ATA N.º 4/2015 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2015. --------------------------------------------------------Aos vinte dias do mês de fevereiro 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: João Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV), Pedro Miguel
Santiago Brás Gaspar (PS) e Francisco José Saturnino Cunha (Todos Por Alpiarça –
PPD/PSD-MPT). Registada a ausência, por estar em gozo de férias, do sr. Vereador
Carlos Jorge Duarte Pereira (CDU-PCP/PEV). --------------------------------------------------------Esteve ainda presente no apoio à reunião: Ana Cristina Lima Ferreira, Assistente
Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------Verificando-se quórum, o sr. Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e
declarou aberta a reunião, eram quinze horas e vinte minutos, após o que deu início à
apreciação dos seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS -------------------------------------------------------------------------------Foi apresentado o resumo diário de Tesouraria de 19 de fevereiro de 2015, que
apresentava um total de disponibilidades de € 195.783,26. ------------------------------------Os pontos que constituem a Ordem do Dia da presente reunião são os seguintes: ------Ponto 1 – Retificação de Peças de procedimento (1) – Concurso Público n.º
03/2014/CCE, para a Aquisição de Apólices de Seguros. -----------------------------------------Ponto 2 – Proposta de deliberação sobre a afetação de prédios ao legado do
Engenheiro Álvaro da Silva Simões. -------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Protocolo de colaboração entre a “AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P.” e o Município de Alpiarça. --------------------------------------------------------Ponto 4 – Licença Especial de Ruído, para a noite de 14 para 15/02/2015, no horário
compreendido entre as 21h30 e as 02h, no Cantinho do Fado, na Rua Silvestre
Bernardo Lima, n.º 210, em Alpiarça. -------------------------------------------------------------------------- O sr. Presidente da Câmara entregou aos sr.s Vereadores Pedro Gaspar e
Francisco Cunha documentos anteriormente solicitados, respetivamente cópia dumas
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análises efetuadas aos peixes da barragem e cópia da notificação do Tribunal de Leiria
sobre o processo dos elevadores dos prédios do centro cívico, anteriormente entregue
apenas ao sr. Vereador Pedro Gaspar. ----------------------------------------------------------------De seguida colocou à discussão a ata n.º 14/2014, de 28 de Julho. O sr. Vereador Pedro
Gaspar questionou o sr. Presidente da Câmara sobre se existe alguma data previsível
para aprovação das atas em atraso, uma vez que é muito difícil estar a aprovar atas
com mais de 6 meses de atraso. O sr. Vereador Francisco Cunha referiu que as atas
devem ser aprovadas na reunião seguinte à data da reunião e que não se justifica este
atraso. Considera que todo este processo das atas é uma trapalhada. O sr. Presidente
respondeu que as atas são aprovadas em minuta na própria reunião e produzem
eficácia de forma imediata através de certidão, referiu que Alpiarça é dos poucos
municípios que tem as reuniões gravadas em vídeo e disponíveis online para quem
quiser ver em qualquer parte do mundo. Não havendo mais sugestões de alteração a
ata foi posta à votação tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção do sr.
Vereador Pedro Gaspar e voto contra do sr. Vereador Francisco Cunha. O sr. Vereador
Francisco Cunha apresentou a seguinte declaração de voto: “Eu votei contra porque,
para que fique registado em ata, nós estamos a votar uma ilegalidade porque por lei as
atas devem ser aprovadas na reunião seguinte à data da sua realização.” ------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------- O sr. Presidente da Câmara iniciou este período dando algumas informações
sobre várias atividades do município que considerou importantes. Começou por falar
sobre uma greve dos trabalhadores da função pública que decorre hoje cujo motivo
central tem a ver com a falta de pessoal não docente nas escolas, que no caso das
autarquias que receberam a transferência de competências nesta área ainda é mais
grave devido às limitações de contratação impostas pela legislação em vigor como foi
exemplo o pedido da Câmara de Alpiarça para contratar 6 pessoas, resultado do
términus de 8 contratos, e apenas foi autorizada a contratação de 1 funcionário. Para
analisar estas e outras dificuldades nos recursos humanos da Câmara Municipal de
Alpiarça e na transferência de competências na educação foi solicitada uma reunião ao
_________________________________
Ata n.º 4/2015 – 20 de fevereiro de 2015

2/10

sr. Secretário de Estado da Administração Local que estava prevista para ontem, dia 19,
mas não se realizou e foi novamente agendada para o próximo dia 24 de fevereiro. ------------- O sr. Presidente realçou a participação de várias associações e coletividades do
concelho, da Junta de Freguesia e elevada participação popular no carnaval de 2015 e
em todas as atividades que integraram as comemorações. Referiu ainda que o
programa “+DESPORTO,+VIDA” está a decorrer com muita adesão dos seniores e idosos
do concelho. Informou também das próximas atividades que irão decorrer,
designadamente o VI Fórum Associativo do concelho de Alpiarça, no dia 22 de
Fevereiro e as comemorações do nascimento de José Relvas, no dia 5 de Março.
