ATA n.º 20/2016 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e oito 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),
Manuel Celestino Sabino Colhe (PS), em substituição de Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar e
Francisco José Saturnino Cunha (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 vinte cinco minutos, informando que o Sr. Vereador Pedro Gaspar
não poderia estar presente na reunião, estando o Sr. Vereador Manuel Colhe em sua substituição.
Inicia de seguida a apreciação dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 27 de Outubro de 2016, que apresentava um total
de disponibilidades de 142.587,78€.----------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu início a este período, colocando para apreciação a Proposta da ata n.º
19/2016 - Reunião realizada dia 07 de outubro de 2016. E informa que o Sr. Vereador Manuel
Colhe não poder votar, por não ter estado presente na referida reunião. Colocada à votação, a ata
foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu então a palavra aos Sr.s Vereadores para fazerem as suas intervenções. --------O Sr. Vereador Manuel Colhe felicita o anúncio do Protocolo para a requalificação global da Escola
EB2,3 de José Relvas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Lamenta que tenha começado a época de Futebol e não tenham sido intervencionados os
Balneários do Estádio Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------Alerta para a mudança da hora que irá decorrer este fim de semana, e como tal será necessário
acautelar a mudança da hora em que se ligam as luminárias públicas. -------------------------------------Alerta também que em diversas zonas da vila existem locais que a partir das 23h00 estão
completamente às escuras. ---------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016
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Relativamente às árvores existentes no recinto da Escola da Av. Carlos Relvas, alerta que devem ser
podadas durante as férias do Natal para evitar alergias e transtornos. --------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha referiu o facto de esta reunião ser a 20ª, quando deveria ser a 22ª.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afirma ainda que ultimamente é raro o dia em que não existe um corte de luz, e considera que o
Município deveria tomar posição relativamente a este assunto. ----------------------------------------------Quanto à planificação da luz, e aos seus horários, também da responsabilidade da EDP, considera
que esta planificação é um desastre. ---------------------------------------------------------------------------------Questiona ainda acerca de alguns fios nus de cobre ou de chumbo que já deveriam ter sido
substituídos, e pede que se tomem procedimentos para a sua substituição. ------------------------------Relativamente à demolição elevadores dos prédios da praça José Pinhão, questiona em que pé se
encontra este assunto e qual a posição do executivo. -----------------------------------------------------------Relativamente à Rua por detrás da Praça José Pinhão, a rua das Finanças, questiona se tem um ou
dois sentidos de transito. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente em resposta às questões colocadas, informa que relativamente à Escola, esta era
uma preocupação da Câmara já de alguns anos. Informa que esta Escola teve sempre alguns
problemas de estrutura muito graves, e com a transferência de competências do Ministério para o
Município, a Câmara assumiu assim muitos encargos para os quais não recebe o financiamento
suficiente. Assim é importante esta assunção de responsabilidade para a execução da obra de
recuperação global da Escola, pela Sr.ª Secretária de Estado Adjunta e da Educação. -------------------Informa ainda que é efetivamente uma prioridade a intervenção dos Balneários do Estádio
Municipal, intervenção essa que terá de ser feita por administração direta, logo que possível. -----Relativamente à iluminação, informa que o executivo tem também essa preocupação. Tem
conhecimento que existem zonas iluminadas e outras ao lado que não estão. Essas situações são
imediatamente reportadas à EDP, pelos serviços Municipais. --------------------------------------------------Os cortes da corrente elétrica são de facto uma preocupação. Já houve outras fases em que estas
situações eram muito frequentes. A EDP já efetuou reforços de rede, no entanto pelos vistos ainda
não os suficientes. Pelo que a Câmara irá continuar a pressionar no sentido de solucionar este
problema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente às podas das árvores da Av. Carlos Relvas e EB1, informa que esta é uma
competência da Junta de Freguesia. E compromete-se a comunicar esse facto à Junta. ----------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016
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Relativamente à periodicidade das Reuniões de Câmara, considera que a leitura que faz é que
deverão existir duas reuniões por mês, o que se tem cumprido. Havendo necessidade de reuniões
extraordinárias, também são realizadas. ----------------------------------------------------------------------------Quanto aos fios de elétricos, informa que não tem conhecimento. Mas vai averiguar. ----------------Relativamente ao sentido do trânsito na Rua Duarte Governo é uma questão para analisar. O Sr.
