ATA N.º 2/2015 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA
EM 11 DE AGOSTO DE 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e quinze reuniu a Câmara Municipal de Alpiarça, em
sessão extraordinária, no Auditório do Edifício dos Paços do Município, presidida pelo Sr. Vice Presidente Carlos Jorge Duarte Pereira, por ausência do Sr. Presidente em gozo de férias, onde
compareceram os senhores Vereadores: 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. -------------------------------------------------------------------------------------Verificando-se quórum, o Sr. Vice-Presidente cumprimentou todos os presentes e declarou aberta
a reunião, eram 18 horas e 15 minutos, após o que deu início à apreciação dos seguintes assuntos:
MOVIMENTO DE FUNDOS: --------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentado o resumo diário de Tesouraria de 10 de agosto de 2015, que apresentava um total
de disponibilidades de 142.681,48€ ----------------------------------------------------------------------------------PONTO ÚNICO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Concurso Público n.º 2/2015/CCE para a aquisição de Combustíveis Rodoviários, gás propano
a granel e lubrificantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos fez o enquadramento do ponto.-------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar questiona, tendo em conta a dinâmica entre a Câmara e a Central de
Compras da CIMLT, quando é que está previsto o lançamento do concurso, e questiona ainda qual
a lógica relativamente à alínea c) no programa do concurso é pedido uma lista de preços de
referência do concorrente dos últimos dois meses. Sendo uma questão puramente técnica,
compreende que não possa ser respondida no decorrer da reunião mas solicita que lhe seja feita
chegar a informação numa próxima reunião.-----------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha intervém para afirmar que o executivo não cumpre o que está
previsto na lei.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vice-Presidente informa o Sr. Vereador Francisco Cunha que só poderá intervir se o assunto se
relacionar com o ponto, uma vez que é uma reunião extraordinária com um único ponto.------------O Sr. Vereador Francisco Cunha informa que não fala mais.----------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos informa que o concurso será aberto dentro de muito pouco tempo.
Informa ainda que o conteúdo do cadernos de encargos e programa de concurso foi elaborado
pelos técnicos da Comunidade Intermunicipal igualmente para as onze câmaras, pelo que terá de
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lhes solicitar uma resposta à questão colocada sobre o pedido de lista de preços de referência.-----Não havendo mais questões o ponto é posto à Votação o mesmo é aprovado por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha.------------------------------------------------------------------------Declaração de voto do Sr. Vereador Francisco Cunha: ----------------------------------------------------------Absteve-se pois sabe funcionar em democracia e tem dificuldade em funcionar em ditadura.--------PERÍODO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções do público.----------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Vice-Presidente, eram dezoito horas e
vinte e nove minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta
para efeitos de execução imediata.------------------------------------------------------------------------------------E eu, Dora João Duarte Cardoso Batista, a exercer funções de Secretária do Gabinete de Apoio à
Presidência, servindo de Secretária, a redigi e assino.
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