ATA N.º 17/2016 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016.----------------------------------------------------------------------------------------Aos cinco dias do mês de setembro 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 (CDU-PCP/PEV) João Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV), António da
Conceição Moreira (PPD/PSD/MPT/TPA) em substituição do Sr. Vereador Francisco Cunha e Manuel
Celestino Sabino Colhe (PS) em substituição do Sr. Vereador Pedro Miguel Santiago Brás
Gaspar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram ainda presentes no apoio à reunião: Maria do Céu Rodrigues Augusto, Chefe de Divisão
administrativa e Financeira e José Manuel Portugal Vaz de Sousa, Técnico Superior.--------------------Verificando-se quórum, o Sr. Presidente cumprimentou todos os presentes e declarou aberta a
reunião, eram quinze horas e quinze minutos, dando início à apreciação dos seguintes assuntos: --MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de dois de Setembro de dois mil e dezasseis, que
apresentava um total de disponibilidades de 168.212,94€ .----------------------------------------------------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 16/2016 - Reunião realizada dia 19 de agosto de 2016, a qual foi aprovada por unanimidade,
não havendo sugestões de alteração. --------------------------------------------------------------------------------Entrados no período antes da ordem do dia, o Sr. Vereador Manuel Colhe inicia intervenção para
falar acerca da limpeza da Vila nomeadamente o estado em que se encontra a rotunda da
Barragem, pois é uma altura de culturas e os tratores ao circularem deixam cair alguma carga,
encontrando-se a rotunda cheia de tomate podre. ---------------------------------------------------------------Relativamente à ALPIAGRA, sendo um certame que fez parte das suas funções enquanto
funcionário, refere que compreende o esforço desenvolvido pelo executivo e enaltece o esforço
dos funcionários que dinamizam e organizam o certame. Afirma que gostou também do regresso
dos automóveis à Feira, no entanto ressalva que este espaço não deveria chamar-se salão
automóvel pois um Salão Automóvel é para carros novos

e não para carros usados e já

matriculados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Refere ainda que é com muita tristeza, que quando chegou para a inauguração do certame,
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verificou a existência de tendas de vendas de peúgas na entrada principal da Feira, junto à praceta
das Tasquinhas. Lamenta também que em frente à doçaria tenham sido colocadas as
quinquilharias e bijutarias, considera que isso desvirtua completamente o certame e que é de uma
falta de gosto terrível. Considera que dá má imagem à Feira, e que não está de acordo com a
exposição de uma Feira Agrícola e Comercial, afirma ainda que isso é descaracterizar por completo
a Alpiagra e lamenta o mau gosto de quem tomou essas opções. -------------------------------------------Ainda relativamente à ALPIAGRA é com muita pena também que vê a falta da existência do espaço
infantil que dá muita comodidade aos pais, assim como o próprio divertimento das crianças. Refere
que lamenta a falta desse espaço infantil e considera que não é por haver falta de espaço porque
havia lá muito. Tem pena por não estar a dar os parabéns como tem feito noutras situações, mas a
criticar, apesar de saber que é preciso fazer um grande esforço para estas coisas
acontecerem.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao programa considera que poderia tecer algumas considerações mas não o faz. ---O Sr. Vereador António Moreira intervém também para falar da ALPIAGRA. Considera que este é
um certame de encontro de amigos, e não considera difícil dar os parabéns à Organização da Feira.
Considera que está bem ordenada e simpática. -------------------------------------------------------------------Questiona no entanto onde está a parte agrícola na exposição, questiona se os expositores não
quiseram vir ou não foram convidados. -----------------------------------------------------------------------------Questiona ainda o porquê de não estar representada nenhuma das empresas de carros usados na
feira, e afirma que não foi dada a hipótese a essas empresas de estarem presentes. -------------------Continua a sua intervenção para questionar acerca da recolha de monos. Propõe que a Câmara
ponha um aviso nos contentores que não se pode colocar folhas e ramos nos contentores, e com a
indicação de onde se pode depositar esses materiais. -----------------------------------------------------------Refere também que na semana passada a rua em frente à escola Abel Avelino tinha ervas quase
com um metro, mas verificou que as mesmas já foram cortadas talvez pela proximidade ao início
do ano letivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afirma ainda que à entrada do Parque de Campismo duas palmeiras que caíram, que já foram
cortadas por cima, sugere que as mesmas sejam cortadas pelo meio e que se coloque um vaso
com flores por cima, talvez até as pessoas do Parque de Campismo tratassem das flores, e, referiu
que na sua opinião seria uma forma de embelezar a entrada do Parque.-----------------------------------O Sr. Presidente relativamente às questões colocadas, refere que a ALPIAGRA neste primeiro fim
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de semana já superou todas as expectativas. O cartaz é bastante atrativo e apelativo, no entanto
considera que é sempre difícil gerir os gostos pessoais.---------------------------------------------------------Sobre a questão dos lixos, o Sr. Presidente fez saber que se deslocou aos lugares, e também
circulou pela Vila de Alpiarça, e o que viu foi que os contentores não estavam assim tão cheios
como viu nas redes sociais, referiu que estava tudo normal, viu inclusivamente os funcionários a
