ATA N.º 14/2016 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2016. ---------------------------------------------------------Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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), António da Conceição Moreira
(PPD/PSD/MPT/TPA), em substituição do Sr. Vereador Francisco Cunha. O Vereador
Pedro Miguel Gaspar (PS), esteve ausente.----------------------------------------------------------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 trinta minutos, dando início à apreciação dos
seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS -------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 22 de Julho de 2016, que apresentava
um total de disponibilidades de 273.994,74€. -----------------------------------------------------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 12/2016 - Reunião realizada dia 23 de Junho de 2016. --------------Aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Proposta da ata n.º 13/2016 – Reunião realizada dia 15 de Julho de 2016. ---------------Aprovado por unanimidade com as alterações sugeridas.---------------------------------------O Sr. Presidente deu a palavra aos Senhores Vereadores.----------------------------------------O Sr. Vereador António Moreira iniciou a sua intervenção tecendo algumas
considerações sobre a organização do Festival do Melão. Disse que na realidade
considera que foi cumprido o objetivo quando falamos a nível interno, no entanto
considera que a Câmara Municipal deveria aprofundar mais as potencialidades do
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referido Festival do Melão. Na realidade, enquanto encontro de amigos está a resultar,
no entanto em relação ao objetivo principal do Festival, que é ajudar os meloeiros, é
muito pouco sucedido. Sugere também que dentro do Festival do Melão se possa
aproveitar a oportunidade de fazer qualquer coisa que proporcione aos visitantes a
prova de vinhos e eventualmente a compra de vinhos. Referiu que está à vontade para
falar sobre o assunto uma vez que já falou sobre o mesmo há cerca de uns seis ou sete
anos atrás, com a Dr.ª Joana Serrano, enquanto Presidente da junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------Afirmou ainda já ter falado há vários anos sobre uma barraca destruída que se
encontra em frente ao espaço do Festival, e que a Câmara Municipal poderia mandar
retirar devido à má imagem que dá ao espaço. -------------------------------------------------Relativamente ao Parque de Campismo, considera que é uma desagradável surpresa. A
primeira coisa que vê são galinheiros à entrada, coisa nunca vista pelos parques de
campismo onde esteve. ----------------------------------------------------------------------------------Considera que a autarquia enquanto proprietária do Parque de Campismo, tem o
dever de alertar a concessionária de que aquele aspeto não é muito correto, porque
por um lado parece uma lixeira e por outro parece aviário de galinhas. ---------------------Questionou ainda o Sr. Presidente acerca de um suposto concurso de pesca que
decorreu na Barragem durante a interdição da pesca, afirma que já ouviu tantas
versões e não conseguiu perceber qual a verdadeira. --------------------------------------------Sugere também que se coloque novamente uma passadeira em frente à igreja, pois
considera que a comunidade católica iria ficar muito satisfeita. Compreende que ficam
duas passadeiras muito próximas uma da outra mas, no seu entender, a passadeira em
causa, faz falta naquele local. ---------------------------------------------------------------------------Em resposta à questão da passadeira, o Sr. Presidente e o Sr. Vereador Carlos Jorge
Pereira, informam que é uma responsabilidade das Infraestruturas de Portugal, que
este assunto já foi abordado e respondido em reuniões anteriores. --------------------------O Sr. Vereador António Moreira continua a sua intervenção para questionar se, na
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sequência do protocolo que foi assinado entre a Autarquia e a NERSANT, já houve
muitos atendimentos e se o protocolo está a atingir os seus objetivos. -------------------Relativamente ao Protocolo com a Quinta da Lagoalva, sobre a loja dos Patudos,
questiona como está a correr esse Protocolo, para ter uma ideia do que se está a
passar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao novo Jardim Municipal, refere que o projeto o surpreendeu, no entanto
esperava que a Câmara Municipal tivesse colocado um placard grande com o projeto
para que pudesse haver uma discussão pública, e o certo é que o caso foi apresentado
à população como um facto concretizado. ---------------------------------------------------------Questionou ainda o Sr. Presidente sobre as grades que existiam no antigo Jardim
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente em resposta às questões pelo Sr. Vereador António Moreira, afirma
que também é da opinião que o Festival do Melão esteve bem organizado e que
estiveram presentes muitas pessoas, resultando uma excelente jornada de promoção
do Melão e da Melância de Alpiarça. Referiu que lhe parece um “milagre”, pois com
muito pouco investimento, a Câmara e a Junta de Freguesia de Alpiarça conseguiram
alcançar os objetivos. No entanto também considera que se o fizessem com um
investimento maior, o impacto seria outro, no entanto este é o investimento possível.
Tal como o Sr. Vereador António Moreira, também considera que Alpiarça tem
excelentes vinhos, e que há Casas Agrícolas no Concelho de Alpiarça que conseguem
prémios importantes a nível nacional e internacional e de facto também considera que
tem que haver um equilíbrio e tentar dar mais alguns passos neste sentido e incluir os
vinhos no Festival do Melão. ----------------------------------------------------------------------------Quanto ao Parque de Campismo, existem um conjunto de aspetos que mereceram a
atenção da parte da Câmara Municipal, aspetos esses que já foram comunicados à
Concessionária. No entanto foi explicado de forma racional, que o conceito que está
definido para o Parque de Campismo é oferecer um serviço com a possibilidade dos
campistas lidarem com os animais, considerando a Concessionária que este aspeto é
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diferenciador e uma mais valia para o seu negócio. ----------------------------------------------Relativamente à barragem, o Sr. Presidente abordou as questões referentes à
recuperação da massa de água da Barragem dos Patudos e à necessidade da suspensão
da pesca desportiva durante o período em que decorre o tratamento de forma a
possibilitar a melhoria de condições que irão beneficiar todos os Alpiarcenses e as
pessoas que nos visitam. Referiu também que foi definida uma exceção ao Clube
Desportivo “Os Águias”, único clube do concelho de Alpiarça que tem uma secção
pesca desportiva, de realizar apenas uma concurso por mês neste trimestre, ao
contrário dos cerca de 12 concursos que se realizavam no mesmo período, sem uso de
engodo e que possibilita a quem queira pescar de se inscrever. -------------------------------Sobre o projeto do Jardim, o Sr. Presidente explica que o Município teve muito pouco
tempo para analisar o projeto, tendo em conta os prazos definidos para as candidaturas
ao Portugal 2020. ------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Carlos Jorge Pereira em resposta à questão sobre Protocolo com a
NERSANT, informa que os objetivos estão a ser cumpridos. Relativamente à passadeira
em frente à Igreja, informa que este assunto já foi respondido em reuniões anteriores e
foi solicitado aos serviços da Câmara para entrarem em contacto com as Infraestruturas
de Portugal, no sentido de averiguar se era possível colocar a passadeira próxima do
local onde já esteve, embora se tenha conhecimento que no local onde estava não era
o melhor local, estando neste momento a aguardar resposta ao contacto que foi feito. -Sobre o Festival do Melão, reconhece a aproximação dos produtores de melão e a sua
participação no mesmo. Reconhece também o esforço que foi feito pelos funcionários
da Autarquia que estiveram envolvidos na organização do Festival do Melão. -----------Usando o direito de réplica o Sr. Vereador António Moreira voltou a falar sobre o
Parque de Campismo e a Barragem dos Patudos.--------------------------------------------------O Sr. Presidente depois de terminado o período antes da ordem do dia deu inicio à
ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Proposta de Autorização de Abertura de Procedimento para a contratação
de um empréstimo de médio/longo prazo, de substituição de dívida, até ao limite de
4.500.000,00€.----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente fez a introdução do ponto e leu a Proposta de Autorização de Abertura
de Procedimento para a contratação de um empréstimo de médio/longo prazo, de
substituição de dívida, até ao limite de 4.500.000,00€. Referiu que esta é uma
oportunidade aberta pela lei do orçamento de estado para 2016 que permite melhorar
as condições do empréstimo de Saneamento Financeiro já existente de forma a
diminuir os custos do município com o serviço da dívida. Referiu ainda que este
empréstimo não poderá aumentar o endividamento do município. --------------------------Foi aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador António Moreira. -------------Ponto 2 - Abertura de procedimento de formação de contrato de Empreitada de
obras públicas.----------------------------------------------------------------------------------------------Recuperação e Revitalização do Jardim Municipal de Alpiarça.--------------------------------