Sugeriu ainda que se realizasse uma reunião informal para discutir as medalhas
municipais conforme compromisso anterior que ficou previamente agendada para 2 de
Março, sujeito a confirmação. ----------------------------------------------------------------------------------- O sr. Vereador Francisco Cunha iniciou a sua intervenção questionando o sr.
Presidente sobre um atraso no pagamento a um grupo de jovens que participaram no
carnaval e no festival do melão em 2014. De seguida referiu a falência numa aposta da
Câmara Municipal de Alpiarça que é o Triatlo, onde nem sequer se vai realizar a prova
de Triatlo este ano, mas apenas uma prova de Duatlo. Referiu também um comunicado
da delegação distrital de Santarém da ANAFRE, no qual participou a sr.ª presidente da
Junta de Freguesia de Alpiarça, sobre os aumentos brutais na fatura da água emitida
pela empresa Águas do Ribatejo. O sr. Vereador Francisco Cunha disse ainda que este
comunicado lhe veio dar razão sobre posições por si tomadas anteriormente, onde foi
acusado de populista e demagogo. De seguida falou sobre o baixo índice de população
do concelho de Alpiarça a frequentar o ensino superior e o elevado índice de
envelhecimento, referindo que os jovens em Alpiarça não têm futuro, que nada é feito
para que os jovens se fixem mas para que se vão embora e criticou a aposta do
Município de Alpiarça nos estágios PEPAL, na educação e ação Social em detrimento da
promoção do desenvolvimento e competitividade económica local, energia e ciência.
Disse ainda que o município de Alpiarça não tem interesse que se instalem empresas e
solicitou ao sr. Presidente que se demitisse. --------------------------------------------------------_________________________________
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--------- O sr. Vereador Pedro Gaspar falou sobre um pedido de parecer jurídico que
ainda não recebeu, que já tinha feito anteriormente relacionado com a antecedência
da entrega de documentos para a reunião de câmara. Referiu que teve informação de
que não estão totalmente liquidados os compromissos com a Federação de Triatlo de
Portugal, ao contrário do que o sr. Vereador João Arraiolos disse na reunião anterior.
De seguida falou sobre as análises efetuadas aos peixes mortos na Albufeira dos
Patudos, que estão datadas de 30 de Setembro de 2014 e apenas agora foram
entregues. O sr. Vereador Pedro Gaspar questionou se estão reunidas as condições
para definir um plano de recuperação da Albufeira dos Patudos e se existem condições
balneares para realizar provas desportivas. Solicitou também informações sobre a
concessão do parque de campismo e se vai deixar de existir a homenagem a Miguel
Jourdan através da realização duma prova desportiva. --------------------------------------------------- O sr. Presidente da Câmara começou por responder ao sr. Vereador Francisco
Cunha dizendo que o atraso de pagamento com os jovens tem a ver com problemas
burocráticos que depois de resolvidos irão permitir a concretização do pagamento. ------------- Sobre o Triatlo o sr. Presidente referiu que se irá manter uma prova desportiva
de dimensão nacional, neste amo será duatlo, em articulação com a Federação de
Triatlo de Portugal, e que tentaremos manter o enfoque da prova desportiva na
promoção do concelho de Alpiarça e não envolvido em polémicas que poderão desviar
as atenções dos objetivos que pretendemos atingir. Referiu ainda que a equipa de
Triatlo do CD “Os Águias” tem conseguido excelentes resultados nos últimos anos
numa modalidade olímpica, como foram exemplo as dezenas de títulos nacionais
conquistados em masculinos e femininos. ------------------------------------------------------------------- Sobre as Águas do Ribatejo o sr. Presidente referiu que o comunicado da
ANAFRE apenas refere os aumentos na limpeza de fossas, serviço que deixou de ser
feito pelas autarquias e passou para a empresa Águas do Ribatejo desde 1 de
Fevereiro. Referiu ainda que os autarcas das Águas do Ribatejo tudo farão para não
criar condições de desigualdade entre os munícipes que têm saneamento básico e os
que não têm e que Alpiarça é o município das Águas do Ribatejo com maior taxa de
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cobertura de saneamento básico e de água canalizada. -------------------------------------------------- Sobre os índices referidos pelo sr. Vereador Francisco Cunha o sr. Presidente
disse que em grande parte são consequência das políticas desenvolvidas pelos
sucessivos governos e que nunca foi contra a instalação de empresas, antes pelo
contrário, a Câmara Municipal de Alpiarça tem todo o interesse em que se instalem
