que no
momento em que contacta as força políticas a solicitar propostas para o Plano de Atividades e
Orçamento, seria a melhor altura para a apresentação dessas propostas.----------------------------------Considera ainda que não existe censura nenhuma até porque o Sr. Vereador Francisco Cunha utiliza
a Reunião de Câmara para dizer o que lhe apetece, basta ver as gravações de vídeo na Internet.----Relativamente ao Centro Histórico, informa que Alpiarça, tem Centro Histórico, devendo por isso o
Sr. Vereador informar-se melhor. --------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao Bar da Barragem, informa que as peças são publicas pelo que serão entregues aos
senhores Vereadores.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto às mensagens o Sr. Presidente informa que normalmente não dá erros ortográficos,
considera também que o assunto levantada merece alguns esclarecimentos pois não devemos por
em causa uma instituição como os Bombeiros Municipais de Alpiarça.--------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos informa que conforme referiu na altura que iria analisar o despacho e
que todos os 14 Bombeiros Municipais estão em condições de receber a formação para a
progressão na carreira.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Carlos Pereira relativamente à Barragem, após contacto com a APA, informa que a
resposta foi remetida para a presente semana.--------------------------------------------------------------------Quanto ao Olival do Coutinho informa que a zona já foi intervencionada, e que sofrerá nova
intervenção ainda este mês.--------------------------------------------------------------------------------------------Ata n.º 15/2015 – 17 de agosto de 2015
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Relativamente à recolha de resíduos, informa que existem algumas situações pontuais nalguns
pontos de passagem, no entanto não aceita que se coloquem fotografias a uma quarta-feira a dizer
que a recolha não é feita há mais de uma semana quando garantidamente na segunda-feira
anterior a recolha foi feita. ----------------------------------------------------------------------------------------------Acerca da Alpiagra, informa que hoje de manhã realizou-se a conferência de Imprensa para
apresentação do Certame, e apresenta alguns dos destaques do programa. Quanto ao multibanco,
informa que será feito um esforço para a colocação do multibanco no certame. A relva está
efetivamente a ser colocada no recinto por forma a embelezar e refrescar a zona do artesanato
que será no exterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informa ainda relativamente ás listas para as eleições, que o seu Partido tem um
processo extremamente democrático na constituição das listas, todas as pessoas são auscultadas e
as opiniões discutidas, tendo sido escolhida a Fernanda Cardigo, pessoa que representará muito
bem as pessoas que acreditam nesse partido. Contrariamente ao que viu acontecer recentemente
nas listas do PS, que o Secretário Geral retira e coloca quem bem entende, mesmo contra o
decidido pelos militantes.------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar sente-se obrigado a tecer um comentário relativamente ao assunto,
informando que o PS é um partido demasiadamente transparente e demasiadamente democrático
pelo que os assuntos vêm facilmente para a praça publica. ----------------------------------------------------Relativamente às respostas dadas pelo Sr. Presidente, considera-as vazias e circulares. ----------------E pega nas palavras da Sr.ª Diretora Regional no Discurso do Festival do Melão, aconselhando os
produtores a organizarem-se, e acusa o Sr. Presidente de ter feito uma promessa eleitoral que não
avançou, relativamente à Organização dos Produtores de Melão e aconselha o executivo a
organizar-se relativamente a esta e a outras matérias. ----------------------------------------------------------Quanto à recolha do lixo, questiona novamente se houve ou não um corte de 50% no investimento
nesta área. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à explicação do Sr. Presidente relativamente ás propostas do TPA, confessa que ainda não
entendeu a explicação das mesmas não serem discutidas em Reunião de Câmara. ---------------------Quanto ao contacto com a APA fica então a aguardar a evolução da situação. ----------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha sugere ao Sr. Presidente que faça uma análise da razão de o PS e o
PSD serem os culpados da situação do país e concorda que existem pessoas boas e más nos dois
partidos, mas questiona o porquê dos portugueses não votarem no PCP que é o partido que
supostamente defende os trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------------Ata n.º 15/2015 – 17 de agosto de 2015
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Considera que a agrícultura no pais as coisas até estão a melhorar, no entanto relativamente ao
Melão não se vê nada de concreto. -----------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao lixo, até admite os constrangimentos, no entanto considera que o Sr. Presidente
deveria assumir as limitações e pedir desculpas aos munícipes.-----------------------------------------------Relativamente ao problema em frente aos bombeiros, informa que a mensagem foi enviada pelo
Sr. Presidente, e que não viu ninguém da oposição a comentar este caso quer no facebook quer na
blogosfera. Afirma ainda que o Sr. Presidente é o responsável máximo dos Bombeiros Municipais,
considera que atendendo às situações que têm vindo a acontecer, deveria demitir-se, pois está a
utilizar os meios do Município para estes fins.---------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente responde afirmando que o Sr. Vereador Francisco Cunha é um populista, com um
registo ofensivo e demagogo e que não tem dignidade para estar no órgão Câmara Municipal e
que, ele sim se devia demitir.-------------------------------------------------------------------------------------------Após um pequeno intervalo, retoma-se a sessão dando início ao período da ordem do dia.-----------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Agrupamento de Escolas da Chamusca – Agradecimento ----------------------------------------Tomado conhecimento --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Relação de todas as adjudicações efetuadas ao abrigo do parecer genérico de
12/10/2013 – Período de 01/07/2015 a 31/07/2015 - Informação n.º 11/2015/Contratação
Pública -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar gostaria que fosse público que foi pago cerca de 2500€ à Mónica
Sintra, sendo que não há noção de qual o retorno deste investimento. ------------------------------------O Sr. Presidente questiona se o Sr. Vereador Pedro Gaspar considera que se deveria contratar uma
empresa de consultoria para fazer o estudo sendo o investimento maior do que no festival. ---------O Sr. Vereador Pedro Gaspar considera que deveria ser o staff de apoio da Câmara a fazer o estudo.
