ATA N.º 16/2016 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016. ------------------------------------------------------Aos dezanove 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 Carlos Jorge Duarte Pereira (CDU-PCP/PEV), onde
compareceram os senhores Vereadores: João Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV),
Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar (PS), António da Conceição Moreira
(PPD/PSD/MPT/TPA), em substituição do Sr. Vereador Francisco Cunha. O Sr.
Presidente, Mário Pereira, esteve ausente, em gozo 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. Vice - Presidente cumprimentou todos os presentes e
declarou aberta a reunião, eram quinze horas e dez minutos, referiu que deu entrada
na Câmara um pedido do Sr. Vereador Francisco José Saturnino Cunha, a solicitar
suspensão de mandato do dia dezoito de Agosto a dezasseis de Setembro e que será
representado pelo Sr. Vereador António da Conceição Moreira.-------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS -------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de dezoito de Agosto de dois mil e
dezasseis, que apresentava um total de disponibilidades de 225.966,02€. -----------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------O Sr. Vice - Presidente deu início a este período, colocando para apreciação e votação a
Proposta da ata n.º 15/2016 - da Reunião realizada no dia 05 de Agosto de 2016. -----Aprovada por unanimidade, com as retificações sugeridas. O Sr. Vice - Presidente não
votou, por não ter estado presente nesta reunião.------------------------------------------------O Sr. Vice - Presidente deu a palavra aos Senhores Vereadores. -------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar referiu que recebeu algumas reclamações dos moradores
do Frade de Cima, nomeadamente da Rua 1º de Maio, sobre a recolha dos lixos e sobre
a recolha dos resíduos separáveis nos ecopontos. -------------------------------------------------
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Também sobre o Frade de Cima, disse que pensa que o executivo recebeu o mesmo
email que ele recebeu, tinha a ver com alguns terrenos na Urbanização dos Sobreiros,
onde os habitantes estavam muito preocupados com a quantidade de erva seca, que
rodeia aqueles terrenos à volta da Urbanização e que são segundo entende,
propriedade Municipal e cabe, obviamente ao Município preservar, salvaguardar e
manter espaços, especialmente em épocas de incêndio que sabemos tem assolado o
país de uma forma devastadora este ano, Disse aproveitar de forma benigna, para
mandar uma saudação aos nossos Bombeiros Municipais e a todos os bombeiros pelo
país fora, efetivamente tem sido um grande esforço, e cabe-nos a nós instituições
públicas com estas medidas preventivas evitar que situações em épocas muito
quentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------Fez uma saudação especial ao triatleta Miguel Arraiolos, que o Município homenageou
à duas semanas, pelo seu apuramento e participação nos Jogos Olímpicos. Referiu ser
importante saudar os atletas em todos os momentos das suas carreiras pela sua
participação e empenho que os atletas tem.--------------------------------------------------------O Sr. Vereador António Moreira reforçou a questão da recolha de lixo, disse que já a
semana passada questionou o Sr. Presidente sobre o porquê dos lixos nos lugares
estarem a ser recolhidos só uma vez por semana. Lamenta a situação de quatro
contentores que foram queimados na zona das Faias e disse que não acredita que
aquilo tenha sido um ato puro de vandalismo. -----------------------------------------------------Também referiu que esta semana deslocou-se aos lugares para voltar a confirmar a
versão que as pessoas lhe dão sobre o lixo. Disse que no Frade de Cima correu todos os
contentores, só quatro contentores é que não tinham lixo em excesso, todos os outros
tinham dezenas de sacos no chão. Referiu que era bom que houvesse um pouco mais
de cuidado nesta situação e disse que compreende as dificuldades, os carros avariados
a falta de pessoal, mas questiona o que é que lhe vale ter mais contentores por
habitante e depois ter contentores cheios. ----------------------------------------------------------Solicitou um pouco mais de atenção principalmente para dois parques de
estacionamento em Alpiarça, um por detrás da Praça José Pinhão e outro no Largo do
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Águias, onde existem pedras soltas com todo o perigo que existe. ---------------------------Questionou sobre quem tem a propriedade da estrada que liga Alpiarça à Tapada, uma
