ATA N.º 22/2015 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015. --------------------------------------------------Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, reuniu a Câmara Municipal de
Alpiarça, em sessão ordinária, no Auditório do Edifício dos Paços do Município, sob a
Presidência de Mário Fernando Atracado Pereira (CDU-PCP/PEV), onde compareceram
os senhores Vereadores: Carlos Jorge Pereira (CDU-PCP/PEV), Francisco José Saturnino
Cunha (Todos Por Alpiarça-PPD/PSD-MPT), verificou-se a ausência dos Vereadores
João Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV) e Vereador Pedro Miguel Gaspar (PS).-------Esteve ainda presente a secretariar a reunião: José Manuel Vaz Portugal de Sousa,
Técnico Superior (Eng.º Civil).---------------------------------------------------------------------------Verificando-se quórum, o Sr. Presidente cumprimentou todos os presentes e declarou
aberta a reunião, eram quinze horas e dezanove minutos, justificou a ausência dos
Vereadores e, deu início à apreciação dos seguintes assuntos: --------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS -------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 07 de dezembro de 2015, que
apresentava um total de disponibilidades de € 300.231,44. ------------------------------------O Sr. Presidente informou que os pontos que constituíam a ORDEM DO DIA da
presente reunião e constantes da convocatória, eram os seguintes: -------------------------Ponto 1 - Relação de todas as adjudicações efectuadas ao abrigo do parecer genérico
de 25/10/2013 – Período de 01/11/2015 a 30/11/2015. - Município de Alpiarça Contratação Pública.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Agradecimento à Câmara Municipal de Alpiarça, sobre a disponibilidade e
apoio logístico ao Encontro Regional de Pioneiros que se realizou em Alpiarça nos dias
13, 14 e 15 de Novembro de 2015.---------------------------------------------------------------------Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português - Junta Regional de
Santarém.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Ratificação do Despacho Sr. Vereador João Pedro Arraiolos sobre a aceitação
de Donativo em Géneros Alimentares pela Empresa Sumol+Compal, aos Serviços de
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Desporto, Educação, Ação Social, Alpiagra - Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça e
outras iniciativas da Câmara Municipal neste ano de 2015.-------------------------------------Município de Alpiarça - Proposta N.º 31/2015/Vereador JPA------------------------------------Ponto 4 - Operação de destaque do Processo n.º 1/2015 de António Leandro Paulo
(Cabeça de Casal da Herança de), relativamente a um prédio descrito na CRP de
Alpiarça sob o n.º 6057 e inscrito na matriz predial sob o art.º 37 da secção 023
Gatinheira - Alpiarça---------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça - Proposta de Deferimento.-------------------------------------------------Ponto 5 - Autorização para utilização de direitos de plantação de vinha - Agroalpiarça.
Município de Alpiarça - Proposta de Deferimento.-------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente deu início a este período, cumprimentando todos os presentes e
colocou para apreciação e aprovação as seguintes atas; ata n.º 19/2015, referente à
reunião realizada em 30 de outubro de 2015, e a ata n.º 20/2015, referente à reunião
realizada em 06 de novembro de 2015. Ambas foram retiradas para posterior correção.
O Sr. Presidente iniciou o período antes da ordem do dia e deu a palavra aos
Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha questionou o Sr. Presidente da Câmara sobre qual a
visão e estratégia para o concelho de Alpiarça. Referiu também que existe uma péssima
organização dos recursos humanos na autarquia. Sugeriu que voltassem a colocar a
passadeira para peões frente à igreja. Sobre o comunicado que a Câmara Municipal
enviou para a população relacionado com um incidente que envolve os bombeiros, o
sr. Vereador Francisco Cunha voltou a referir que o Presidente da Câmara utilizou o
comunicado para atingir politicamente a oposição. Em relação ao Orçamento para
2016 o Sr. Vereador Francisco Cunha disse que a receita está empolada e que não se irá
concretizar na sua totalidade e que permitiria a aplicação do IMI familiar. Por último o
Sr. Vereador Francisco Cunha abordou o chumbo do voto de louvor à GNR apresentado
na Assembleia Municipal pelo TPA (PPD/PSD-MPT), contestando os argumentos, de
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instrumentalização política, apresentados pela bancada da CDU (PCP-PEV) para
chumbar o voto de louvor. -------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente começou por responder ao Vereador Francisco Cunha reafirmando
mais uma vez que Alpiarça tem a taxa mínima de IMI, que o Vereador Francisco Cunha
votou contra, e a não aplicação do IMI familiar está relacionada com a injustiça social
da medida, onde uma família com elevados rendimentos, desde que tenha filhos, terá
o benefício fiscal e outra família de baixo rendimento um pouco acima do mínimo terá
