ATA N.º 10/2016 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2016. ----------------------------------------------------------Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, 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 Duarte Pereira (CDUPCP/PEV), João Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV), Pedro Miguel Santiago Brás
Gaspar (PS) e António da Conceição Moreira (Todos Por Alpiarça-PPD/PSD-MPT). -------Estiveram ainda presentes no apoio à reunião: Ana Cristina Lima Ferreira, Secretária do
Gabinete de Apoio à Presidência.----------------------------------------------------------------------Verificando-se quórum, o Sr. Presidente cumprimentou todos os presentes e declarou
aberta a reunião, eram quinze horas e vinte minutos e deu início à apreciação dos
seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS -------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria, referente ao dia 25 de maio de 2016,
que apresentava um total de disponibilidades de 294.959,28€. -------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu início a este período, colocando para apreciação e votação a
Proposta da ata n.º 09/2016 - Reunião realizada dia 13 de Maio de 2016. ----------------A ata foi apreciada e foram apresentadas algumas sugestões de alteração, pelo Sr.
Vereador Pedro Gaspar e Sr. Presidente.--------------------------------------------------------------Foi colocada à votação, a ata n.º 9, que foi aprovada por unanimidade com as
alterações sugeridas. --------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente apresentou um voto de congratulação pela qualificação do atleta
alpiarcense Miguel Arraiolos para os Jogos Olímpicos a realizar no Rio de Janeiro no
ano em curso. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar, endereçou os parabéns a Miguel Arraiolos, aos seus pais,
ao Clube Desportivo “Os Águias” e à Federação de Triatlo de Portugal. ---------------------O Sr. Vereador António Moreira também felicitou o atleta Miguel Arraiolos e sugeriu
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que fosse feita uma pequena alteração no voto apresentado. ---------------------------------Colocado à votação o voto de congratulação, foi aprovado por unanimidade e decidido
enviar à comunicação social e ao atleta. -------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores ao período antes da Ordem do Dia.-O Sr. Vereador Pedro Gaspar iniciou a sua intervenção falando sobre distribuição de
verbas do programa Portugal 2020, referindo a demora na implementação deste
programa e questionando qual a prioridade do Município de Alpiarça para este
programa. De seguida questionou quais a medidas tomadas pelo Município de Alpiarça
sobre a eficiência energética de forma a reduzir custos, realçando implementação de
painéis solares nas escolas do Concelho. -----------------------------------------------------------Falou sobre as infraestruturas existentes no Concelho, nomeadamente, na Reserva do
Cavalo do Sorraia, Piscinas Municipais, Complexo Desportivo e Barragem dos Patudos
como potenciais fatores de promoção de Alpiarça junto das escolas dos centros
urbanos e assim também rentabilizar as infraestruturas. ----------------------------------------Questionou se o Sr. Presidente ainda é o único gerir a página do facebook da Câmara. -O Sr. Vereador António Moreira congratulou a Câmara Municipal pela abertura do
Espaço do Cidadão e referiu que a população deve estar informada sobre a abertura
daquele espaço e qual a sua função. ------------------------------------------------------------------Questionou porque não foi abatida uma árvore de grande porte junto ao bar da
Barragem que larga algodão e é prejudicial para quem tem alergias, quando as
Infraestruturas de Portugal abateram algumas próximas desta. -------------------------------Falou sobre os espaços verdes e ruas de Alpiarça, nomeadamente falta de limpeza e
ervas. Questionou porque é que a Câmara não tenta reativar o protocolo entre a
Câmara e Junta de Freguesia de forma a poder ultrapassar a falta de recursos
humanos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Falou sobre a falta de manutenção dos espaços verdes nos lugares de Frade de Baixo e
Frade de Cima. ----------------------------------------------------------------------------------------------Questionou para quando está prevista a regularização da situação dos candeeiros
apagados nas ruas de forma a poupar na fatura de energia. ------------------------------------_________________________________________________________________________________
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Sugeriu a colocação de placas de sinalização do Mercado Municipal. ------------------------Referiu que já falou há cerca de um ano sobre o mau estado da estrada da Lagoalva, e a
falta de sinalização para esse facto. -------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente começou por responder às questões colocadas pelos Srs. Vereadores
referindo que estamos com cerca de dois anos e meio de atraso na implementação do
programa Portugal 2020 e que os poucos projetos apresentados, apenas por privados,
ainda não receberam qualquer reembolso. Quando aos projetos da Câmara de Alpiarça
referiu que se a nossa situação financeira fosse desafogada poderíamos apresentar um
conjunto de projetos, mas como não é, teremos de avançar com os pés bem assentes
na terra e definir os projetos que estamos em condição de executar. Informou ainda
que foi elaborado um PARU (Plano Ação de Regeneração Urbana) onde estão definidas
