PROPOSTA DE ATA N.º 19/2015 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2015.
Aos trinta dias do mês de outubro 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 , João Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV), Pedro Gaspar (PS) e António da
Conceição Moreira (Todos Por Alpiarça-PPD/PSD-MPT).
Esteve ainda presente 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 15 minutos, após o que deu início à apreciação dos seguintes
assuntos:
O Sr. Presidente inicia a Reunião apresentando uma informação acerca do pedido de suspensão de
mandato apresentado pelo Sr. Vereador Francisco Cunha, solicitando a sua substituição entre 12
de Outubro e 09 de Novembro, pelo Sr. Vereador António Moreira.
MOVIMENTO DE FUNDOS
Foi apresentado o resumo diário de Tesouraria de 25 de setembro de 2015, que apresentava um
total de disponibilidades de 247.042,54€.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Antes de iniciar o período de antes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informa que foi enviado um
oficio ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, referente à apresentação das Grandes Opções do
Plano e Orçamento para 2016, uma vez que o documento não será aprovado hoje em reunião
devido a limitações legais.
Apresentada a Ata n.º 17 da Reunião realizada no dia 25 de setembro de 2015 , o Sr. Presidente
informa que de acordo com o novo Código de Procedimento Administrativo, não é possível votar o
documento pelo que o mesmo é retirado para a próxima reunião.
O Sr. Vereador António Moreira, informa que se a próxima reunião for na próxima semana, o
problema continuará a existir.
Já no período antes da ordem do dia, o Sr. Vereador Pedro Gaspar inicia a sua intervenção citando
uma frase da ata n.º 17 acerca do Fardamento dos Bombeiros Municipais. Considera que a
declaração do Sr. Presidente na referida reunião não corresponde à verdade. Informa que a
corporação dos Bombeiros não está devidamente equipada, nomeadamente nos fardamentos dos
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operacionais que fazem serviços de apoio à Saúde. Informa ainda que existe um afastamento deste
executivo relativamente à Corporação dos Bombeiros.
Intervém ainda relativamente aos caixotes do lixo, informando que de facto existem alguns
caixotes do lixo degradados e sem tampa, contrariamente ao que foi informado pelo Sr. Vereador
Carlos Pereira.
Sobre a má imagem que a oposição dá ao Concelho com as suas posições, considera que o Sr.
Presidente também contribui para essa má imagem pois partilha assuntos nas Redes Sociais nos
meios do Município e na sua página pessoal, não se percebendo por vezes se quem o faz é o
Presidente de Câmara ou o cidadão Mário Pereira. Considera ainda que o cidadão Mário Pereira
devia partilhar os eventos do Município e muitas vezes o que acontece é o contrário.
Relativamente à Barragem dos Patudos, informa que reparou que de facto a mortandade dos
peixes parou, e questiona quanto é que se gastou com a injecção de água, e se, se está a fazer um
estudo de qual o impacto que a subida do nível das águas terá na época de chuvas.
Relativamente ao Orçamento Municipal, compreende que existe dificuldade em produzir um
orçamento fidedigno, gostaria no entanto que a comunicação enviada ao Sr. Presidente da
Assembleia Municipal, tivesse sido também enviado para os Vereadores da Oposição. Considera
que politicamente já se adivinhava que o Orçamento não estaria preparado, e prevê que será mais
do mesmo.
Termina lendo um Voto de Pesar, em nome do Partido Socialista, pelo falecimento do Sr. Francisco
Cunha, pai do Sr. Vereador Francisco Cunha.
O Sr. Vereador António Moreira, inicia a sua intervenção enviando um grande abraço à familia
Cunha pela sua perda.
Relativamente aos cortes da Luz na via pública, considera que esta medida foi apresentada como
provisória mas que lhe parece que se tornou definitiva, e que tem conhecimento de zonas com 2 e
3 postes de luz desligados.
Relativamente às palmeiras do Largo dos Águias, verificou que as mesmas se encontram
completamente degradadas, tendo receio que possam ter perdido a sua resistência, e por isso
sejam potencialmente perigosas.
Quanto às tampas de esgoto da rua principal, informa que as mesmas estão demasiadamente
rebaixadas, sendo um perigo para os automobilistas.
Informa ainda que a Praça José Pinhão é utilizada como parque de skates por alguns jovens,
encontrando-se por isso algumas pedras já partidas e ensebadas.
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Questiona o Sr. Presidente se o Município já tomou algumas medidas para informar a população
que está a terminar o prazo para a restituição das cauções dos contadores da Água e da Luz.
Relativamente às estufas da Reserva Natural do Cavalo do Sorraia, informa que as mesmas se
encontram muito degradadas e não servem a função para a qual foram feitas.
Quanto à questão dos lixos, mesmo considerando que existe alguma falta de civismo,
relativamente aos monos e que existem dias específicos para essa recolha, considera que tendo
em conta que é uma vila pequena se poderia de vez em quando passar pelos locais e verificar se
existem esses tipo de lixos para recolher.
Quanto aos contentores do lixo, verificou que existem diversos contentores sem tampa, e informa
que para resolução desse problema não será necessário adquirir novos contentores mas sim novas
tampas.
Relativamente a 2 ciprestes existentes na antiga escola das Faias questiona se os mesmos não
