ATA n.º 19/2016 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------Aos sete dias do mês de outubro 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), Pedro Miguel
Santiago Brás Gaspar (PS) e Francisco José Saturnino Cunha (PPD/PSD/MPT/TPA). ---------------------Estiveram ainda presentes no apoio à reunião: Dora João Duarte Cardoso Baptista, Secretária do
Gabinete de Apoio à Presidência 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, iniciando de seguida a apreciação dos seguintes
assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 06 de outubro de 2016, que apresentava um total
de disponibilidades de 209.871,56€.----------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu início a este período, colocando para apreciação a Proposta da ata n.º
18/2016 - Reunião realizada dia 16 de setembro de 2016, e informa que os dois vereadores Pedro
Gaspar e Francisco Cunha não poderão votar, por não terem estado presentes na referida reunião.
Colocada à votação a ata foi aprovada por unanimidade com as sugestões apresentadas. ------------O Sr. Presidente deu então a palavra aos Sr.s Vereadores para fazerem as suas intervenções. O Sr.
Vereador João Arraiolos inicia a sua intervenção para dar uma informação acerca da estatística de
utilização da Piscina Exterior Municipal, tendo essa informação sido solicitada na passada reunião
pelo Sr. Vereador António Moreira. -----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha, inicia a sua intervenção para questionar acerca de uma questão
que leu nas redes sociais, de que o Sr. Presidente teria oferecido a alguém que lhe compraria uns
óculos e que ainda não cumpriu. -------------------------------------------------------------------------------------Refere também que recebeu um pedido de um Centro de Estudos na rua 2 de Abril, que fez
inúmeros contactos com o Município durante dois anos e que ainda não obteve nenhuma
resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questiona ainda qual é o ponto da situação referente à casa do legado Ana Pereira Piscalho que se
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encontra desabitada e que poderia ser entregue a alguma família. ------------------------------------------Relativamente aos carros do lixo e tendo em conta que estão recorrentemente avariados,
questiona qual o valor que importa o arranjo dos carros e qual o valor que foi investido no aluguer
do carro de substituição. ------------------------------------------------------------------------------------------------Para terminar, relativamente à ultima Assembleia Municipal, uma vez que durante a Assembleia
não lhe é dada a palavra, questiona o Sr. Presidente se vê algum inconveniente que o Sr. Vereador
fale na Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente esclarece que o Sr. Presidente da Assembleia é que define o uso da palavra na
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha intervém então para afirmar que o próprio Presidente da
Assembleia Municipal lhe disse que nunca lhe dará a palavra numa Assembleia nem mesmo como
munícipe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua, afirmando que na Assembleia Municipal foram apresentados 3 votos de louvor pelas
bancadas da CDU e do TPA para diversas situações, um deles para a GNR apresentada pelo TPA,
proposta essa que entrou dentro do prazo e foi distribuída pelas bancadas. Após um intervalo,
foram apresentadas apenas as duas propostas da CDU, não tendo sido lida a proposta do TPA nem
posta à votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Considera que o Presidente da Assembleia não dirige a Assembleia Municipal, simplesmente se
limita a cumprir ordens da bancada da CDU. ----------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara esclarece que, o que o Sr. Presidente da Assembleia fez foi propor uma
solução de entendimento entre todas as bancadas. -------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar pede desculpa pelo atraso e inicia a sua intervenção para falar acerca
da recolha do lixo. Afirma que o Executivo desvaloriza esta situação assim como desvaloriza os
alertas dados nas redes sociais. ----------------------------------------------------------------------------------------Questiona o facto de existirem contentores sem tampa há um ano, e que existem tampas novas
que não são colocadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Assembleia Municipal, afirma que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal é uma
figura pública e que nestes locais é que se faz política. ----------------------------------------------------------Refere que tem um carinho pessoal muito grande pela Deputada Gabriela Coutinho, e considera
profundamente triste que uma mulher como Gabriela Coutinho se tenha demitido durante uma
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016

Pág. 2/ 7

Referiu que um documento que foi distribuído pelos deputados, significa que foi aceite pela Mesa
da Assembleia, pelo que considera que a atitude tomada foi um pouco estranha. Considera ainda
que a referida proposta teria corrido o risco de ser aprovada, mas que agora nunca vamos saber. --Em resposta às questões colocadas, o Sr. Presidente da Câmara refere que nesta terra e neste país
se há uma força política que se bateu pela democracia e pela liberdade é o PCP, e considera-se um
democrata. Gosta de ouvir os outros e gosta de também de afirmar as suas posições,
relativamente à Assembleia Municipal a gestão das sessões é feita pela própria assembleia e não é
competência da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Sr. Presidente da Assembleia, refere que é uma pessoa com uma história de vida
pautada por posições democráticas e pela liberdade. Informa que o Dr. Fernando Louro propôs às
bancadas numa próxima Assembleia, um voto de louvor consensual a todas as bancadas. Pois a
proposta apresentada era exatamente a mesma que já tinha sido reprovada numa assembleia
anterior, e como tal não seria consensual. Considera que foi uma posição perfeitamente justa,
tendo em conta a instituição a que se refere. ---------------------------------------------------------------------Refere ainda que a GNR tem todo o apoio institucional e logístico da Câmara Municipal de Alpiarça,
e que seria muito melhor para a estrutura da GNR receber um voto de louvor subscrito por todos
e não só por uma força política. ---------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à deputada Gabriela Coutinho, pessoa por quem tem também toda a consideração,
no entanto considera que a sua demissão não faz muito sentido. --------------------------------------------Relativamente às questões do Sr. Vereador Francisco Cunha, informa que não é verdade que tenha
prometido quaisquer óculos. O que fez, quando falou com a pessoa, foi remeter as questões
colocadas para o gabinete competente para avaliação destas situações, que é o Gabinete de Ação
Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à questão do lixo, informa que o executivo não subestima nenhuma questão.