cada vez mais empresas. O sr. Presidente referiu que apenas se demitirá quando a
população que elegeu esta maioria decidir, uma vez que ainda nas últimas eleições
reforçou o apoio à CDU na câmara de Alpiarça. ------------------------------------------------------------- Em resposta ao sr. Vereador Pedro Gaspar o sr. Presidente disse que as análises
aos peixes nunca foram solicitadas e que forneceu agora as análises porque houve um
munícipe que as solicitou na última reunião. Quanto ao plano de recuperação da
Albufeira dos Patudos o sr. Presidente informou que estamos a procurar junto das
entidades competentes apoio financeiro e logístico para a resolução do problema, uma
vez que o Município de Alpiarça sozinho não tem recursos suficientes para concretizar
as ações necessárias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O sr. Presidente solicitou ao sr. Vereador João Arraiolos que respondesse às
questões relacionadas com os estágios PEPAL e com o parque de Campismo. -------------O sr. Vereador João Arraiolos começou por referir que acha totalmente utópico que se
possa pensar que algum autarca que governe neste país não queira a instalação de
mais empresas e promoção do emprego. Em relação aos estágios PEPAL disse que
foram disponibilizados 1500 estágios a nível nacional e que o Município de Alpiarça se
candidatou a vários estágios e apenas foram atribuídos 3 estágios nas áreas de
Educação, Ação Social e Cultura e Turismo. Sobre os compromissos com a Federação de
Triatlo de Portugal referiu que na última reunião apenas disse que o Município de
Alpiarça estava a cumprir com os compromissos assumidos e que não tinha dito que
estava tudo liquidado. Quanto ao Parque de Campismo o sr. Vereador João Arraiolos
informou que não conseguiu reunir toda a informação necessária e comprometeu-se a
entregar essa informação na próxima reunião. -------------------------------------------------------------- O sr. Vereador Pedro Gaspar referiu que o resultado das análises aos peixes
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reforçou as diversas posições que tomou e as dúvidas que tinha sobre a qualidade da
água. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Vereador Francisco Cunha referiu que o problema da Albufeira dos
Patudos deve ser totalmente identificado e só depois avançar para o tratamento.
Questionou se as pessoas que não têm saneamento básico serão penalizadas por esse
facto por terem de solicitar a limpeza das fossas. Em relação às empresas referiu que
existem partidos que não defendem a iniciativa privada e que não contribuem para que
exista mais empregos.
--------- O sr. Presidente da Câmara disse que em relação à maior parte dos assuntos
não pode estar sempre a responder a mesma coisa e respondeu apenas ao assunto
relacionado com a limpeza de fossas onde os presidentes de câmara que integram a
Águas do Ribatejo irão procurar garantir condições de igualdade para todos os
munícipes para que não existam situações discriminativas de forma positiva ou
negativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Central de compras eletrónicas da CIMLT – Retificação de Peças de
procedimento (1) – Concurso Público n.º 03/2014/CCE, para a Aquisição de Apólices
de Seguros. --------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara deu a palavra ao sr. Vereador João Arraiolos para fazer a
apresentação deste ponto. O sr. Vereador informou que as peças de procedimento do
concurso público n.º 03/2014/CCE já foram aprovadas nesta câmara no entanto houve
a necessidade de uma retificação relacionada com o tipo de cobertura dos seguros da
Câmara Municipal de Santarém. Referiu ainda que devido à necessidade urgente
demonstrada pela CIMLT, aprovou a retificação por despacho de 13-02-2015 e que esta
decisão deverá ser sujeita à ratificação da Câmara Municipal de Alpiarça. Não se
registando discussão o ponto foi posto à votação tendo sido aprovado por
unanimidade ratificar o despacho do sr. Vereador João Arraiolos. ----------------------------Ponto 2 – Proposta de deliberação sobre a afetação de prédios ao legado do
Engenheiro Álvaro da Silva Simões. ------------------------------------------------------------------_________________________________
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--------- O sr. Presidente solicitou ao sr. Vereador João Arraiolos que apresentasse este
ponto. O sr. Vereador João Arraiolos referiu que neste ponto pretende-se afetar ao
legado Álvaro da Silva Simões terrenos que não foram afetados através duma permuta
realizada pela Câmara Municipal de Alpiarça em Abril de 2008 com a propriedade “Vale