vez que tem dúvidas, apesar de pensar que é pertença da Autarquia. Disse que no
sentido da Tapada para Alpiarça, as marcações da estrada apenas estão visíveis durante
dois ou três kilómetros. Disse que era bastante importante que fosse reposta a pintura
naqueles cinco ou seis kilómetros que faltam, porque principalmente no inverno, a
pintura da estrada é muito importante para a segurança das pessoas. ----------------------Sobre a água da Barragem, solicitou as análises que já tinha solicitado em reunião
anterior e que ainda não lhe foram entregues. -----------------------------------------------------Falou sobre a situação na Praceta José Pinhão, dos jovens andarem de skate na praça,
informou que partem e sujam as pedras e a zona está cheia de óleo e sebo. Reconhece
que os jovens não tendo um sitio desses para praticar a modalidade que gostam, pensa
que se deveria pensar arranjar uma situação dessas. --------------------------------------------O Sr. Vice Presidente respondeu às questões.-------------------------------------------------------Sobre o buraco em frente às finanças referiu que, após várias insistências junto da
empresa Águas do Ribatejo sobre esta situação, recebeu a promessa que na próxima
terça feira o buraco vai ser tapado. --------------------------------------------------------------------Sobre a recolha do lixo dos Ecopontos na Rua 1º de Maio no Frade Cima, referiu que a
recolha é realizada pela Ecolezíria e que já foi enviado um email a solicitar que a
recolha seja feita com a maior brevidade possível. ------------------------------------------------Sobre a recolha de lixo disse ser uma questão pertinente, é um assunto que o preocupa
muito. Disse que anda sempre a par da situação e que sabe muito bem o esforço que é
desenvolvido por quem faz esse trabalho. Informou que neste dia o carro do lixo
avariou e que às oito da manhã o carro do lixo estáva a chegar a Rio Maior para ir
tentar reparar a situação. Solucionou-se a questão do carro do lixo e os funcionários
foram trabalhar e se ainda hoje não conseguirem acabar a recolha do lixo, os
funcionários vão fazer amanhã. ------------------------------------------------------------------------Sobre a questão das ervas na Urbanização dos Sobreiros no Frade de Cima, informou
que antes de ir de férias despachou no sentido deste trabalho ser efetuado e depois
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recebeu uma comunicação dos moradores a dizer que ainda não tinham lá ido. Referiu
ainda que brevemente a situação resolvida, uma vez que o funcionário responsável por
esse serviço tem outros serviços, anda com o trator, despeja as fossas, rega as árvores
e nós vamos programando os trabalhos conforme as necessidades e esta é uma das
prioridades. Informou também que despachou para os serviços no sentido de
informarem os munícipes que isso está a ser feito. -----------------------------------------------Quanto à saudação a Miguel Arraiolos, disse fazer suas as palavras do Vereador Pedro
Gaspar, uma vez que é de enaltecer o esforço de todos os atletas. Disse ainda que sabe
o quanto é difícil atingir os objectivos que o Miguel atingiu, sem meios, sem condições
que estas modalidades menos mediáticas e com menos apoios onde cada vez se exige
mais para as condições que têm disponíveis. -------------------------------------------------------Voltou a referir, tal como em reuniões anteriores, que a recolha do lixo nos lugares é
sempre feita uma vez por semana, o que não quer dizer, e muitas vezes isso acontece,
sempre que recebemos a informação que os contentores estão cheios, o carro passa
nos lugares quando vai descarregar o lixo no aterro. ---------------------------------------------Sobre a questão das pedras no estacionamento disse que vai ter em conta essa
chamada de atenção, até porque também já deu por isso, informou que não vai ser
possível neste momento serem colocadas, uma vez que o pessoal está todo a montar a
feira e, como sabem, os meios são poucos, mas muito em breve a situação vai ser
resolvida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que a análise da água da barragem ainda não chegou, e informou que assim
que chegar faz chegar aos Srs. Vereadores.----------------------------------------------------------Sobre a questão dos skates, já naquela altura pedi para chamarem a atenção e agora
vou reforçar o pedido e para a GNR passar por lá.-------------------------------------------------Sobre a estrada que liga Tapada a Alpiarça referiu que é da responsabilidade da
Câmara. Informou que no final do ano passado, não foi possível abrir o procedimento.
