ATA N.º 6/2015 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2015. ---------------------------------------------------------------------- Aos vinte dias do mês de março 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. Vice-Presidente Carlos Jorge Duarte Pereira, 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 AlpiarçaPPD/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. Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos
os presentes e declarou aberta a reunião, eram 15 horas e 22 minutos, após o que deu
início à apreciação dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS: --------------------------------------------------------------------------------------- Foi apresentado o resumo diário de Tesouraria de 19 de março de 2015, que
apresentava um total de disponibilidades de 276.610,50€. -------------------------------------Os pontos que constituem a ORDEM DO DIA da presente reunião são os seguintes: ----Ponto 1. INFORMAÇÃO INTERNA N.º 02/CP/2015 - Relação de todas as adjudicações
efetuadas ao abrigo do parecer genérico de 25/10/2013 – período de 02/10/2014 a
28/02/2015. Para conhecimento. ----------------------------------------------------------------------Ponto 2. PROPOSTA N.º 3/VJPA/2015 - Proposta de atribuição de Subsídios às
Associações Culturais e Desportivas do Concelho de Alpiarça. Para deliberação. ---------Ponto 3. PROPOSTA N.º 4/VJPA/2015 - Proposta de aquisição de 20 Livros do Autor
Alpiarcense Custódio Raposo. Para deliberação.----------------------------------------------------Ponto 4. Licença Especial de Ruído para noite de Karaoke a realizar na Rua Silvestre
Bernardo Lima n.º 210 em Alpiarça, das 21h30 de 14/03/2015 até às 02h00 de
15/03/2015, requerente: MARIA DOS PRAZERES CRUZ FITAS SILVA. Para ratificação. ----Ponto 5. Licença Especial de Ruído para Espetáculo de Circo a realizar no Largo da
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Feira, das 16h30 às 24h00 nos dias 14 e 15 de março de 2015, requerente: WALTER
PORTOS DIAS DA SILVA. Para ratificação. -------------------------------------------------------------Ponto 6. Licença Especial de Ruído para noite de Karaoke a realizar no Largo da Feira,
das 20h00 de 21/03/2015 até às 02h00 de 22/03/2015, requerente: SANDRA ISABEL
LEAL CADIMAS. Para deliberação. ---------------------------------------------------------------------Ponto 7. Proposta de Atribuição de Medalhas Municipais. Para deliberação. --------------ATAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O sr. Vice-Presidente informou que vinha para aprovação a ata n.º 5 de 2015, de
09/03/2015 pondo a mesma à discussão.--------------------------------------------------------------------- O sr. Vereador Francisco Cunha interveio relativamente ao funcionamento das
reuniões de câmara e questionou quais foram os funcionários destacados para fazer as
atas, as atuais e as que estão em atraso. Considerou ainda que alguns episódios que se
passaram nas reuniões não estão esplanadas nas atas, e considerou ainda que os
vídeos das reuniões não devem ser cortados quando as reuniões estão interrompidas. --------- Relativamente à ata na pág 4 -onde se lê – “Pediu clareza sobre o futuro da
Prova de Triatlo Miguel Jourdan, se era para continuar ou não” – deve ler-se –
“questiona se o Triatlo enquanto modalidade desportiva em Alpiarça é para continuar
ou não. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O sr. Vereador Pedro Gaspar considerou que a ata deve ser refeita, pois a ata
não reflete fielmente o que se passou na reunião. Afirmou que fez seis perguntas sobre
a Barragem dos Patudos que não estão esplanadas na ata, assim como as respostas do
Sr. Presidente. Relativamente aos vídeos para além de os considerar benéficos
considera que devem ser apenas considerados para esclarecimentos de dúvidas, sendo
a ata o documento oficial que relata os acontecimentos da reunião. --------------------------------- O sr. Vice-Presidente esclareceu que na última reunião ficou combinado que as
sugestões para as atas seriam enviados por email, considerou ainda que a interrupção
da última reunião deve constar na ata. Passou a indicar pequenos alterações a serem
corrigidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O sr. Vereador Pedro Gaspar solicitou então que as questões colocadas ao sr.
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Presidente sejam incluídas na ata. ------------------------------------------------------------------------------ O sr. Vereador João Arraiolos referiu que as questões colocadas pelo sr.