O Sr. Vereador Francisco Cunha não tendo dados para avaliar o retorno do investimento no Festival
do Melão questiona porque foi paga publicidade a 3 órgãos de comunicação social e não a outros,
nomeadamente o Jornal O Mirante. ----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informa que também foi feita publicidade no Jornal O Mirante, informa ainda que
o Município não tem meios para gastar dinheiro nem estrutura para contratar empresas de
consultoria para fazer este tipo de estudos. Explica que o retorno do Festival do Melão não é
mensurável tendo em conta as circunstâncias, ainda por cima tendo em conta a promoção que foi
feita ao concelho com valor tão baixo de investimento. ---------------------------------------------------------Ata n.º 15/2015 – 17 de agosto de 2015
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Considera que a gestão foi muito criteriosa tendo em conta as possibilidades. ---------------------------O Vereador Francisco Cunha questiona se o Sr. Presidente tem conhecimento que os produtores de
melão tenham feito alguma exportação de produto este ano. ------------------------------------------------O Sr. Presidente devolve ao Sr Vereador Francisco Cunha a mesma pergunta, o Sr. Vereador
Francisco Cunha pergunta então o mesmo ao Sr. Vereador Pedro Gaspar que informa que não tem
conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Acção Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Económicos - Proposta n.º 27/2015/VJPA ---O Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento da proposta. --------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar da análise do documento, questiona qual é o impacto orçamental
desta proposta, e se o número de alunos diminuiu ou aumentou, fala também sobre as Bolsas de
Estudos para o Ensino superior e sobre o facto de não se aumentar o número de alunos elegíveis.
Relativamente à redação da proposta questiona sobre o facto de matematicamente o quadro estar
mal construído pois fala em percentagem numas rubricas e em euros noutras. --------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha questiona quantos alunos serão abrangidos pelos escalões. ---------O Sr. Presidente informa que o encargo com esta responsabilidade tem vindo progressivamente a
aumentar, no entanto ainda não existem dados concretos sobre quantos alunos serão abrangidos.
Informa também que as Bolsas de Estudos para o Ensino Superior foram atribuídas pela primeira
vez em 2010, e que só nos últimos dois anos surgiram mais alunos a concorrer às bolsas do que as
10 bolsas previstas no regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos informa que a previsão é que este impacto seja cerca de 36.000,00€
tendo em conta o histórico dos últimos anos, sendo apoiados cerca de 140 alunos. --------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha considera difícil poder avaliar a proposta, pois considera a
informação muito escassa. ----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha. ---------------------------------Declaração de voto do Sr Vereador Francisco Cunha:

Abstém-se pois não tem elementos

suficientes para avaliar se o Município tem ou não condições para apoiar os alunos carenciados,
até porque não tem certeza se alguns dos alunos carenciados o serão. ------------------------------------Ponto 4 - Alteração da Licença de operação de loteamento n.º 4/1999, Rua da Liberdade em
Frade de Baixo - Informação n.º 170/2015 – Serviço Técnico de Obras - Requerente: Anabela
Russo da Costa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Eng. Portugal faz o enquadramento da proposta. --------------------------------------------------------------Ata n.º 15/2015 – 17 de agosto de 2015
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O Sr. Vereador Pedro Gaspar questiona se a proprietária do Lote 2 de pronunciou favoravelmente
de forma formal e qual a compensação para a Autarquia. O Eng. Portugal informa que o valor
foram cerca de 1.600,00€. ----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade de acordo com a informação técnica. -------------------------------------------Ponto 5 - Ata da Comissão de Análise de Propostas, realizada no dia 30 de Julho de 2015, na
sequência da publicação do Edital n.º 34/2015 - Informação Interna n.º 7/2015 - Maria do Céu
Augusto, Chefe de Divisão Municipal Administrativa e Financeira – Município de Alpiarça ---------O Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento da informação. -----------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar, questiona se foi entregue à empresa excluída, o relatório preliminar. O Sr. Vereador João Arraiolos informa que de momento não consegue responder, mas que
considera que foram seguidos todos os trâmites legais no processo. ----------------------------------------Aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Gaspar. -------------------------------------Ponto 6 - Celebração de Contrato de Permuta de imóveis com Construções Arte e Regalo, Lda,
para a expansão do Jardim Municipal de Alpiarça - Proposta Sr. Presidente -----------------------------O Sr. Vereador Carlos Pereira faz o enquadramento da proposta. --------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha considera que é um mau negócio para a Autarquia mas que esta
situação favorece e ajuda as Construções Arte e Regalo. Questiona ainda para quando a demolição
dos imóveis e o alargamento do Jardim. ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informa que a avaliação foi feita tecnicamente, e esta é uma possibilidade de fazer