da Cigana” que estava afeta ao referido legado e ao ser permutada não teve a
correspondente afetação ao património que a câmara recebeu em troca. Com esta
proposta pretende-se retificar um lapso da deliberação de Abril de 2008 e propor a
afetação de 2 propriedades denominadas “Quinta de S. João” que tem valor
aproximado com a propriedade “Vale da Cigana”. ---------------------------------------------------------- O sr. Vereador Francisco Cunha questionou sobre qual é o património afeto ao
legado Álvaro da Silva Simões. ------------------------------------------------------------------------------------ O sr. Presidente respondeu que todas estas questões foram respondidas pela
documentação entregue em Abril de 2014 ao sr. Vereador Francisco Cunha, onde está
descriminado todo o património afeto ao legado. ----------------------------------------------------------- O sr. Vereador Francisco Cunha propôs que as propriedades permutadas
fossem avaliadas e que o valor da permuta deveria ser igual. -------------------------------------------- O sr. Presidente respondeu que as propriedades permutadas são de valor
aproximado e que deveremos ter em conta as avaliações feitas à data da permuta, uma
vez que estamos a retificar uma decisão que deveria ter sido tomada na data da
permuta e que não se justifica estar a retalhar outras propriedades. --------------------------------- O sr. Vereador Pedro Gaspar referiu que está descapitalizado de conhecimento
para votar esta matéria, que deveremos zelar pelo património legado, que não está a
ser cumprida a vontade de quem legou o património à Câmara Municipal de Alpiarça e
que não irá dar o aval a esta afetação. ------------------------------------------------------------------------- O sr. Presidente respondeu que não percebe como é que o sr. Vereador Pedro
Gaspar em Abril de 2008 votou favoralmente esta permuta na qualidade de deputado
na Assembleia Municipal e não acautelou todas as questões que acabou de colocar. ------------ Após a discussão o sr. Presidente da Câmara colocou o ponto 2 à votação que
foi aprovado voto de qualidade do Sr. Presidente e 2 votos contra do sr.s Vereadores
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Pedro Gaspar e Francisco Cunha. ------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por maioria com o voto de qualidade do Sr. Presidente e com os votos
contra dos Srs. Vereadores Pedro Gaspar e Francisco Cunha. O Sr. Vereador Francisco
Cunha fez declaração de voto. O Sr. Vereador Pedro Gaspar fez declaração de voto de
vencido. O Sr. Vereador João Pedro Arraiolos fez declaração de voto. Remeter à
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------Declaração de voto Vereador do sr. Vereador Francisco Cunha: “Eu votei contra esta
proposta porque lesa totalmente o espírito do legado Eng. Álvaro da Silva Simões, não
só na minha opinião é ilegal como moralmente afeta o espírito do benemérito, por
outro lado e depois de ter dito em muitas ocasiões que o património dos legados tinha
desaparecido, hoje o executivo tenta remediar a situação de forma, em minha opinião
incorreta.”----------------------------------------------------------------------------------------------------Declaração de voto sr. Vereador Pedro Gaspar: “O Vereador do Partido Socialista
apresenta a sua declaração de voto vencido por sentir que estão desvirtuados os
princípios da manutenção e preservação do património, acrescido de uma
apresentação deste tema por parte do executivo de forma obscura e pouco
transparente.”-----------------------------------------------------------------------------------------------Declaração de voto do sr. Vereador João Pedro Arraiolos: “Votei a favor de forma a
normalizar uma situação criada por uma permuta aprovada em 2008 na Câmara
Municipal e Assembleia Municipal, feita com os valores encontrados pela Câmara na
época e como forma de restituir ao legado Eng. Álvaro da Silva Simões o património
que não foi afetado nas decisões dos Órgãos Municipais competentes.---------------------Ponto 3 – Município de Alpiarça – Protocolo de colaboração entre a “AMA – Agência
para a Modernização Administrativa, I.P.” e o Município de Alpiarça. ------------------------------- O sr. Presidente apresentou o protocolo de colaboração entre a “AMA, IP” e o
Município de Alpiarça que foi assinado em 18-12-2014 referindo que este processo
permite a disponibilização de alguns serviços que não estão disponíveis para os
munícipes, onde foi colocada pelo Município de Alpiarça como condição não protocolar
serviços existentes no concelho como forma de evitar o encerramento desses serviços.