Vereador Pedro Gaspar se encontram esplanadas na ata, referindo a sua localização. ----------- O sr. Vice-Presidente pôs a ata à votação com as devidas alterações, tendo sido
aprovada por maioria com duas abstenções do sr. Vereador Francisco Cunha e sr.
Vereador Pedro Gaspar. ----------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------- O sr. Vice-Presidente deu início a este período, fazendo a entrega ao sr.
Vereador Francisco Cunha, do documento referente à conta corrente do Parque de
Campismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O sr. Vereador Pedro Gaspar interveio para falar sobre os assuntos constantes
na ordem do dia das reuniões de Câmara, assinalando o seu decréscimo, considerando
que a Câmara se encontra ao nível de uma Junta de Freguesia. Questionando qual será
o futuro, ou se este ritmo é para manter. Num segundo ponto, questionou sobre as
verbas do quadro comunitário de apoio. Interveio ainda para referir que está a chegar
a primavera, perguntando se está prevista alguma ação para a resolução do problema
da Barragem dos Patudos. Relativamente ao Triatlo, uma vez que não haverá Prova de
Triatlo, perguntou quando será realizada a prova de Duatlo, que supostamente irá
substituir essa prova. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O sr. Vereador Francisco Cunha relativamente à conta corrente apresentada,
informou que o que recebeu é um documento de situação financeira e não uma conta
corrente. Questionou qual a razão das senhas de presença dos vereadores não serem
pagas da mesma forma que os salários dos funcionários, ou seja mensalmente.
Questionou se já foram recebidos os valores das licenças de vinha e se foram entregues
a quem de direito. Questionou qual a situação da antiga extensão de saúde do Frade
de Baixo. Questionou ainda sobre os rendimentos dos legados, pois considerou que
ainda não foi devidamente esclarecido. Esclareceu que já apresentou cerca de vinte
propostas que não foram discutidas nas reuniões de Câmara, passando a enumerar as
referidas propostas. Sobre as ordens de trabalho, considerou que as licenças especiais
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de ruído não devem fazer parte das ordens de trabalho da câmara municipal.
Considerou ainda que existe inércia no Executivo, uma vez que as ordens de trabalho,
não apresentam quaisquer propostas. ------------------------------------------------------------------------ O sr. Vice-Presidente passou a responder às questões colocadas pelos senhores
vereadores informando que a ordem de trabalhos das reuniões de câmara é normal e
constituída por assuntos que são competências da câmara municipal, e que aqui têm
de ser analisadas, discutidas e votadas. Há depois um conjunto de competências da
câmara municipal que estão delegadas no sr. Presidente, havendo ainda outras
competências próprias do sr. Presidente e de entre essas competências, um conjunto
delas são delegadas nos senhores vereadores, que são os seus pelouros. Disse que o sr.
Vereador Francisco Cunha citou aqui um certo número de situações, como a
navegabilidade da vala real, informando que ainda esta semana foi entregar um projeto
de candidatura para limpeza da vala no concelho de Alpiarça. Quanto a outros assuntos
como o da Barragem dos Patudos, disse que continuam a ser tratados, que ainda a
semana passada foi lá colocado mais um repuxo, estão a trabalhar na entrega de uma
candidatura e que por isso não necessita de vir a reunião de câmara. O sr. Vereador
Francisco Cunha interrompeu, alegando que os vereadores deviam ser informados,
para saberem o que se passa. O sr. Vice-Presidente afirmou que desde o início que os
senhores vereadores sabem, por informação do sr. Presidente que a câmara não tem
verba para fazer uma intervenção de fundo, que a Barragem necessita. Acrescentou
que o Executivo têm estado a trabalhar para tentar encontrar soluções para o
melhoramento do espaço e continuam a trabalhar nelas. Quanto ao campo de futebol
do Casalinho, disse que presentemente não pode adiantar uma data de conclusão do
processo, que está em curso, e que ainda há dias nos pediram informações, que já
foram enviadas. Quanto à questão da transparência, o sr. Vice-Presidente opinou que
há certas palavras, certas frases e certas acusações que aqui são feitas, que não
deveriam ser aqui aplicadas às cegas e não nos levam a lado nenhum. Opinou que os
senhores vereadores colocam aqui certas questões que tanto o sr. Presidente como sr.
Vereador João Arraiolos têm respondido, nomeadamente sobre o Parque de Campismo
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e a Agroalpiarça. Quanto à questão das propostas, referiu que na última reunião o sr.
