ATA N.º 12/2016 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016. --------------------------------------------------------Aos vinte e três dias do mês de junho 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), Francisco Saturnino Cunha
(Todos Por Alpiarça-PPD/PSD-MPT), estando ausente o Sr. Vereador Pedro Miguel
Gaspar(PS).---------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram ainda presentes no apoio à reunião: Maria do Céu Rodrigues Augusto, Chefe
de Divisão Administrativa e Financeira e José Manuel Portugal Sousa, Técnico Superior.Verificando-se quórum, o Sr. Presidente cumprimentou todos os presentes e declarou
aberta a reunião, eram quinze horas e vinte e dois minutos e deu início à apreciação
dos seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS -------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 22 de Junho de 2016, que
apresentava um total de disponibilidades de 384.079,94€. ------------------------------------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 10/2016 - Reunião realizada dia 27 de maio de 2016. --------------Aprovada por unanimidade com as alterações sugeridas, pelo Sr. Presidente.-------------Proposta da ata n.º 11/2016 - Reunião realizada dia 15 de junho de 2016. --------------O Sr. Vereador Francisco Cunha fez declaração de voto, refere que se vai abster pois
não recebeu a ata em papel, e como não teve oportunidade de ver o email não pode
analisar a ata.------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informa que já iniciou o OTL de Verão que irá funcionar até ao inicio de
Setembro, assim como o programa das Férias Desportivas.-------------------------------------Informa ainda que as piscinas Municipais irão abrir ao público a partir de dia 27.--------O Sr. Presidente informa também que foi aprovado o Plano de Reabilitação Urbana,
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pela CCDR Alentejo, estando assim o Município em condições de candidatar pelo
menos 2 ações aos fundos comunitários, nomeadamente as requalificações do Jardim
Municipal e do Mercado Municipal, sendo que está a ser finalizada a candidatura, e
será a do Jardim Municipal apresentada na próxima quinta-feira, pelo que haverá
necessidade de marcação de uma nova reunião de Câmara para aprovação dos
projetos na próxima quarta-feira.----------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha inicia a sua intervenção questionando se a oposição
pode ou não apresentar propostas em sede de reunião de Câmara para que possam ser
eventualmente votadas.----------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda as questões de trânsito e segurança, que já tinha abordado na última
reunião de Câmara e também a questão das tampas de esgoto na rua
principal.------------------------------------------------------------------------------------------------------Questiona o porquê de não ter sido atribuído em Alpiarça os 10% de bonificação para
os Concelhos de baixa densidade.----------------------------------------------------------------------Considera que a intervenção no Jardim Municipal não é importante, o que lá está é
suficiente mas deveria ser mantido de uma melhor forma. Questiona também em
termos estratégicos qual é o objetivo de intervenção no Mercado Municipal.-------------Respondendo ás questões, o Sr. Presidente esclarece que a oposição pode apresentar
propostas.----------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à segurança e trânsito, considera que esta questão tem vários níveis de
intervenção. Considera que o mau estado de algumas ruas é preocupante, mas que,
enquanto Presidente, é uma realidade que quer ver alterada. Quanto à proposta do Sr.
Comandante do Posto informa que esta proposta refere muitas alterações e que irá ser
discutida no Conselho Municipal de Segurança.----------------------------------------------------Quanto aos centros urbanos complementares e estruturantes foram uma terminologia
e conceitos recuperados pelas CCDR a partir dos PROT, Planos Regionais de
Ordenamento do Território, que tinham para efeitos de mobilidade urbana e inter
regional essa classificação e que tem a ver sobretudo com questões de densidade
populacional e outros critérios que foram alargados de forma indevida e inapropriada a
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estes concursos para a regeneração urbana distinguindo claramente os municípios.
Tendo em conta a dimensão de Alpiarça é aceitável que seja classificado como
complementar, no entanto existem municípios com dimensão superior à nossa que
também são considerados como complementares, como por exemplo Azambuja e
Salvaterra de Magos e que são semelhantes a outros que são considerados
estruturantes. Como já tinha informado anteriormente, os 32 municípios dos 58 da
CCDR Alentejo considerados complementares, reuniram-se há algum tempo em
Salvaterra de Magos no sentido de manifestar a sua discordância junto do governo
sobre estes critérios. Existe ainda a expectativa de que numa próxima reprogramação
estas situações possam ser revistas.-------------------------------------------------------------------Relativamente à baixa densidade, informou que não foi considerado Município de
Baixa Densidade por ter a ver com um conjunto de critérios que passam em grande
medida, 50%, pela densidade populacional, sendo os restantes critérios de âmbito
sócio-económico. Referiu também que Alpiarça tem as características de interioridade
e apesar de ter relativamente poucos habitantes, a área do concelho também é
pequena, pelo que a densidade populacional é mais alta. Informou ainda que quando
60% dos municípios de uma NUTS III têm baixa densidade, essa classificação é estendia
a todos os municípios dessa NUTS. Também este tipo de classificação cria situações de
grande injustiça onde existem capitais de distrito, com todo o seu dinamismo e pujança
económica, são consideradas de baixas densidade por estarem integradas em
territórios onde mais de 60% dos municípios têm baixa densidade.--------------------------Referiu que esta é uma situação que está a ser acompanhada pelo executivo da Câmara
Municipal de Alpiarça em conjunto com outros municípios que se encontram na
mesma situação. -------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Câmara Velha, afirma que esta questão está a ser abordada com o
Ministério da Administração Interna, por forma a ser elaborada uma solução conjunta.