um conjunto de intenções, que servem o Município e os privados, sendo a prioridade a
Requalificação do Jardim Municipal, do Mercado Municipal e a recuperação do edifício
da antiga Câmara Municipal. Referiu ainda que os investimentos com fundos
comunitários nos edifícios escolares do ensino secundário estão debaixo da alçada do
Ministério da Educação e apenas os restantes estão na contratualização da
Comunidades Intermunicipais. -------------------------------------------------------------------------Em relação à eficiência energética referiu que as regras para candidaturas aos fundos
comunitários não são muito favoráveis para os municípios, havendo a necessidade de
reembolsar totalmente o investimento apoiado e que se prevê a realização duma
reprogramação que possa tornar este programa mais atrativo. -------------------------------O Sr. Presidente realçou a discrepância das regras definidas superiormente para os
apoios comunitários no âmbito da regeneração urbana entre municípios considerados
centro estruturantes e outros considerados centros complementares, havendo
municípios que terão possibilidade de executar obras em valores completamente
diferentes de outros. --------------------------------------------------------------------------------------Sobre o Facebook do Município o sr. Presidente referiu que gere a página em
articulação com o Gabinete de Comunicação do Município. -----------------------------------Quanto ao Espaço do Cidadão referiu que irá ser feita a divulgação sobre a abertura do
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espaço e também sobre os serviços disponíveis, reafirmando também que apenas
foram aceites serviços que não tenham já resposta no concelho de Alpiarça. -------------Referiu que compreende o incómodo para as pessoas que sofrem de alergias mas o
abate de árvores tem sido uma constante nos últimos anos pelas mais diversas razões o
que também não é muito favorável ao equilíbrio da natureza. --------------------------------Sobre a falta de manutenção dos espaços verdes referiu que o Município de Alpiarça é
um dos que presta um bom serviço à população em todo o concelho, e que a Junta de
Freguesia tem realizado um trabalho meritório noutras áreas. Reafirmou a sangria em
termos dos recursos humanos que as autarquias foram alvo, a Câmara de Alpiarça
tinha 205 trabalhadores em 2005, sem ter as escolas, e hoje tem cerca de 150 a contar
com as escolas (que têm cerca de 50 funcionários). ----------------------------------------------Quanto à iluminação referiu a situação financeira do Município e também o aumento
do IVA na energia contribuíram para esta necessidade que também foi adotada noutros
municípios. Sobre a estrada da Lagoalva respondeu que existem algumas estradas que
necessitam de intervenção e que não há fundos para apoiar este tipo de intervenção.
Sobre a sinalização do Mercado Municipal referiu que está bem identificado no exterior
do edifício, no entanto irá avaliar a sugestão apresentada com os serviços. ----------------O Sr. Presidente deu a palavra ao Sr. Vereador Carlos Pereira que respondeu à questão
das árvores da zona da barragem, referindo que aquela zona tem um conjunto de
árvores com as mesmas características e que apesar de compreender o incómodo
causado, não será o corte duma árvore que irá resolver esta situação. Sobre a limpeza
de ruas e manutenção de espaços verdes referiu que os funcionários da autarquia têm
sido duma dedicação inexcedível mas a falta de recursos humanos e o tempo adverso
não tem permitido uma atuação pronta em todos os locais ao mesmo tempo. -----------O Sr. Presidente deu de novo a palavra aos Srs. Vereadores. -----------------------------------O Sr. Vereador António Moreira referiu que em relação à iluminação apenas gostaria de
saber se é uma medida permanente. Reafirmou o incómodo causado pelas árvores na
zona da barragem para os transeuntes e clientes do Bar da Barragem. ----------------------Questionou se a Autarquia não está capacitada para solicitar pessoas ao Instituto de
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Emprego. O sr. Presidente respondeu que sim mas há muita dificuldade em completar
as candidaturas apresentadas por falta de interessados. ----------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar referiu que sempre que o Sr. Presidente não tem resposta
faz a comparação do Concelho de Alpiarça com outros Concelhos. ---------------------------O Sr. Presidente respondeu de novo às questões colocadas referindo que a opção de
desligar a iluminação de forma alternada não é permanente e que logo que haja
condições iremos reverter e situação. ----------------------------------------------------------------Referiu também que sempre que se refere a outros concelhos é de forma a
contextualizar as questões que são comuns a muitos concelhos e que os senhores
Vereadores da oposição tendem a analisar de forma simplista referindo apenas a
situação do concelho de Alpiarça. ---------------------------------------------------------------------Foi feito um intervalo às dezasseis horas e cinquenta e nove minutos, tendo sido
retomada a reunião às dezassete horas e onze minutos, dando inicio ao período da
Ordem de Trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Ofício de agradecimento da Paróquia de Alpiarça, na cedência das
instalações e colaboração na realização da procissão de velas. ------------------------------Paróquia de Alpiarça-------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento.