Vereador Francisco Cunha entregou uma proposta sobre as “Iguarias de Alpiarça”,
afirmando que esse projeto faz parte do programa eleitoral da CDU, que se tem
andado a trabalhar nisso e que se começou o ano passado na Alpiagra com o Festival
da Doçaria e não faz sentido apresentar propostas sobre o que já se realiza. ----------------------- O sr. Vereador João Arraiolos passou a responder às questões colocadas,
informando em relação à questão do triatlo, já tinha informado na última reunião que
nos fizeram um pedido para realizar um duatlo, cuja data solicitada foi o dia 31 de
maio, mas que ainda não tivemos confirmação e como tal não pode ser dada como
certa. Quanto às questão das senhas de presença, disse que é uma questão objetiva,
de que não tinha conhecimento de haver senhas em atraso mas que se irá tentar
informar sobre o que se passa. Quanto às licenças da vinha informou que a câmara
recebeu as verbas que serão são contabilizadas pelos serviços juntamente com outras
receitas nas rubricas dos legados. Quanto à antiga extensão de saúde do Frade de
Baixo informou que o Executivo fez um acordo de cedência e pensa que a pessoa está
a cumprir com o valor que foi acordado e a abrir no dia definido. ------------------------------------- Agradecendo as informações prestadas e em jeito de contraditório, o sr.
Vereador Pedro Gaspar disse que no dia 31 de maio já está marcado um duatlo em
Barbacena. Não concordou que as ordens do dia tenham tão poucos pontos a debate,
não é normal e revela a fraca atividade camarária. Quanto à Barragem dos Patudos
relembrou que o sr. Vice-Presidente já há quase um ano atrás informou que estava a
trabalhar com várias entidades para encontrarem soluções para o problema e agora
voltou a referir que estão a trabalhar no assunto, mas não referiu quais as entidades
envolvidas, nem qual as soluções para resolver o problema. Quanto ao programas
eleitorais opinou que a CDU pouco tem cumprido do seu programa e é natural que a
oposição apresente as suas propostas, para tentar dar outra dinâmica ao Executivo. ------------ Também em contraditório, o sr. Vereador Francisco Cunha disse que queria
contestar algumas coisas que foram respondidas e disse que quando falou da
navegabilidade da vala real, estava a referir-se à ligação da vala ao Tejo, que deverá ter
_________________________________
Ata n.º 6/2015 – 20 de março de 2015

5/10

um projeto e uma obra de carácter intermunicipal. Relativamente à Barragem disse
concordar que se faça uma candidatura a fundos comunitários, mas afirmou que anda
aqui há quase um ano à espera para saber qual foi o motivo que levou à morte dos
peixes e qual as razões da Barragem ter aquele problema. Aqui o sr. Vice-Presidente
interrompeu o vereador, para dizer que se chamasse vereador Francisco Cunha, teria
de lhe chamar mentiroso, como ele costuma chamar ao sr. Presidente da Câmara,
alegando que há muito tempo que os vereadores têm na sua posse todos os dados e
que basta ler a documentação que lhes foi disponibilizada. Ao que o sr. Vereador
Francisco Cunha ripostou afirmando que nunca chamou mentiroso ao sr. Presidente, se
bem que ele várias vezes não tem falado a verdade e que na realidade ninguém sabe
ou se sabem não dizem porque é que as águas da Barragem criam cianobactérias,
afirmando que as causas podem ser várias. Quanto ao Festival de Iguarias constar do
programa eleitoral da CDU, o vereador frisou que também a recuperação da Praia e da
Aldeia do Patacão consta de todos os programas eleitorais desta força política e ainda
hoje não está concretizado, daí que não veja porque não pode a oposição fazer uma
proposta para reforçar a realização de eventos dessa natureza. Quanto às questões de
transparência enumerou uma série de pedidos que tem feito ao Executivo e que
muitos continuam em falta, já tendo decorrido meses sobre o seu pedido. Quanto às
receitas das licenças das vinhas opinou que são contabilizadas nos legados, mas só uma
ínfima parte chegará ao seu destino e daqui a vários anos. O sr. Vice-Presidente da
câmara deu por concluído este período, dando início ao período seguinte, depois da
interrupção dos trabalhos, para realização de um curto intervalo. ----------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------PONTO - INFORMAÇÃO INTERNA N.º 02/CP/2015 - Relação de todas as adjudicações
efetuadas ao abrigo do parecer genérico de 25/10/2013 – período de 02/10/2014 a
28/02/2015. Para conhecimento.------------------------------------------------------------------------------- O sr. Vereador Francisco Cunha pediu esclarecimentos relativamente a alguns