de pagar pela totalidade. Em relação ao voto de louvor à GNR referiu que foi um
assunto discutido na Assembleia Municipal mas não deixou de dizer que este executivo
tem colaborado com a GNR muito além da competência da Câmara Municipal de
Alpiarça com as diversas remodelações efetuadas, limpeza de instalações e que tem
mantido contacto com os diversos Ministros de Administração Interna no sentido de
requalificar o edifício onde se encontra o quartel da GNR. Referiu também que está
solidário com os argumentos apresentados pela bancada da CDU (PCP-PEV) e é irónico
que o voto seja apresentado pela força política que mais prejudicou os direitos das
forças de segurança neste país através do governo PSD-CDS. Sobre a estratégia referiu
que poderá fornecer ao Vereador Francisco Cunha cópia do programa eleitoral CDU
que contém toda a estratégia definida para o concelho pelo executivo da Câmara
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a passadeira para peões o Sr. Vereador Carlos Pereira respondeu que em acordo
com as Infraestruturas de Portugal a anterior localização da passadeira era um pouco
perigosa porque estava frente à porta do café e que noutras localizações também se
torna perigosa, uma vez que ficaria demasiado perto das passadeiras existentes.--------O Sr. Vereador Francisco Cunha começou por referir que em relação à passadeira para
peões apenas apresentou uma sugestão. Sobre o IMI familiar considera que havia
possibilidade de aplicar este benefício fiscal e que seria uma medida que poderia
ajudar à fixação de população doutros concelhos. Reafirmou que não houve qualquer
tipo de instrumentalização da GNR com a presentação do voto de louvor. Referiu que a
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CDU não tem qualquer estratégia para o concelho.-----------------------------------------------O Sr. Presidente referiu que assim como se tem tentado instrumentalizar politicamente
a GNR também os Bombeiros Municipais de Alpiarça têm sido arrastados para este tipo
de abordagem e considera que tudo o que fez foi dentro duma lógica de defesa do bom
nome das entidades intervenientes no concelho de Alpiarça.
Seguiu-se um intervalo de 5 minutos.-----------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Relação de todas as adjudicações efectuadas ao abrigo do parecer genérico
de 25/10/2013 – Período de 01/11/2015 a 30/11/2015. - Município de Alpiarça Contratação Pública.--------------------------------------------------------------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------Ponto 2 - Agradecimento à Câmara Municipal de Alpiarça, sobre a disponibilidade e
apoio logístico ao Encontro Regional de Pioneiros que se realizou em Alpiarça nos
dias 13, 14 e 15 de Novembro de 2015.--------------------------------------------------------------Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português - Junta Regional de
Santarém.----------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou conhecimento, nos termos do ofício
com o registo n.º 12010 de 03/12/2015.-------------------------------------------------------------Ponto 3 - Ratificação do Despacho Sr. Vereador João Pedro Arraiolos sobre a
aceitação de Donativo em Géneros Alimentares pela Empresa Sumol+Compal, aos
Serviços de Desporto, Educação, Ação Social, Alpiagra – Feira Agrícola e Comercial de
Alpiarça e outras iniciativas da Câmara Municipal neste ano de 2015.---------------------Município de Alpiarça - Proposta N.º 31/2015/Vereador JPA.---------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar, nos
termos propostos.------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Operação de destaque do Processo n.º 1/2015 de António Leandro Paulo
(Cabeça de Casal da Herança de), relativamente a um prédio descrito na CRP de
Alpiarça sob o n.º 6057 e inscrito na matriz predial sob o art.º 37 da secção 023
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Gatinheira - Alpiarça--------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça - Proposta de Deferimento.-----------------------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar nos
termos propostos das informações técnicas e jurídicas.------------------------------------------Ponto 5 - Autorização para utilização de direitos de plantação de vinha - Agroalpiarça.
Município de Alpiarça - Proposta de Deferimento.-----------------------------------------------Solicitado pelo Sr. Presidente, o ponto foi retirado para esclarecimentos de dúvidas
pela Agroalpiarça.------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO -----------------------------------------------------------------------------------Não se registaram intervenções. -----------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram
dezassete horas e trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata que,
para efeitos de execução imediata, foi aprovada por unanimidade, com todos os efeitos
legais a partir desta data.---------------------------------------------------------------------------------E eu, José Manuel Vaz Portugal de Sousa, Técnico Superior (Eng.º Civil) a redigi e assino.
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