Autorizar a realização da despesa no montante máximo de 315.100,00€, a
acrescer de iva à taxa vigente – (n.º 1 do art.º 36º do CCP), referente ao
projecto Recuperação e Revitalização do Jardim Municipal de Alpiarça



Autorizar a abertura do procedimento para formação do contrato de
Empreitada de Obras Públicas de Recuperação e Revitalização

do Jardim

Municipal de Alpiarça


Aprovar as peças de Procedimento – Programa de Concurso; Caderno de
Encargos



Designar o júri de Concurso – art.º 67º do CCP

O Sr. Presidente da Câmara fez a introdução ao ponto, leu a informação interna do
Serviço Técnico de Obras e falou sobre o Programa de Concurso e Caderno de
Encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara avocou esta competência que estava sub delegada no Vereador João Pedro
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Arraiolos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador António Moreira que fez
declaração de voto. “O voto vai no sentido de não estar devidamente esclarecido sobre
o projeto e achar que o valor solicitado de 315.100,00€ não lhe parece que seja
suficiente para esta obra.”--------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Hasta Pública para venda de um prédio urbano integrado na Urbanização
dos 46 Fogos – sito na Rua Maestro Virgílio Fortunato Wenceslau, Bloco B, N.º 4 em
Alpiarça.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente fez introdução do ponto. -----------------------------------------------------------Foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Processo disciplinar e relatório final - PD 1/2016, do funcionário Rodolfo
Manuel Bandeira Gaspar Pinto.------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente fez introdução do ponto.------------------------------------------------------------Foi aprovado com quatro votos a favor (escrutínio por voto secreto), a seguinte
proposta do Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça: “Sem prejuízo da
objetividade e correção de toda a instrução deste processo disciplinar, a Câmara
Municipal, considera que os fatores descritos são suscetíveis de aplicação de uma
sanção disciplinar de repreensão escrita, suspensa por um prazo de doze meses (ao
abrigo do art.º 192 da Lei n.º 35/2014). Considera ainda que deverão ser tomadas as
diligências para harmonizar/clarificar o normativo interno Corpo de Bombeiros
Municipais de Alpiarça no que respeita aos aspetos relacionados com o consumo de
álcool às refeições, às ausências pontuais do quartel e à utilização das camaratas
durante os períodos/turnos de serviço. --------------------------------------------------------------Ponto 5 - Processo disciplinar e relatório final - PD 2/2016 do funcionário Rodolfo
Manuel Bandeira Gaspar Pinto.------------------------------------------------------------------------O ponto foi retirado para posterior análise e clarificação de dúvidas que se colocam
quanto aos pontos 5, 10, e 11, do presente relatório de forma a poder ser objeto de
deliberação em próxima reunião de Câmara.--------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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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 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, Ana Cristina Lima Ferreira, Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi
e assino. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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