Referiu que o procedimento foi feito apenas no inicio deste ano, o processo foi todo
concluído, já os funcionários do Município andaram lá a semana passada a cortar as
ervas e a limpar, porque foi transmitido e garantido pela empresa a quem foi
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adjudicado o serviço que dentro de uma semana, quinze dias estariam a fazer a pintura
da estrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar replicou o assunto sobre a Urbanização dos Sobreiros e o
facto de apenas ter um funcionário a fazer todos os trabalhos referidos. Falou também
sobre a recolha dos lixos e disse que nunca duvidou da dedicação de qualquer um dos
funcionários mas também não pode por em causa a boa fé de um munícipe que faz
uma denuncia. Vê esta situação como alguém que se incomoda por pagar impostos e
não ter o seu problema resolvido, que são os lixos à porta de casa. Referiu que o Sr
Vice Presidente tem dado as explicações que são legitimas dar no desenvolvimento
destes serviços e para ele o assunto está tratado.-------------------------------------------------O Sr. Vice Presidente, após terminado este período, sugeriu fazer um intervalo de cinco
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Após o intervalo, respondeu a uma das questões que o do Sr. Vereador António
Moreira, falou na questão do protocolo da NERSANT, e informou, que depois da
celebração do protocolo, já houve duas vezes visitas dos técnicos da NERSANT a
Alpiarça, para atender munícipes e também já houve alguns contactos de munícipes
que contactaram com a Câmara e foram encaminhados e orientados a NERSANT afim
de esclarecem as dúvidas que tinham. ---------------------------------------------------------------Após breve esclarecimento sobre o assunto NERSANT, o Sr. Vice Presidente deu inicio à
ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Internamento de doentes no Hospital de Torres Novas.-----------------------------Requerente: Hospital de Santarém---------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento----------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Licença especial de ruído para uma festa de casamento realizada no Pavilhão
do PCP no espaço das Feiras, em Alpiarça, no dia 14/08/2016, no horário
compreendido entre as 00h00 e as 24h00.---------------------------------------------------Requerente: Maria Alice Martins Pereira Rodrigues-----------------------------------------------Ratificado por maioria com as abstenções dos Vereadores Pedro Gaspar e António
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Moreira-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Licença especial de ruído para uma”Festa de Branco” a realizar na esplanada
dos Arcos, na Rua José Relvas, S/N, em Alpiarça, a realizar no dia 19/08/2016 a
20/08/2016, no horário compreendido entre as 20h00 e as 02h00. - Requerente:
Idalécia Pestana---------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Licença especial de ruído para uma ”Festa Sunset” a realizar no Parque de
Campismo de Alpiarça, a realizar no dia 20/08/2016 a 21/08/2016, no horário
compreendido entre as 18h00 e as 02h00. - Requerente: Trilhos do Sol, Sociedade
Unipessoal, Ld.ª.--------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 5 - Agradecimento pelo convite para participação na VII Edição do Festival do
Melão, em Alpiarça. - Requerente: João Gumelo---------------------------------------------------Tomou-se conhecimento---------------------------------------------------------------------------------ADENDA------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 da adenda - Protocolo de cooperação e parceria entre Câmara Municipal de
Alpiarça e Garrido Publicidade, Ld.ª - Município de Alpiarça------------------------------Aprovado por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO -----------------------------------------------------------------------------------Havendo público na sala, inscreveu-se o Sr. Armindo Batata, que falou sobre o
calendário das Reuniões de Câmara e referiu que o calendário que está publicado no
site da Câmara é do ano de dois mil e quinze, e pensa que a Câmara e os serviços
podem retificar este assunto.----------------------------------------------------------------------------Referiu que as suas comunicações com a Câmara não têm resposta, exposição de vinte
e um dias de fevereiro de dois mil e catorze e sobre um email enviado para a Delegação
Regional de Saúde e para o Sr. Presidente da Câmara, em vinte e dois de Abril de dois
mil e dezasseis. Referiu que o assunto era sobre prescrições eletrónicas, e disse que o
assunto foi exemplarmente resolvido pela Delegação Regional de Saúde e da parte da
Câmara não obteve resposta.---------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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O Sr. Vice Presidente referiu que não tem conhecimento das questões colocadas mas
vai ter em conta e transmitir ao Sr. Presidente para posteriormente enviar resposta. ---ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Vice - Presidente, eram
dezasseis 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 Apoio à Presidência, a redigi
e assino. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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