podem ser substituídos por outras árvores que façam menos lixo.
Quanto ao novo espaço desportivo junto às piscinas, questiona quando é que a Câmara pensa em
alugar o Bar das Piscinas que deverá começar a ser bastante procurado pois é o único espaço na
zona.
Relativamente ao Festival do Melão questiona se já foram pagas as senhas de refeição.
Quanto ao Mercado Municipal questiona relativamente aos acessos ao interior do Mercado, pelos
proprietários dos cafés uma vez que tem informação que houve alguma limitação.
Iniciando o período de respostas às questões colocadas, o Sr. Presidente informa que é intenção de
todos associarem-se ao Voto de Pesar apresentado pelo Partido Socialista.
Posto à votação o Voto de Pesar em nome de todo o Executivo Municipal, o mesmo é aprovado
por unanimidade, e deve ser enviado à família.
Relativamente às questões, informa o Sr. Vereador Pedro Gaspar que quando se referiu aos
Bombeiros, falou relativamente ao valor total dos investimentos.
Quanto à questão da má imagem do Concelho, admite que as situações são razoavelmente
abordadas nos órgãos próprios, no entanto muitas vezes abordam-se os assuntos
consecutivamente o que não elevam a imagem do Concelho. Informa ainda que não se considera
dono da Câmara e que procura ter o cuidado de não misturar as funções.
Quanto à Barragem informa que de facto existe um gasto de energia associado a esta injecção de
água, no entanto considera que foi a medida mais acertada.
Relativamente ao Orçamento Municipal, informa que o mesmo será aprovado até final de
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novembro.
Respondendo ao Sr. Vereador António Moreira, informa que a questão da Iluminação pública, se
deveu a questões financeiras e que foi tomada em meados de 2012. Informa ainda que existem
outros Municípios que optaram até por eliminar a iluminação pública durante a maior parte da
noite.
Quanto às cauções, informa que a Câmara está preparada para fazer a devolução dos valores das
cauções.
Relativamente ao Bar das Piscinas, informa que as hastas públicas normalmente são lançadas
assim que existe a percepção que existem potenciais interessados a concorrer. Considerando no
entanto o historial daquele espaço, que em dez anos deve ter estado ocupado somente durante
alguns meses, não é um espaço muito atrativo.
O Sr. Vereador Carlos Pereira em relação à questão dos caixotes do lixo informa que efectivamente
existem alguns contentores sem tampa, mas que existem também diversos contentores com
tampa que se encontram recorrentemente abertas.
Informa que o Município tem dificuldade em manter sempre os caixotes do lixo em boas
condições, e que já foram substituídos este ano diversos contentores, e recuperados muitos
outros.
Relativamente aos monos, informa que o Sr. Encarregado Manuel Colhe sempre que se depara
com essas situações faz imediatamente a sua recolha.
Relativamente à Barragem refere que existem vários pontos que vão buscar energia ao contador,
pelo que ainda se está a apurar os valores dos custos do furo. Considera no entanto que essa
despesa foi muito positiva pois ajudou à resolução do problema.
Quanto à iluminação pública, esclarece que o facto de existirem luzes acesas seguidas, se deve ao
facto das diferentes distâncias entre as luminárias.
Informa também que as palmeiras do Largo dos Águias serão cortadas possivelmente na próxima
semana.
Quanto às tampas de esgoto da Rua José Relvas, informa que os serviços já verificaram esse
problema e estão a fazer o levantamento para contactar a entidade competente.
Quanto ao Mercado, informa que existem bancas ocupadas e que durante as horas de
encerramento do mercado as portas de acesso ao interior são encerradas por questão de
segurança dos bens.
Ainda relativamente às estufas, informa que as mesmas estão limpas e bem arrumadas.
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O Sr. Vereador Pedro Gaspar para concluir, informa que o problema do fardamento dos Bombeiros
existe e não há previsão de que seja resolvido.
Retira ainda da Intervenção do Sr. Vereador Carlos Pereira a seguinte conclusão, os vereadores da
oposição estão de má fé, os Munícipes não utilizam bem os contentores e a Câmara não consegue
dar vazão ao problema.
Relativamente à iluminação pública desafia o Município que substitua a iluminação pública por
LED's , que até pensa que pode ser através de candidatura ao Portugal 2020.
Relativamente à Barragem informa que não está contra a resolução, no entanto preocupa-se se
poderá vir a existir algum problema com a subida excessiva das águas.
O Vereador António Moreira, relativamente ao Bar das Piscinas informa que só questionou se
agora não será uma boa altura para voltar a abrir.
Relativamente às respostas do Sr. Vereador Carlos Pereira, considera que a posição dos autarcas
quando estão no poder ou na oposição é completamente diferente.
Quanto à caução reconhece que não é um problema fácil, mas vê com agrado que o executivo já
tomou posições para o resolver.
Após um pequeno intervalo, entra-se no período da ordem do dia.
ORDEM DO DIA
Ponto 1 - Agradecimento do Centro de Apoio Social e a Comissão de Festas de 2015, de Vale de
Cavalos, sobre o apoio prestado pela Câmara Municipal de Alpiarça, na Festa em Honra da Nossa
Senhora dos Remédios que decorreu entre os dias 28 a 31 de Agosto de 2015. - Requerente:
Comissão de Festas em Honra Nossa Senhora dos Remédios 2015.
Tomado Conhecimento