Quanto ao Jardim Municipal, refere que esta proposta já se encontrava no programa
eleitoral da CDU, sendo que este era já um objetivo da população há 22 anos, e está
previsto em PDM.------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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Quanto ao Mercado refere que este já se encontra degradado há vários anos e que
durante os mandatos da CDU houve o objetivo de dinamizar aquele espaço. Afirma
ainda que a recuperação dos espaço passará pela manutenção dos serviços que lá
estão agora e eventualmente a abertura de novos serviços. Mas a ideia primordial é
devolver o Espaço para a sua função já existente.--------------------------------------------------O Sr. Vereador Carlos Pereira intervém também para referir que não é verdade que a
questão das estradas estão todas miseráveis, afirma no entanto que as situações
existentes estão perfeitamente identificadas.-------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha relativamente às propostas que apresentou, refere que
só uma veio à reunião para ser votada, facto que considera ilegal e pouco ético.---------Quanto ao Largo do Município refere que foi feita uma obra que não tem qualquer
utilidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------Após uma breve discussão, deu-se inicio à Ordem do Dia.---------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Agradecimento. -------------------------------------------------------------------------------Requerente: Clube Desportivo “Os Águias”---------------------------------------------------------Tomado Conhecimento-----------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Agradecimento. -------------------------------------------------------------------------------Requerente: Centro Infantil Fundação José Relvas-----------------------------------------------Tomado Conhecimento-----------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Proposta de Autorização da adjudicação definitiva do prédio urbano
descrito na matriz predial urbana da freguesia de Alpiarça sob o n.º 4062 e na
Conservatória do registo Predial de Alpiarça sob o n.º 1987, sito na Rua Maestro
Virgílio Fortunato Venceslau, Lote F, n.º 6, em Alpiarça, pelo valor proposto no edital
n.º 37/2016.- Município de Alpiarça -----------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento da proposta.-----------------------------Aprovado por unanimidade------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Consolidação de Contas do ano de 2015 – Relatório de Gestão Consolidado Município de Alpiarça.------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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O Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento da proposta.-----------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha levanta algumas questões relativamente às contas
apresentadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos responde às questões colocadas.-------------------------------Aprovado por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Francisco Cunha, remeter à
Assembleia Municipal------------------------------------------------------------------------------------ADENDA------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Modificação ao Orçamento para 2016 – Revisão n.º 1 - Município de
Alpiarça -----------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha, remeter à
Assembleia Municipal------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO -----------------------------------------------------------------------------------A Munícipe Judite Gregório, questiona relativamente à intervenção que está a decorrer
na barragem, qual o ponto de situação.--------------------------------------------------------------Questiona também se a Câmara terá capacidade para assegurar a manutenção do
Jardim Municipal, após a ampliação.------------------------------------------------------------------Questiona ainda sobre a inexistência da passadeira em frente à Igreja, por considerar
que faz falta.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente em resposta às questões colocadas, refere que efetivamente existe o
problema da manutenção dos jardins e que estes aspetos estão a ser tidos em conta.--Relativamente à passadeira, afirma que esta questão surge de vez em quando. No
entanto existem outras muito próximas. Está a ser ponderada a colocação de outra mas
não exatamente no mesmo local, em articulação com as Infraestruturas de Portugal.---Relativamente à Barragem o Sr. Vereador Carlos Pereira esclarece que sempre foram
seguras as caminhadas na Barragem. Esclarece também que a primeira fase do
tratamento está a terminar e que as análises referem que o tratamento está a ter o
efeito esperado, e a qualidade da água melhorou consideravelmente.----------------------Antes de terminar a reunião, os Sr.s Vereadores conversam sobre a marcação da
reunião extraordinária. Ficando pré agendado para quarta-feira de manhã, ainda a
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acordar com o Sr. Vereador Pedro Gaspar.-----------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram
dezassete horas e vinte e quatro minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata
que, para efeitos de execução imediata foi aprovada em minuta. -----------------------------E eu, Dora João Duarte Cardoso Baptista, Secretária do Gabinete de Apoio à
Presidência, a redigi e assino. ----------------------------------------------------------------------------
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