ATA N.º 15/2016 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016. ------------------------------------------------------Aos cinco dias do mês de agosto 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: João Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV), António da
Conceição Moreira (PPD/PSD/MPT/TPA) e Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar (PS). O
Sr. Vereador Carlos Jorge Duarte Pereira (CDU-PCP/PEV), não esteve presente por se
encontrar de férias. ---------------------------------------------------------------------------------------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 dezasseis horas e cinco minutos, dando início à apreciação dos
seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 04 de Agosto de 2016, que
apresentava um total de disponibilidades de 123.296,47€.-------------------------------------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 14/2016 - Reunião realizada dia 25 de Julho de 2016.----------------Aprovada por unanimidade, com as alterações propostas.--------------------------------------Iniciando o período de antes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente dá a informação de
uma sentença do Tribunal de Leiria, que dá razão à Câmara Municipal num processo
intentado pela Fundação José Relvas. Afirma que o Executivo Municipal manteve
sempre com a Fundação José Relvas um bom relacionamento, situação que se alterou
após a entrada deste novo Conselho de Administração em que o Município foi
surpreendido por uma intimação relativamente a uma não resposta sobre questões
colocadas à Câmara Municipal relacionadas com os legados. Assim, relativamente ao
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processo, o Tribunal considerou provado que a Câmara Municipal respondeu ao
solicitado pela Fundação José Relvas. ----------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar inicia a sua intervenção agradecendo a forma como foi
substituído pelo Sr. Vereador Manuel Colhe e realçou as intervenções feitas pelo
mesmo sobre as questões abordadas. Refere ainda que houve uma iniciativa na
Reserva Natural do Cavalo do Sorraia, da revista Cosmopolitan que foi bem recebida
pela Câmara Municipal e considera que serve de promoção ao espaço e ao concelho. –
Disse trazer com ele um requerimento, requerimento esse que passa a ser
extemporâneo, e sendo extemporâneo evita de ler, mas passa a explicar, uma das
partes tinha a ver com o Mercado Municipal, disse que peca por extemporâneo por
estar em desenvolvimento com certeza, e a Câmara Municipal depois fará aquilo que o
Sr.