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--------- O sr. Vereador Francisco Cunha afirmou que concorda com este protocolo e que
irá votar a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O sr. Presidente da Câmara colocou o ponto 3 à votação e foi aprovado por
unanimidade ratificar a celebração do protocolo de colaboração assinado entre a
“AMA, IP” e o Município de Alpiarça em 18-12-2015. --------------------------------------------Ponto 4 – Requerente: Maria Prazeres Cruz Fitas Silva – Licença especial de ruído para
a noite de 14 para 15/02/2015, no horário compreendido entre as 21h30 e as 02h, no
Cantinho do Fado, na Rua Silvestre Bernardo Lima, n.º 210, em Alpiarça. ------------------------- O sr. Presidente da Câmara informou que se trata de um requerimento do Bar
“O Cantinho do Fado”, que foi despachado favoravelmente por si em 13/2/2015 e que
vem agora para ratificação da Câmara Municipal. Não se registando discussão o ponto
foi posto à votação tendo sido aprovado por maioria, com a abstenção do sr. Vereador
Francisco Cunha, a ratificação do despacho do sr. Presidente. ---------------------------------PONTOS FORA DE AGENDA / ADENDA À ORDEM DO DIA
Ponto 5 – Grupo Parlamentar do PCP – Apreciação Parlamentar do PCP ao Dec. Lei n.º
30/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O sr. Presidente da Câmara deu conhecimento. ------------------------------------------Ponto 6 – Idália Serrão, Deputada do PS na Assembleia da República – Iniciativas dos
deputados do Partido Socialista junto do Governo. ------------------------------------------------------ O sr. Presidente da Câmara deu a palavra ao sr. Vereador Pedro Gaspar para
apresentar este ponto. O sr. Vereador Pedro Gaspar optou por não apresentar todas as
iniciativas referindo apenas que estranha que o sr. Presidente não apresente este
ponto como fez em ocasiões anteriores. O sr. Presidente respondeu que apenas deu a
possibilidade para o sr. Vereador Pedro Gaspar apresentar este ponto porque a
informação vem do grupo parlamentar do partido que representa. --------------------------Ponto 7 – Requerente: Juventude Comunista Portuguesa – Licença especial de ruído
para a noite de 28/02 a 01/03/2015, no horário compreendido entre as 20h a as 02h,
no espaço CDU, na Rua Silvestre Bernardo Lima, n.º 210, em Alpiarça. ----------------------------- O sr. Presidente da Câmara colocou o ponto 7 à votação que foi aprovado por
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unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terminada a ordem do dia o sr. Presidente da Câmara passou para o Período do
Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO -------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o munícipe Eduardo Costa que ficou agradado por o sr.
Presidente ter entregue cópia das análises dos peixes mortos aos sr.s vereadores da
oposição. Propôs que fosse colocada informação sobre a qualidade da água da
Albufeira dos Patudos em local visível. Falou também sobre as despesas com pessoal
patente no relatório e contas de 2013 da empresa Águas do Ribatejo e sobre os
aumentos previstos para 2017 no tarifário da referida empresa. --------------------------------------- O sr. Presidente referiu que não tirou as mesmas conclusões que o munícipe
Eduardo Costa com as informações que tem sobre a água da Albufeira dos Patudos e
que irá ter a máxima atenção e cuidado com as questões colocadas. Em relação às
questões sobre as despesas com pessoal da empresa Águas do Ribatejo disse que as
diferenças apenas se devem à reposição dos cortes nos salários do ano anterior e sobre
o tarifário disse que o valor estimado para 2017 é apenas uma previsão do estudo de
viabilidade económica e não é garantido que se concretize. Abordou ainda a questão
do tarifário de limpeza de fossas, onde referiu que Alpiarça é o concelho das Águas do
Ribatejo com maior cobertura de saneamento e que todos os presidentes de câmara
estão atentos a esta questão e tudo farão para não criar situações de desigualdade
entre os cidadãos. -----------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO --------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente da
Câmara, eram dezoito horas e quinze minutos, da qual, para constar, se lavrou a
presente ata que, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta, por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------E eu, Ana Cristina Lima Ferreira, servindo de Secretária, a redigi e assino. -------------------
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