ATA n.º 18/2016 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------Aos dezasseis 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),
e António da Conceição Moreira (PPD/PSD/MPT/TPA). ---------------------------------------------------------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 quinze minutos, informando Sr. Vereador Pedro Gaspar, que por
motivos de ordem pessoal não poderia estar presente na reunião. ------------------------------------------Iniciando de seguida a apreciação dos seguintes assuntos: ----------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 15 de setembro de 2016, que apresentava um
total de disponibilidades de 328.928,71€.---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu início a este período, colocando para apreciação a Proposta da ata n.º
17/2016 - Reunião realizada dia 05 de agosto de 2016, colocada à votação a mesma foi aprovada
por unanimidade sem alterações. -------------------------------------------------------------------------------------Antes de dar a palavra aos Sr.s Vereadores, o Sr. Presidente apresenta algumas informações
relativas ao início do ano letivo, deixando os desejos de que o referido decorra da melhor forma. -Informa também que foram realizadas nos últimos dias as pinturas das estradas, EM368 e
EM1371-1, estrada esta que nunca tinha tido essas marcas no traçado. ------------------------------------Relativamente à ALPIAGRA 2016, não tendo havido ainda possibilidade de uma análise exaustiva,
informa que o balanço é positivo e agradece a todos os que trabalharam para a realização deste
evento e a todas as coletividades do concelho que nele participaram. --------------------------------------Relativamente à recolha do lixo, informa devido à avançada idade dos carros de recolha de lixo
acontecem avarias com alguma regularidade, facto que levou a que houvessem constrangimentos
na recolha de lixos durante dois ou três dias da presente semana. E informa também que foi
alugado um carro de substituição para regularizar o serviço. --------------------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 - Pág. 1/ 5

O Sr. Vereador António Moreira inicia a sua intervenção para falar acerca da ALPIAGRA. Reforça a
opinião que deu na reunião anterior, mas deixa no entanto o apelo para que a próxima ALPIAGRA
tenha alguma coisa a ver com a agricultura. ------------------------------------------------------------------------Saúda também a iniciativa da pintura das estradas municipais. -----------------------------------------------Refere que há uns tempos atrás um munícipe apresentou uma reclamação sobre o site da Câmara
Municipal, e que ele próprio, ainda esta semana teve dificuldade em encontrar no site o Edital
desta reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------Solicita ao Sr. Presidente que lhe seja facultada a informação sobre as entradas nas Piscinas
Municipais durante a época balnear. E solicita também que lhe seja facultada a informação acerca
de quantos alunos frequentaram as escolas do concelho no ano letivo de 2015/2016. Considera
que o Município deveria fazer a análise, e perceber o porquê da tão grande diminuição do número
de alunos. Esta questão surge relativamente à escola do Frade de Baixo ter tão poucas inscrições,
que segundo informações que lhe chegaram se deve ao facto de não haver prolongamento de
horário nesta escola e os pais procurarem escolas noutros concelhos que prestam este serviço. ----Ainda relativamente ao começo das aulas, refere que lhe custa ver já no inicio do ano miúdos a
almoçar fora da escola, e questiona sobre a qualidade das refeições nas cantinas. ----------------------O Sr. Presidente questiona a idade das crianças a que o Sr. Vereador se refere, uma vez que o
Município só tem competência nas cantinas do pré-Escolar e primeiro ciclo, e que essas crianças
não almoçam fora da escola. -------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta às questões colocadas o Sr. Presidente informa que as refeições das escola são
equilibradas e de qualidade. Esclarece que estes contratos com as empresas de refeições são feitos
através de um concurso lançado pela Central de Compras da CIMLT, para as Câmaras da NUT III da
Lezíria do Tejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao número de alunos inscritos nas escolas, é sensivelmente o mesmo relativamente
ao ano anterior. Esclarece que até uma certa altura houve um grande decréscimo de natalidade,
facto que segundo parece agora até já estabilizou. ---------------------------------------------------------------Relativamente à questão da Escola do Frade de Baixo, informa que esse serviço prolongamento de
horário existe já há muitos anos no pré-Escolar e é um facto que não foi contactado por ninguém a
solicitar esse serviço para o Frade de Baixo. Informa que está neste momento a ser feito o
levantamento de todas as famílias que necessitam desse serviço para o presente ano letivo e que
obviamente que se houvessem pais a solicitar esse serviço no Frade de Baixo ele seria assegurado.