valores relativos a custas judiciais, custos com impressoras, consultadoria da empresa
Link Think e renda da habitação de médicos cubanos, cujos valores constam desta
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relação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O sr. Vereador Pedro Gaspar pediu os mesmos esclarecimentos. ----------------------------- O sr. Vereador João Arraiolos esclareceu que as custas judiciais têm a ver com
trâmites dos processos judiciais em curso, que as despesas com a renda de habitação
de médicos cubanos, respeitam à renda da casa de uma médica cubana, no valor de
250 euros por mês, que as despesas com a empresa Link Think são o pagamento de
serviços que esta empresa vem fazendo à câmara em termos de administração dos
legados e consultadoria. Quanto às impressoras, referiu que os valores mais elevados
dizem respeito ao cabimento para todo o ano de impressoras que se encontram
alugadas, em que a empresa tem o encargo da manutenção e dos toner's e a câmara
apenas gasta o papel. Como são serviços plurianuais daí que estes valores tenham de
constar deste parecer genérico. --------------------------------------------------------------------------------- Tomado conhecimento desta informação. ------------------------------------------------PONTO 2 - PROPOSTA N.º 3/VJPA/2015 - Proposta de atribuição de Subsídios às
Associações Culturais e Desportivas do Concelho de Alpiarça. Para deliberação.----------------- O sr. Vereador João Arraiolos explicou que se trata de uma proposta de
atribuição de subsídios a associações culturais e desportivas do concelho, de todas as
associações e coletividades que entregaram plano de atividades ao município e com
base na análise feita a esses planos de atividades, foi proposto este conjunto de apoios
e que tem em conta o número de modalidades, o número de atividades desenvolvidas,
o número de atletas envolvidos, o número de treinadores, cifrando-se este ano o apoio
às coletividades em 59.257 euros para este ano de 2015. Mais informou que a câmara
tem vindo a tentar incrementar este valor de ano para ano, tendo em conta que estas
entidades são o principal parceiro em todas atividades culturais, desportivas e de lazer
que o município desenvolve ao longo do ano. --------------------------------------------------------------- O sr. Vereador Pedro Gaspar declarou que não tem condições de analisar a
proposta uma vez que não lhe foram disponibilizados com a documentação os
respetivos planos de atividades. Referiu ainda que o município deveria exigir um
relatório às diversas associações por forma a saber avaliar as verbas atribuídas. ---------_________________________________
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--------- O sr. Vereador Francisco Cunha acrescentou ainda que daquilo que conhece,
algumas das verbas atribuídas não são utilizadas para os fins a que se destinam e como
tal considera que o Executivo deve fiscalizar a utilização dessas verbas. ----------------------------- O Sr. Vereador João Arraiolos responde que esta proposta está a ser
apresentada do mesmo modo que o foi o ano passado e que o Executivo está em
condições de fornecer os planos de atividades das coletividades. Mais disse que é fácil
de constatar que as atividades culturais e desportivas são cumpridas e os planos de
atividades também são cumpridos em relação ao que se propõem realizar e que isso
foi constatado pelo Executivo o que nos leva a continuar a apoiar as coletividades. Daí
que as verbas mais pequenas são pagas de uma só vez e as verbas mais elevadas são
feitas trimestralmente e concordou que é possível trabalhar em instrumentos
documentais que nos permitam avaliar com mais rigor as atividades desenvolvidas
pelas associações e coletividades que justifiquem os apoios concedidos pela câmara. ----------- O sr. Vereador Pedro Gaspar propôs que o ponto seja retirado para que possam
ter acesso a toda a documentação, passando para a próxima reunião. ------------------------------- O sr. Vereador Francisco Cunha propôs também que venha na próxima reunião
um mecanismo de controlo de atribuição das verbas. ---------------------------------------------------- O sr. Vice-Presidente esclareceu que existe necessidade que o ponto seja
discutido na presente reunião, pelo que pôs o mesmo à votação. A proposta foi
aprovada por maioria com duas abstenções do sr. Vereador Francisco Cunha e do sr.