Havendo serviços que possam não ser prestados da melhor forma, são sem dúvida questões de
grande preocupação para todos os membros do Executivo Municipal. Informa que os carros do lixo
têm muitos anos e necessitam recorrentemente de arranjos, sendo alguns deles caros. ---------------O Sr. Vereador Carlos Pereira, relativamente ao Centro de Estudos, informa que recebeu hoje um
email do referido Centro de Estudos a solicitar um lugar de estacionamento, ao qual respondeu
imediatamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à situação do lixo, afirma também que o executivo não desvaloriza nenhuma
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questão. Considera no entanto que não pode concordar com certas questões que muitas vezes
não correspondem à realidade. Informa ainda que as fotografias dos contentores cheios são
sempre tiradas à segunda-feira, facto que não espanta pois não existe recolha aos fins-de-semana,
como também não existe noutros concelhos. ----------------------------------------------------------------------Relativamente aos arranjos dos carros do lixo, ainda não se sabe qual o valor da reparação pois os
mesmos ainda não estão concluídos, quanto ao valor do aluguer da viatura de substituição é de
250€ por dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à situação da casa do legado Ana Pereira Piscalho, informa que desde o Inverno passado
esta casa não sofreu nenhuma intervenção, até porque o Município tem nos seus quadros
somente um pedreiro. Prevê que só voltará a sofrer intervenção durante os próximos meses, que é
quando temos maior facilidade em recrutar pessoas através programas de CEI (Contratos de
Emprego Inserção). -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha, na réplica, questiona quanto ao mau cheiro que existe na
Barragem e como é que pode ser corrigido. ------------------------------------------------------------------------Quanto ao lixo, afirma que muita gente fala acerca da deficiência da recolha do lixo, e é uma
realidade que as coisas não têm corrido bem. Considera que o que é importante, é que os
Munícipes pagam esse serviço e esse serviço deve ser prestado em condições. --------------------------Relativamente à casa do legado Ana Pereira Piscalho, a Câmara que contrate uma empresa para
executar as obras, podendo assim a casa ser entregue a uma família. -------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar, considera que ser democrático, não é uma coisa que se herda, tem
que se praticar todos os dias. Considera que a proposta do professor Fernando Louro, foi uma
proposta para ganhar tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informa que o cheiro da barragem, se deve a uma rotura de uma conduta do
saneamento na rotunda da Barragem, mas que as Águas do Ribatejo já estão a intervir no local
desde esta manhã. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado o período antes da ordem do dia, é feito um breve intervalo. Passados alguns minutos o
Sr. Presidente dá inicio à discussão dos pontos da ordem do dia. --------------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Agradecimento da GNR, à Câmara Municipal de Alpiarça, sobre a cedência da sala de
aulas do Quartel dos Bombeiros Municipais de Alpiarça e os meios informáticos, para o briefing
da Operação “Almanaque”, que se realizou no dia 21/09/2016 --------------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016
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Requerente: Guarda Nacional Republicana ----------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento -------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Licença especial de ruído para um evento de Karaoke, que se realizou do dia 30 de
Setembro para o dia 01 de Outubro de 2016, no Bar da Música, na Rua da Feira, em Alpiarça. --Requerente: Mário Machacaz Cadimas ---------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria a ratificação com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha ---------------Ponto 3 - Proposta n.º 24/2016/VJPA – Ação Social Escolar 2016/2017 – Auxílios Económicos ---Município de Alpiarça --------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento da proposta. ------------------------------------------Aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha --------------------------------Ponto 4 - Proposta n.º 25/2016/VJPA - “Concurso Público N.º 04/2016/CEE, Acordo de Quadro
para prestação de Serviços para Certificação Energética dos Edifícios – Central de Compras
Eletrónicas da CIMLT”. -------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça -------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento da proposta. O Sr. Vereador Pedro Gaspar
questiona qual é o valor base da prestação de serviços. -------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 - Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 2 de Alpiarça -------------------Município de Alpiarça --------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informa que esta delimitação já foi aprovada, no entanto por não ter havido
qualquer intervenção ela vai caducar. Sendo esta proposta uma renovação da delimitação já
aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria com abstenção dos Sr.s Vereadores Pedro Gaspar e Francisco Cunha,