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Quanto às Piscinas Municipais, não tendo presente a informação, assegura o Sr. Vereador que lhe
fará chegar essa informação. -------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Site, refere que o nível de informação que é anunciada regularmente, também
potencia alguns lapsos, no entanto é certo que a informação chega mais facilmente a todos e com
mais regularidade e qualidade nos dias de hoje através das plataformas eletrónicas. -------------------Relativamente à agricultura na Feira, refere que as dificuldades de este ano se prenderam com a
realização da AGROGLOBAL em Valada do Ribatejo. -------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Carlos Pereira esclarece que as pinturas das estradas ainda não estão concluídas,
mas que o serão durante os próximos dias. Entrega também ao Sr. Vereador António Moreia as
análises solicitadas acerca das águas da Barragem dos Patudos com data de 04 de setembro. -------Terminado o período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente dá inicio à discussão dos pontos da
ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – DEOLINDA SOLANGE GOUVEIA DA FONSECA ------------------------------------------------------Pedido de Autorização para venda do Lote 10 da Zona do Sacadura -------------------------------------Sr. Eng. Portugal faz o enquadramento do ponto, aprovado por unanimidade ---------------------------Ponto 2 – MUNICÍPIO DE ALPIARÇA – Modificação ao Orçamento ---------------------------------------Revisão n.º 2 para o ano de 2016 -----------------------------------------------------------------------------------Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento do ponto, aprovado por unanimidade, remeter à
Assembleia Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – MUNICÍPIO DE ALPIARÇA – Proposta n.º21/VJA/2016 ------------------------------------------Proposta de Alteração do Mapa de Pessoal ----------------------------------------------------------------------Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento do ponto, o Sr. Vereador António Moreira
solicita esclarecimentos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal -----------------------------------------------Ponto 4 – MUNICÍPIO DE ALPIARÇA – Proposta n.º22/VJA/2016 ------------------------------------------Proposta de Abertura de procedimentos Concursais no Serviço Municipal de Proteção Civil -----Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento do ponto. Aprovado por unanimidade, remeter
à Assembleia Municipal ------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 – MUNICÍPIO DE ALPIARÇA – Proposta n.º23/VJA/2016 ------------------------------------------Proposta de Abertura de procedimentos Concursais na Unidade Orgânica de Educação, Ação
Social, Cultura e Desporto --------------------------------------------------------------------------------------------Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento do ponto. O Sr. Vereador António Moreia
questiona se este lugar se destina ao lugar de diretor da Casa Museu. O Sr. Presidente esclarece
que essa função está a ser exercida por um contrato de prestação de serviços, e este concurso se
destina a contratar um diretor com lugar no quadro de pessoal. --------------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016 - Pág. 3/ 5

Aprovado por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal -----------------------------------------------Ponto 6 – MUNICÍPIO DE ALPIARÇA – Proposta de valores para Atividades de Animação e Apoio
à Família no Pré-Escolar e Componente de Apoio à Família no 1º Ciclo ---------------------------------O Sr. Presidente faz o enquadramento da proposta, aprovada por unanimidade a ratificação. ------Ponto 7 – CENTRO POPULAR DE CULTURA E RECREIO DO CASALINHO -----------------------------------Licença especial de Ruído para a realização de um Baile das 21h00 do dia 24.09.2016 até às
02h00 de 25.09.2016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------Solicita Isenção de taxas por ser uma Associação Sem Fins Lucrativos -----------------------------------Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 - MUNICÍPIO DE ALPIARÇA - Proposta da Taxa de Derrama do ano de 2016 para
cobrança no ano de 2017 – de acordo com o n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
Setembro, na redação atualizada (Lei da Autarquias Locais) ------------------------------------------------O Sr. Presidente faz o enquadramento da proposta, aprovado por unanimidade, remeter à
Assembleia Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 9 - MUNICÍPIO DE ALPIARÇA - Proposta de Participação Variável no IRS – Ano de 2017
para cobrança em 2018- N.º 1 do Artigo n.º 26º da Lei das Finanças Locais – Lei n.º 73/2013, de
30 de Setembro, na redação atualizada (Lei das Finanças Locais) ------------------------------------------O Sr. Presidente faz o enquadramento da proposta, aprovado por unanimidade, remeter à
Assembleia Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 10 - MUNICÍPIO DE ALPIARÇA - Proposta da Taxa Municipal de Direitos de Passagem
(TMDP) – valor Percentual para o Ano de 2017 – Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, na redação
atualizada – Lei das Comunicações Eletrónicas -----------------------------------------------------------------O Sr. Presidente faz o enquadramento da proposta, aprovado por unanimidade, remeter à
Assembleia Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 11 - MUNICÍPIO DE ALPIARÇA - Proposta do Imposto de Imóveis (IMI) para o Ano de 2016
a liquidar em 2017 – DL 287/2003 de 12 de Novembro, na redação atualizada.
O Sr. Presidente faz o enquadramento da proposta, aprovado por unanimidade, remeter à
Assembleia Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------------Sr. Munícipe Manuel Freitas, morador na Rua Joaquim Magalhães intervém para questionar para a
quando a conclusão da estrada que vai da Feira para a Rua do Bocage pela Bagageira. O Sr.
Presidente esclarece que essa rua até já tem um nome atribuído e de facto ela existe no plano
rodoviário, no entanto a situação financeira atual não é propícia a alargar as vias de circulação, e
que existem questões ainda mais antigas para consolidar. Não estando esta questão nas previsões
para o Orçamento do próximo ano, o Sr. Presidente informa que essa situação será tida em
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Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezasseis horas e
cinquenta e cinco 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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