Ponto 2 - Agradecimento à Câmara Municipal, pela recepção dos alunos da Turma CEV de
“Turismo, Agricultura e Desporto”, permitindo a realização da prática simulada na área
vocacional de Desporto e Turismo. - Requerente: Agrupamento de Escolas de José Relvas –
Alpiarça.
Tomado Conhecimento

Ponto 3 - Protocolo da “Loja dos Patudos”, a celebrar entre a Câmara Municipal de Alpiarça e a
Sociedade Agrícola da Quinta da Lagoalva de Cima, S.A. , e tem por objecto operacionalizar o
funcionamento da “Loja dos Patudos”, existente junto ao Complexo Turístico, localizado no
espaço da Quinta dos Patudos. - Município de Alpiarça
O Sr. Vereador Carlos Pereira faz o enquadramento do ponto.
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O Sr. Vereador Pedro Gaspar apesar de concordar com a proposta, denota uma falta de
enquadramento jurídico.
O Sr. António Moreira, está também de acordo no entanto questiona como é se chegou ao
protocolo.
O Sr. Presidente informa que a questão surgiu por uma abordagem informal pela Quinta da
Lagoalva.
Tomado Conhecimento
Ponto 4 - Relação de todas as adjudicações efectuadas ao abrigo do parecer genérico de
25/10/2013

–

Período

de

01/09/2015

a

30/09/2015.

-

Informação

Interna

n.º13/2015/Contratação Pública
O Sr. Vereador Pedro Gaspar questiona sobre o valor para a LT-SRU.
Informa ainda que se recorda que já passou numa destas informações os valores de refeições do
Festival do Melão.
Tomado Conhecimento
Ponto 5 - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo Para Celebração de Contrato de Prestação de
Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho e Respectiva Autorização Para Assumir o
Compromisso Plurianual. - Município de Alpiarça – Proposta N.º 28/2015/VJPA
O Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento da Proposta
O Sr. Vereador Pedro Gaspar questiona se o ajuste directo é feito com concorrência ou não.
Aprovado por Unanimidade
Ponto 6 - Emissão de Parecer Prévio Vinculativo Para Celebração de Contrato de Prestação de
Serviços de Renting de uma viatura de 9 lugares para Transportes Escolares, pelo Período de 3
anos, e Respectiva Autorização Para Assumir o Compromisso Plurianual. - Município de Alpiarça
– Proposta N.º 29/2015/VJPA
O Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento da Proposta
O Sr. Vereador Pedro Gaspar questiona se já foi feita uma consulta prévia ao mercado.
O Sr. Vereador António Moreira questiona se a viatura com 9 lugares vai efectivamente resolver o
problema ou se seria preferível adquirir uma viatura maior. Questiona ainda se não poderia ser
adquirido de outra forma.
Aprovado por Unanimidade
Ponto 7 - Licença especial de ruído para um evento a realizar nos dias 31 de outubro a 1 de
novembro, no horário compreendido entre as 21h e as 02h. O evento irá realizar-se no Bar da
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Música, em Alpiarça. Requerente: Alfredo José Martins Gaspar.
Aprovado por Unanimidade
PERÍODO DO PÚBLICO: --------------------------------------------------------------------------------------------------Munícipe Eduardo Costa intervém numa primeira questão para solicitar que as análises da
Barragem feitas em junho sejam trazidas para discussão em reunião.
Numa segunda questão informa que fez um levantamento sobre a quantidade de licenças
especiais de ruído aprovadas em reunião e sobre a proíbição de actividades ruídosas temporárias
junto de edificações.
O Sr. Presidente responde às questões colocadas informando que as análises já foram
disponibilizadas à população e estão afixadas na Barragem.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram 19 horas e 01
minutos, da qual, para constar, se lavrou a minuta que foi aprovada 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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