uma reconversão daquela zona da vila. ------------------------------------------------------------------------------E que a intervenção a fazer naquele local estará dependente também de fundos comunitários, no
âmbito da Regeneração Urbana. --------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Carlos Pereira questiona a intervenção do Sr. Vereador Francisco Cunha
relativamente à informação do negócio ser mais favorável às Construções Arte e Regalo. -------------Aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Gaspar. -------------------------------------Ponto 7 - Licença especial de ruído para um evento com musica ao vivo e Karaoke, realizado na
Rua Principal, n.º 25, Supermercado Diana, em Frade de Baixo, no período compreendido entre
as 20h do dia 31 de Julho de 2015 e as 02h do dia 01de Agosto de 2015 - Requerente: Marisa
Isabel Graça Costa --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha informa que normalmente não aprova ratificações no entanto uma
vez que a requerente apresentou o requerimento em tempo útil, irá votar a favor pois a Câmara é
que não fez a reunião para aprovação da licença. -----------------------------------------------------------------Ata n.º 15/2015 – 17 de agosto de 2015
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O Sr. Presidente informa que o que está em causa é a realização do evento. ------------------------------Aprovado por unanimidade a ratificação com a ausência do Sr. Vereador Pedro Gaspar. ---------------Ponto 8 - Licença especial de ruído para um evento de Karaoke, realizado na Rua dos Bombeiros
e da Música, n.º 4, em Alpiarça, no período compreendido entre as 21h do dia 01 de Agosto de
2015 e as 02h do dia 02de Agosto de 2015 - Requerente: Alfredo José Martins Gaspar – Bar da
Música -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria a ratificação com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha e com a
ausência do Sr. Vereador Pedro Gaspar. -----------------------------------------------------------------------------Ponto 9 - Licença especial de ruído para o evento “Aqui ao Luar”, a realizar na Rua Principal, n.º
25, Supermercado Diana, em Frade de Baixo, Freguesia de Alpiarça, no período noturno entre os
dias 15 e 16 de Agosto de 2015. (conforme requerimento) - Solicitam isenção de Taxas Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça ----------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria a ratificação com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha e do Sr.
Vereador Pedro Gaspar. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 10 - Licença especial de ruído para o evento “Aqui ao Luar”, a realizar na Associação
Cultural e Recreativa do Frade de Cima, Freguesia de Alpiarça, no período noturno entre os dias
22 e 23 de Agosto de 2015. (conforme requerimento) - Solicitam isenção de Taxas - Requerente:
Junta de Freguesia de Alpiarça ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 11 - Licença especial de ruído para o evento “Aqui ao Luar”, a realizar na Rua Jacinto dos
Mártires Falcão – Junto ao Supermercado José J. Rosa, em Alpiarça, no período nocturno entre
os dias 29 e 30 de Agosto de 2015. (conforme requerimento) - Solicitam isenção de Taxas Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça ----------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO: --------------------------------------------------------------------------------------------------O Munícipe Pedro Bernardo, intervém para questionar o facto de estarem a ser aprovadas por
unanimidade licenças de ruído sem o período de horas, o Sr. Presidente informa que as licenças
são aprovadas até às 2h00.----------------------------------------------------------------------------------------------Questiona ainda sobre a intervenção do Sr. Vereador Francisco Cunha sobre a mensagem que
recebeu e que o Sr. Presidente a única resposta que deu foi que não dava erros ortográficos, o Sr.
Vereador Francisco Cunha afirmou que a mensagem seria da autoria do Sr. Presidente com o
telemóvel da Câmara, questão que não ficou devidamente esclarecida.------------------------------------Ata n.º 15/2015 – 17 de agosto de 2015
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O Munícipe João Pedro Céu, intervém para falar de um folheto entregue aos visitantes na Casa dos
Patudos questionando a forma gráfica, o tipo de letra utilizada, a qualidade das fotografias e em
especial a tradução feita para inglês, sugerindo que se retire o folheto de circulação pois
envergonha a Casa Museu e Alpiarça.--------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente responde ao munícipe Pedro Bernardo, que usa o seu telemóvel como entender
desde que não infrinja a lei, sendo os teores das mensagens que envia da sua responsabilidade.
Quanto ao folheto informa que foi produzido em articulação pelos serviços do Município, para
além das opiniões estéticas, e não tendo presente o folheto não considera que seja vergonhoso
pois é um adjetivo muito forte, mas irá avaliar os erros expostos para aferir da eventual retirada ou
não do referido folheto.--------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram 19 horas e

24

minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta por
unanimidade para efeitos de execução imediata. ----------------------------------------------------------------E eu, Dora João Duarte Cardoso Baptista, Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e
assino.
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