Vereador Pedro Gaspar. ------------------------------------------------------------------------------------------- Em declaração de voto o sr. Vereador Francisco Cunha referiu que se tinha
abstido, porque para além de não ter tido acesso atempadamente à documentação
necessária para votar em consciência, presume também nalguns casos que as verbas
atribuídas não chegam aos destinos para os quais estão propostos. ---------------------------------- Em declaração de voto o sr. Vereador Pedro Gaspar disse concordar com os
subsídios mas não tendo atempadamente acesso à documentação necessária, não
pode votar politicamente ao lado da maioria. ------------------------------------------------------PONTO 3. PROPOSTA N.º4/VJPA/2015 - Proposta de aquisição de 20 Livros do Autor
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Alpiarcense Custódio Raposo. Para deliberação. ---------------------------------------------------------- O sr. Vereador Pedro Gaspar congratulou o Executivo, pelo contributo na
difusão da cultura. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------4. Licença Especial de Ruído para noite de Karaoke a realizar na Rua Silvestre
Bernardo Lima n.º 210 em Alpiarça, das 21h30 de 14/03/2015 até às 02h00 de
15/03/2015, requerente: Maria dos Prazeres Cruz Fitas Silva. Para ratificação. ------------------ O sr. Vereador Francisco Cunha apresentou e passou a ler parecer da CCDRC
em que é referido que desde a publicação da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
estabelece o regime jurídico das autarquias locais, a competência para o licenciamento
das atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem a festas populares,
romarias, feiras, arraiais e bailes, passaram para as Juntas de Freguesia. ----------------------------- Aprovado por maioria com duas abstenções do sr. Vereador Francisco Cunha e
do sr. Vereador Pedro Gaspar. --------------------------------------------------------------------------PONTO 5. Licença Especial de Ruído para Espetáculo de Circo a realizar no Largo da
Feira, das 16h30 às 24h00 nos dias 14 e 15 de março de 2015, requerente: Walter
Portos Dias da Silva. Para ratificação. ------------------------------------------------------------------------- Aprovado por maioria com duas abstenções do sr. Vereador Francisco Cunha e
do sr. Vereador Pedro Gaspar. --------------------------------------------------------------------------PONTO 6. Licença Especial de Ruído para noite de Karaoke a realizar no Largo da
Feira, das 20h00 de 21/03/2015 até às 02h00 de 22/03/2015, requerente: Sandra
Isabel Leal Cadimas. Para deliberação. ---------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------PONTO 7. Proposta de Atribuição de Medalhas Municipais. ----------------------------------Medalha Municipal – Mérito Desportivo grau Bronze ------------------------------------------Lara Maria Teodoro Tendeiro Lopes – Ginástica----------------------------------------------------Lara Sofia Raposo Ramalho – Ginástica --------------------------------------------------------------Equipa Masculina de Infantis – Ginástica ------------------------------------------------------------Equipa Feminina de Iniciadas – Ginástica ------------------------------------------------------------_________________________________
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Medalha Municipal – Mérito Desportivo grau Prata --------------------------------------------Joana Catarina Ramos Dias – Natação Adaptada --------------------------------------------------Raquel Canteiro Pimenta de Aguiar – Ginástica ----------------------------------------------------Rui Filipe Nunes Tenrinho – Triatlo --------------------------------------------------------------------Vanessa Patrícia Fidalgo Fernandes – BTT ----------------------------------------------------------Medalha Municipal – Mérito Desportivo Grau Ouro --------------------------------------------Vasco André Almeida Pessoa – Triatlo ----------------------------------------------------------------Mário Parreira Lázaro – Futebol ------------------------------------------------------------------------Ana Oliveira Gomes – Ginástica ------------------------------------------------------------------------Medalha de Honra ----------------------------------------------------------------------------------------António Montês de Carvalho ---------------------------------------------------------------------------Mário Manuel Pereira Peixinho ------------------------------------------------------------------------Joaquim José Duarte Garrido ---------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade -----------------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO -----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções do público. ------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO --------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo sr. Vice-Presidente,
eram dezoito horas e vinte e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente
ata que, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta, por unanimidade.
--------- E eu, Dora João Duarte Cardoso Baptista, servindo de Secretária, a redigi e
assino. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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