remeter à próxima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------Declaração de Voto do Sr. Vereador Francisco Cunha: absteve-se porque uma parte da
documentação não lhe foi entregue em papel e como não teve possibilidade de acesso à internet
não consegui analisar os documentos referentes aos pontos 5, 6 e 8. -------------------------------------Ponto 6 - Proposta de Deliberação – Resultado do Período de Discussão Pública e Aprovação
das Delimitações e das Operações de Reabilitação Urbana em Instrumento Próprio – Programas
Estratégicos de Reabilitação Urbana da ARU1 e ARU3 de Alpiarça. ---------------------------------------Município de Alpiarça --------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente faz o enquadramento da proposta. ------------------------------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016
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Aprovado por maioria com abstenção dos Sr.s Vereadores Pedro Gaspar e Francisco Cunha,
remeter à próxima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------Declaração de Voto do Sr. Vereador Francisco Cunha: absteve-se porque uma parte da
documentação não lhe foi entregue em papel e como não teve possibilidade de acesso à internet
não consegui analisar os documentos referentes aos pontos 5, 6 e 8. -------------------------------------Ponto 7 - Concessão de Alvará para Destaque de uma única Parcela de Terreno. ---------------------Operação Destaque n.º 3/2016 -------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Júlio do Céu Calado, Cabeça de Casal da Herança de ----------------------------------------O Sr. Eng. Portugal faz a apresentação da operação de destaque referida. -------------------------------Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 - Tarifário Águas do Ribatejo para 2017 e Orçamento ---------------------------------------------Requerente: Águas do Ribatejo -------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente faz o enquadramento da proposta. ------------------------------------------------------------Aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha --------------------------------Declaração de Voto do Sr. Vereador Francisco Cunha: absteve-se porque uma parte da
documentação não lhe foi entregue em papel e como não teve possibilidade de acesso à internet
não consegui analisar os documentos referentes aos pontos 5, 6 e 8. -------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------------O Munícipe António Pedro pede a palavra para solicitar o arranjo das casas Bloco B1 e Bloco B4,
pois quer fazer arranjos na sua moradia e estas encontram-se em muito mau estado e poderiam
ser arranjadas para serem disponibilizadas para arrendar a alguém. ----------------------------------------Relativamente às piscinas, questiona o porquê da água da piscina ser tão quente para os banhos. -Quanto à falta de pessoal, questiona o porquê de não se ir buscar mais pessoas ao centro de
emprego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Munícipe Fernando Loureiro refere que o assunto que o traz já falou antes das eleições, referese ao Largo Salgueiro Maia, pois este Largo cortou a Rua Ricardo Durão em duas gerando
dificuldades na entrega de correspondência para os munícipes que vivem nessa rua. Sugere que se
mude o nome para Jardim Salgueiro Maia, pois um jardim não corta a rua. -------------------------------O Munícipe João Pedro Céu intervém para falar acerca da questão dos óculos referido no inicio da
reunião, solicita que a Câmara diligencie para que a seguradora cumpra com as suas obrigações. --Questiona também acerca de uma situação de um Munícipe que solicitou ajuda para arranjos na
sua habitação, habitação esta que é propriedade do Município. Passado algum tempo foi dado à
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pessoa três latas de tinta. Essa pessoa solicitou também algumas ajudas, e um representante do
município perante a questão de que em Almeirim não é assim, disse à pessoa em questão que se
mude então para Almeirim. Pede por isso mais cuidado no tratamento destas questões sociais. ---Em resposta ás questões colocadas, o Sr. Presidente informa que a intenção do município é vender
as habitações a um preço reduzido para que quem a comprar possa fazer as obras necessárias. ----Relativamente à agua da piscina, informa que não tinha conhecimento da questão. Quanto ao
pessoal informa que o Município recorre ao Centro de Emprego, no entanto esses programas não
dependem do Município, até porque se sabe que essa situação é extremamente precária. -----------Relativamente à questão colocada pelo Munícipe Fernando Loureiro, informa que esta situação é
conhecida e que se coloca mais ao nível das coordenadas do GPS. Considera que é uma questão
que pode ser ultrapassado, mas que nunca foi ponderada a alteração do nome da rua. ---------------Quanto ao Munícipe João Céu, o Sr. Presidente informa que se irá inteirar das questões
apresentadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezoito horas horas
e vinte e dois 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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