Vereador Carlos Pereira informa que existe já um sinal de sentido único nesse local. -------------------Quanto à questão do Elevador, informa que o Tribunal já pediu informação e que existem
procedimentos a decorrer no sentido de legalizar a situação. -------------------------------------------------O Sr. Eng. José Portugal informa que já foram solicitados os diversos pareceres e que o processo
está a andar no sentido de legalizar a situação. -------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha, afirma que o Sr. Presidente não pode analisar a lei conforme
pretende, a lei é clara, e as reuniões devem ser de duas em duas semanas e não duas por mês. ----Em relação à EDP, afirma que cortes de luz existem há muitos anos e até houve tempos em que
não havia luz. Aceita que a responsabilidade é da EDP, no entanto a Câmara tem de salvaguardar o
bem estar das populações. ----------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais questões, entra-se no período da ordem do dia: -----------------------------------------ORDEM DO DIA:
Ponto 1 - Hospital de Santarém – Informa sobre a realização das obras nos Blocos Operatório e
de Partos Requerente: Hospital de Santarém --------------------------------------------------------------------Tomado Conhecimento --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Agradecimento do G.A.A. (Gabinete de Apoio ao Aluno) do Agrupamento de Escolas de
José Relvas, ao Sr. Presidente da Câmara pela participação no I Encontro de Promoção e
Proteção dos Direitos das Crianças/Jovens – Contexto Escolar ----------------------------------------------Requerente: G.A.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado Conhecimento --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Emissão de Parecer para Constituição de Compropriedade--------------------------------------Requerente: Luís Vaz de Almada – Cabeça de Casal da Herança de----------------------------------------O Sr. Eng. Portugal faz o enquadramento do pedido.-------------------------------------------------------------Ratificado por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Proposta de aprovação do Início de Procedimento de Elaboração do Código
Regulamentar do Município de Alpiarça. ---------------------------------------------------------------------------
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Município de Alpiarça ---------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 - Proposta de Publicitação do Início do Procedimento de Revisão do Regulamento para
Ocupação e Aquisição de Terrenos na Zona Industrial de Alpiarça. ----------------------------------------Município de Alpiarça ---------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 6 - Proposta de alteração da redacção dos art.ºs 36º, 37 e 38º do atual RZIA (Regulamento
Zona Industrial Alpiarça), afim de deferir a pretensão do particular Joãsucatas – Transporte de
Sucatas Lda – Processo de Obras n.º 1/2016 ----------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça ---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha, aprovar a avocação da
competência prevista no artº 33º, n.º 1, alinea y) do R.J.A.L. E artº 23 e seguintes do R.J.U.E., que
se extingue com a tomada de decisão deste acto e aprovar a pretensão do particular nos termos e
com os fundamentos constantes da proposta. --------------------------------------------------------------------Declaração de Voto do Vereador Francisco Cunha: Absteve-se porque não está seguro quanto à
legalidade desta decisão. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 7 - Procedimento para formação de Contrato de Empreitada de Obras Públicas de
“Recuperação e Revitalização do Jardim Municipal – Alpiarça” ---------------------------------------------Município de Alpiarça ---------------------------------------------------------------------------------------------------o Sr. Vereador João Arraiolos durante a discussão deste ponto, por fazer parte do Júri. ---------------O Sr. Vereador Manuel Colhe, questiona se o parecer jurídico apresentado é suficiente. --------------O Sr. Vereador Francisco cunha mostra-se surpreendido que havendo tantas empresas de
construção e tanta falta de trabalho, e que havendo 8 empresas interessadas só uma apresentou
proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha. --------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos regressa à sala da reunião. ------------------------------------------------------Ponto 8 - Proposta das Grandes Opções do Plano e Proposta de Orçamento para o ano
económico de 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento da proposta. --------------------------------------------O Sr. Vereador Manuel Colhe afirma que gostaria de ver este ponto como ponto único para uma
reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016
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Verifica que não existe projeto para a captação de novas empresas, a promoção turística vai ser
feita como até aqui, sem resultados visíveis. Assim como na Educação, Cultura e demais serviços
sem grandes projetos de alteração. ----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha considera que este é um documento que não corresponde à
realidade. Questiona como é que se prevê uma receita de 10 milhões de euros. ------------------------Considera que é um orçamento forjado para cobrir as despesas. --------------------------------------------Questiona quais são os terrenos a vender por 280 mil euros e relativamente aos outros, a que se
refere a verba de 418 mil euros e de 731 mil euros. -------------------------------------------------------------Relativamente às GOP's verifica que não passa de um documento de acções que realça
essencialmente fazer 3 obras importantes, uma delas é a reforma do jardim, outra a adaptação do
Mercado Municipal e a intervenção do antigo edifício da Câmara. ------------------------------------------Verifica ainda outro projeto que visa a alteração de lâmpadas em iluminação LED. ---------------------O Sr. Vereador João Arraiolos responde às questões colocadas, e informa que existem rubricas com
1000 uma vez que ainda não existem verbas definidas, é necessário que a rubrica esteja aberta. --Informa ainda que o orçamento é um pouco mais alto tendo em conta também o aumento do
valor de investimentos previstos. -------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente explica que este é um orçamento muito apertado e que joga com regras também
muito apertadas. É um orçamento para gerir o Município de forma sustentável e preparar
investimentos necessários no concelho. ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Manuel Colhe afirma que se discutem aqui questões muito sensíveis, também era
difícil em mandatos anteriores e o valor da dívida não existiria caso não tivessem existido alguns
dos grandes investimentos feitos em mandatos anteriores. ---------------------------------------------------Aprovado por maioria com os votos contra dos Sr.s Vereadores Manuel Colhe e Francisco Cunha
Remeter à próxima Assembleia Municipal --------------------------------------------------------------------------Declaração de Voto do Sr. Vereador Francisco Cunha: Vota contra, porque por um lado as GOP's
não vão ao encontro das necessidades de Alpiarça e dos seus Munícipes, e por outro lado porque
considera um orçamento batoteiro e onde são forjadas receitas no valor de 3 milhões de euros.
PERÍODO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezoito horas horas
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e dez 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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