cortarem a relva, e a limparem. Também referiu que tanto os lugares como a Vila são todos
tratados de forma igual.--------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à ALPIAGRA, considera que não se vê por aí outros certames, outras feiras com tanta
diversidade como a ALPIAGRA. E que isto devia ser valorizado uma vez que temos uma grande
variedade, nomeadamente, artesanato, agricultura, comércio, gastronomia, música, local de
encontros, doçaria, automóveis novos. Também referiu que em termos de oferta está bem mais
acima de outros locais.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Carlos Pereira, acerca da recolha dos lixos dos ecopontos no Frade de Cima, e como
já tinha referido na última reunião, afirma que a recolha foi iniciada hoje. Relativamente às ervas
secas da Urbanização dos Sobreiros era uma questão que já estava agendada e que o problema já
se encontra resolvido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente aos parques de estacionamento da Praça José Pinhão e Parque do Clube Desportivo
“Os Águias” esclarece que a calçada já está a ser recuperada nestes locais.--------------------------------Esclarece ainda que começou hoje a marcação da pintura na estrada do campo. -----------------------Relativamente às águas da Barragem, afirma que por mais estranho que pareça, devolvidos dois
meses, ainda não chegaram a totalidade das análises, e informou que esta semana vai solicitar
nova análise.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao buraco em frente às Finanças, cuja questão foi levantada pelo Sr. Vereador
António Moreia na passada reunião, informa que o mesmo já foi reparado pela empresa Águas do
Ribatejo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à questão levantada pelo Sr. Vereador António Moreira, sobre o convite às empresas de
maquinaria agrícola para a ALPIAGRA, informa que foi feito o convite, como todos os anos.---------Referente à questão dos carros usados, pensa que tenham participado nestas ultimas feiras só um
ou dois vendedores de carros usados. Afirma que em anos anteriores nem sempre têm
participado, mas este ano que não existia espaço, já queriam participar. ---------------------------------Referiu que a campanha dos ramos dos contentores sugerida pelo Vereador António Moreira já foi
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feita mais que uma vez, aliás como o Sr. Vereador Manuel Colhe sabe, os autocolantes já foram
colados nos contentores com os números de telemóvel, com todas as indicações possíveis para as
pessoas entrarem em contacto com a Câmara, para se proceder à recolha dos mesmos. Também
referiu que não existem pedidos suficientes para fazer as recolhas mais que uma vez por mês, pelo
que continua a ser feito uma única vez por mês e é à última quinta feira. ---------------------------------O Sr. Presidente passou ao período de réplica.---------------------------------------------------------------------No período de réplica, o Sr. Vereador Manuel Colhe relativamente à intervenção do Vereador
António Moreira, refere que já era tempo de Alpiarça ter um ecocentro. ----------------------------------Refere ainda que nunca afirmou que o programa da Feira está mal feito, considera no entanto que
se fosse o próprio faria de outra maneira. --------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador António Moreira considera que a questão do cartaz é discutível. Relativamente à
resposta do Sr. Vereador Carlos Pereira afirma que não falou nos lixos, simplesmente sugeriu que
se arranjasse um local para deposição dos monos. ---------------------------------------------------------------O Sr. Presidente depois de terminado o período antes da ordem do dia e após um pequeno
intervalo, deu inicio à ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Agradecimento à Câmara Municipal de Alpiarça, sobre o empenho e prestação dos
Bombeiros Municipais, no incêndio que ocorreu nos dias 23 e 24 de Agosto.----------------------------Requerente: Câmara Municipal de Abrantes-----------------------------------------------------------------------A Câmara, tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Plano de Coordenação de Evento da XXXIV Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça –
ALPIAGRA - Requerente: Município de Alpiarça ------------------------------------------------------------------O Sr Vereador Carlos Pereira fez a apresentação do plano.
A Câmara, tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Processo n.º 1/2005 - Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 02/2006 - Relativamente à
alteração da mancha de implantação do anexo e moradia – Lote 4.-----------------------------------------Requerente: António Manuel Pinto Mansinho--------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça - Informação Técnica n.º 32/2016-------------------------------------------------------O Sr. Eng. José Manuel Portugal fez o enquadramento do ponto.--------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o ponto de acordo com a informação técnica.------Ponto 4 - Operação Urbanística de Loteamento - L 6/2007-----------------------------------------------------
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Auto de Vistoria - Receção Definitiva de Obras de Urbanização--------------------------------------------Requerente: Joaquim Jorge Freilão-----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Eng. José Manuel Portugal faz o enquadramento do ponto.--------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar conforme parecer da comissão de vistoria.---------PERÍODO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções do público.----------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezasseis horas e
trinta e três 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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