Presidente

se

comprometeu

que

é

um

estudo

efectivo

da

relação

investimento/retorno daquele espaço, e a outra parte do requerimento tinha a ver
com Planos de Pormenor do novo Jardim Municipal, que está extemporâneo, primeiro
porque já foi aprovado nesta reunião de Câmara, em segundo porque presume não ter
saído o concurso, e não havendo concurso, não há ainda caderno de encargos.----------Relativamente à questão da Fundação José Relvas, afirma que do ponto de vista
político é sempre de evitar a judicialização das relações entre instituições. Considera
que de facto a Câmara Municipal é efetivamente a entidade gestora do legado, regista
com agrado que o Sr. Presidente não queira entrar em conflitos judiciais com a
Fundação José Relvas e apela que da parte da Fundação José Relvas também não
exista essa intenção.---------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador António Moreira inicia a sua intervenção para fazer uma saudação em
especial à Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia e Sr. Presidente da Assembleia
Municipal, dizendo que não é costume a presença dos mesmos na reunião de Câmara
e que é sempre agradável as suas presenças. Disse também concordar que as questões
sobre a Fundação José Relvas devem ser tratadas em reuniões do Conselho de
Administração, uma vez que a Câmara e a Junta de Freguesia lá estão representados. -_________________________________________________________________________________
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Questiona acerca da ALPIAGRA, o porquê de ainda não existir programa nem cartazes.Questiona também qual a razão da recolha de lixo nos lugares ser feita só uma vez por
semana, e qual a razão das falhas de água que têm acontecido na zona alta da Vila. ---Falou sobre um buraco aberto pelas Águas do Ribatejo há mais de dois meses e
continua aberto, em frente ao antigo edifício da Repartição de Finanças.------------------O Sr. Presidente respondeu às questões colocadas.-----------------------------------------------Referiu que sobre o Jardim Municipal a aprovação do procedimento foi realizado na
ultima reunião de câmara, para abertura do concurso para empreitada de
requalificação e ampliação do Jardim Municipal. Disse que já foi aprovada a
candidatura e o financiamento da operação em causa.------------------------------------------Sobre a Fundação José Relvas, regista com muito agrado a postura dos vereadores, de
responsabilidade, neste caso o interesse público na gestão do legado de José Relvas.--Sobre a Alpiagra, disse que este ano foi programada com muita antecedência, o cartaz
foi colocado no site na internet e rede social do Município e está a ser divulgado desde
a Feira da Agricultura, desde o principio de Junho de dois mil e dezasseis. ----------------Sobre a recolha do lixo, referiu que existem grandes dificuldades em termos de pessoal
e de meios e que também elas se estendem a outras autarquias.-----------------------------Referiu que Alpiarça em termos proporcionais, em relação a outras câmaras da
Ecoleziria, é a que tem mais caixotes do lixo por habitante, o que também obriga a um
esforço suplementar. Referiu que acima de tudo está o serviço à população e que a
situação está a ser acompanhada.---------------------------------------------------------------------Sobre a empresa Águas do Ribatejo e a falta de água, referiu que houve três dias que
isto aconteceu, dois deles seguidos, a parte alta da Vila ficou sem água ao final da
tarde e durante a noite e houve outro dia que a falta de água ocorreu de manhã, e
foram motivados por situações distintas, a primeira, os dois dias seguidos, por um
consumo excessivo de água devido á existência de dias de muito calor. A última
ocorrência, sobre a manhã, foi devido a uma falha de uma bomba que abastece o
depósito de água. ------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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Quanto à questão do buraco junto à antiga Repartição de Finanças, informa que os
serviços da Câmara têm insistido com a empresa Águas do Ribatejo e é também um
problema comum aos vários municípios, muitos destes serviços são entregues de
empreitada, as empresas que ficam com essas empreitadas de reparação, muitas vezes
juntam vários desses trabalhos para virem ao local. ----------------------------------------------Em relação ao estado das habitações, referiu que a Vila tem algum edificado
degradado, a Câmara tem vindo a intervir no espaço municipal mas o problema colocase sobretudo ao nível da propriedade privada, e muitas vezes os proprietários não tem
meios para intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------Depois de terminado o período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente deu inicio à
ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------1. Câmara Municipal de Rio Maior--------------------------------------------------------------------Agradecimento pela colaboração da Biblioteca Municipal de Alpiarça na atividade
Histórias em Pijama na Biblioteca” - Tomado conhecimento.-----------------------------------2. Grupo Parlamentar os Verdes -----------------------------------------------------------------------Projeto Resolução n.º 327/XIII/1ª(PEV) – Defesa do Hospital Distrital de Santarém -----Tomado conhecimento----------------------------------------------------------------------------------3. Município de Alpiarça - proposta n.º 20/JA/2016 – subsídio Clube Desportivo “Os
Águias” - férias desportivas - Aprovado por unanimidade. -------------------------------------4. Município de Alpiarça - arrendamento da loja n.º 2 do Mercado Municipal. ------------Requerente: Taguspan lda. ------------------------------------------------------------------------------Ratificado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Gaspar. --------------------5. Município de Alpiarça - informação interna n.º 171/2016, serviço técnico de obras,
pedido de informação – legalização de pecuária. --------------------------------------------------Requerente: Augusto dos Santos Sá - -----------------------------------------------------------------Ponto retirado para posterior apreciação e eventual visita à exploração. ------------------6. Município de Alpiarça - Processo n.º 2/2016, Serviço Técnico de Obras, concessão de
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alvará para destaque de uma única parcela de terreno. -----------------------------------------Requerente: Maria Manuela da Cruz Fidalgo ------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------7. Município de Alpiarça - Plano de Saneamento Financeiro - 10º Relatório Semestral Junho de 2016 .---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos fez a introdução do ponto onde realçou o cumprimento
dos objetivos do PSF ao longo de todo o período desde o seu início. -----------------------Aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador António Moreira. Remeter à
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------8. Município de Alpiarça - Licença especial de ruído para realização de espetáculo
“aqui... ao luar”, no Frade de Cima, junto ao Café Ramos & Celeste do dia 06/08/2016
às 02h00 do dia 07/08/2016, Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça, Solicita
isenção de Taxas. - Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------9. Município de Alpiarça Licença Especial de Ruído para realização de espetáculo
“Aqui... ao Luar”, na Rua Jacinto dos Mártires Falcão, junto ao Supermercado José J.
Rosa – do dia 13/08/2016 às 02h00 do dia 14/08/2016.----------------------------------------Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça, Solicita isenção de Taxas. - Aprovado por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------10. Município de Alpiarça - Licença Especial de Ruído para realização de espetáculo
“Aqui... ao Luar”, no Frade de Baixo, Rua José do Vale, junto ao Café Vitor Graça – do
dia 27/08/2016 às 02h00 do dia 28/08/2016.-----------------------------------------------------Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça, Solicita isenção de Taxas. - Aprovado por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------11. Município de Alpiarça-------------------------------------------------------------------------------Licença especial de ruído para realização de espetáculo no parque de campismo de
Alpiarça - do dia 06/08/2016 às 02h00 do dia 07/08/2016.------------------------------------Requerente: Trilhos do Sol, Sociedade Unipessoal, lda – Aprovado por unanimidade.--PERÍODO DO PÚBLICO -----------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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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 e seis 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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