Ponto 2 - Apelo à tomada de posição em defesa da Escola Pública – Abaixo-Assinado. FENPROF - Federação Nacional dos Professores--------------------------------------------------O Sr. Presidente apresentou a petição em defesa da Escola Pública. ------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar teceu algumas considerações sobre o tema apresentado
referindo a importância da Escola Pública e desproporção entre o financiamento do
ensino privado e do ensino público e que deve haver a possibilidade de optar pelo
tipo de ensino mas também quem escolher o privado deve suportar essa opção.
Terminou referindo que irá votar favoravelmente a petição apresentada. ----------------O Sr. Vereador António Moreira referiu que onde não há escola pública concorda que
seja financiado o ensino privado e não quando houver duplicação de oferta. Referiu
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que também irá votar favoravelmente a petição apresentada. -------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos iniciou a sua intervenção referindo que irá votar
favoravelmente a petição apresentada e que apenas se deve cumprir a lei em que
apenas deve ser financiado o ensino privado quando não houver outra alternativa.---O Sr. Vereador Carlos Pereira referiu que também irá votar favoravelmente a petição
apresentada.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente referiu que já foi quase tudo dito, que irá votar favoravelmente a
petição apresentada e que também a escola de Alpiarça é um exemplo da falta de
investimento nas escolas públicas que criam desigualdades na oferta educativa. -------Tomado conhecimento e aprovado por unanimidade subscrever a petição. --------------Ponto 3 - Proposta de Autorização para Abertura de Procedimento para a Contratação
de um Empréstimo de médio/longo prazo, de substituição de dívida, até ao limite de
4.800.000,00€. --------------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça - Proposta do Sr. Presidente-----------------------------------------------O Sr. Presidente apresentou o ponto realçando a possibilidade legal de negociar a
substituição de dívida com condições mais favoráveis para o município. Lamentou a
interpretação totalmente errada apresentada publicamente de forma irresponsável
por pessoas que deliberadamente pretendem confundir a população, até porque o
Município de Alpiarça não pode aumentar o seu endividamento e que esta operação
terá sempre de ser validada pelo Tribunal de Contas. ------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos fez uma descrição dos fundamentos da proposta. --------O Sr. Vereador Pedro Gaspar fez algumas considerações sobre o ponto e solicitou que
quando for para analisar as propostas que seja feita uma análise comparativa de
forma a tomar uma decisão com a melhor informação disponível. Referiu ainda que
não há pagamento de dívida sem aumento de receitas e se o Município de Alpiarça
continuar neste ritmo continuará a definhar. -----------------------------------------------------O Sr. Vereador António Moreira colocou algumas questões sobre as condições do
empréstimo, designadamente o aumento de encargos e as despesas com
penalizações pelo pagamento do empréstimo atual. -------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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O Sr. Vereador João Arraiolos referiu que será de todo o interesse que a análise das
propostas seja feita de forma minuciosa e bem fundamentada o que poderá justificar
junto do Tribunal de Contas que a despesa do município com o serviço da dívida irá
diminuir com esta operação. Reafirmou que apenas cumprindo com a diminuição de
despesa para o Município de Alpiarça definidas será possível concretizar esta
operação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria com a abstenção dos Srs. Vereadores Pedro Gaspar e António
Moreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADENDA ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Protocolo de colaboração entre NERSANT – Associação Empresarial da
Região de Santarém e o Município de Alpiarça, na criação conjunta do “Gabinete de
Apoio às Empresas e aos Empreendedores”. - NERSANT e Município de Alpiarça. -----O Sr. Presidente realçou alguns aspetos mais importantes do protocolo assinado entre
a NERSANT e o Município de Alpiarça. --------------------------------------------------------------O Sr. Vereador António Moreira congratulou-se com a assinatura deste protocolo. ----Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Ponto 2 - OTL Verão 2016 -----------------------------------------------------------------Município de Alpiarça – Gabinete de Educação --------------------------------------------------O Sr. Presidente apresentou a proposta de OTL Verão para 2016. ---------------------------Aprovado por maioria com abstenção do Sr. Vereador Pedro Gaspar. ----------------------PERÍODO DO PÚBLICO -----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções do público ------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezoito
horas e trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, para efeitos
de execução imediata foi aprovada em minuta. ---------------------------------------------------E eu, Ana Cristina Lima Ferreira, Secretária do Gabinete de à Presidência, a redigi e
assino.
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