ATA N.º 21/2016 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016. -------------------------------------------------------------------------------------Aos onze 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), Manuel Celestino Sabino Colhe (PS), em substituição de
Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar e Francisco José Saturnino Cunha (PPD/PSD/MPT/TPA). O
Vereador João Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV), esteve ausente com falta justificada de gozo
de férias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram ainda presentes no apoio à reunião: 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 sete 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 10 de Novembro de 2016, que apresentava um
total de disponibilidades de 140.532,78€.---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu início a este período, colocando para apreciação a Proposta da ata n.º
20/2016 - Reunião realizada dia 28 de outubro de 2016. 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 inicia a sua intervenção felicitando o Executivo pela realização da
iniciativa relativa ao S. Martinho e relativamente à escolha do local que permite e aproximação aos
Bombeiros Municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ainda a eventos culturais e mais concretamente a uma circular distribuída pelo
comercio local, considera esta atividade com pouco interesse. Sugere que se crie um concurso de
montras de natal, e sugere ainda que o júri fosse constituído por um júri forte, e que fossem
atribuídos prémios para potenciar a competitividade.-----------------------------------------------------------Sugere ainda ao Sr. Presidente, tendo em conta os lucros da empresa Águas do Ribatejo, que esta
mesma empresa pudesse apoiar o Município nas iluminações de Natal.------------------------------------Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, de 11 de Novembro de 2016
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O Sr. Vereador Francisco Cunha, afirma que o Sr. Presidente deve estar satisfeito pela eleição do
Trump uma vez que este é amigo do Putin.-------------------------------------------------------------------------Refere ainda que faz hoje 15 anos que foram inauguradas as piscinas Municipais.-----------------------Relativamente às GOP's aprovadas na reunião passada, relativamente à recuperação do edifício da
GNR afirma que ainda não será em 2017 pois só foram cabimentados 1.000€ para esta
obra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questiona quantos Hectares a de terreno dos legados foram arrendados à AgroAlpiarça.-------------Afirma ainda que o Município, quando recorreu ao PSF pagou todo o passivo de curto prazo, e
nessa altura o Concelho era dos que pagava mais rápido, no entanto hoje em dia o Município é o
que tem o maior prazo médio de pagamento, sendo no distrito de Santarém o segundo pior
concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questiona quando é que o Sr. Presidente pensa em aderir ao FAM.------------------------------------------Critica o tempo para a realização da obra no Jardim Municipal, e questiona quanto à manutenção
do Jardim e limpeza dos seus sanitários, de quem é a responsabilidade.------------------------------------Quanto à Barragem, questiona se o tratamento já está concluído e se já existe algum relatório.-----Questiona ainda onde anda a comissão de utentes do centro de saúde.------------------------------------Pergunta ainda se pode ou não ir nas visitas dos idosos, e se pode ser informado quando são
realizadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lê ainda um email que recebeu hoje, relativamente a um Sr. que anda com uma carrinha a
remexer os lixos dos contentores públicos.--------------------------------------------------------------------------Em resposta às questões colocadas o Sr. Presidente relativamente à sugestão da iluminação de
Natal, informa que a Empresa já tem por hábito apoiar algumas iniciativas junto do Município, não
sendo no entanto este o seu âmbito. Poderá colocar a questão à discussão junto da Empresa.-------Relativamente à vitória do Trump nas eleições Americanas, considera que se este se enquadra em
algum modelo de atuação será na do Sr. Vereador Francisco Cunha, demagógica e populista.------Relativamente às GOP's admite que é difícil aos Vereadores analisarem estes documentos num
curto espaço de tempo, no entanto as forças políticas terão agora tempo pois só irão ser aprovados
em Assembleia em Dezembro. Relativamente à questão do edifício da GNR, esclarece novamente
que os valores residuais orçamentados existem para as rubricas estarem abertas, e caso haja
comparticipação do Ministério da Administração Interna, possa haver realmente uma
intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, de 11 de Novembro de 2016
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Quanto aos Hectares arrendados à AgroAlpiarça, afirma que não tem presente esses dados, mas
trará a informação numa próxima reunião.--------------------------------------------------------------------------Quanto aos prazos médios de pagamento, afirma que esta questão sempre foi clara, e que só foi
dado ênfase a este assunto pois os eleitos do PS no anterior mandato se mostraram contra o PSF.-O Sr. Presidente informa que o FAM era um fundo desejado pelos Municípios, no entanto é um
mecanismo que se intromete na autonomia dos Municípios.--------------------------------------------------Considera que a única solução será a criação de condições para que o Estado cumpra a Lei das
Finanças Locais, e com a criação de um verdadeiro fundo Municipal.----------------------------------------Relativamente à questão do Jardim Municipal, informa que esta foi uma medida a que os
Municípios puderam recorrer ao nível da Regeneração Urbana, e considera que 99% dos
Municípios irão recorrer a esta medida.------------------------------------------------------------------------------Quanto à manutenção do Jardim, obviamente que o Município terá que a fazer.-------------------------Relativamente aos médicos de família e à comissão de utentes, considera que o concelho necessita
de uma comissão de utentes forte, uma vez que esta é uma estrutura muito útil nos serviços de
saúde.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente às visitas dos Idosos, refere que estas já são feitas desde os anos 80, e no geral
todas as Câmaras e Juntas fazem este tipo de visitas, e é normal os eleitos acompanharem. Afirma
que este é um serviço de integração.---------------------------------------------------------------------------------Informa ainda que participaram nestas visitas trezentas e muitas pessoas de todo o concelho e que
correram muito bem.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Carlos Pereira, em resposta ao Sr. Vereador Manuel Colhe relativamente ao evento
das montras, concorda com as sugestões apresentadas no entanto como é a primeira vez que se
realiza esta iniciativa, considerou que talvez não fosse benéfico começar logo por um concurso.----Quanto à Barragem informa que ainda falta fazer um tratamento e que já existe um relatório com a
evolução até 18 de outubro.--------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao Senhor. que recolhe o lixo, já se informou que a única coisa que o Município pode fazer
é tentar sensibilizar o Senhor. para que não o faça. Informa ainda que já contactou por diversas
vezes com a pessoa em causa.------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Manuel Colhe, afirma que o Município é pequeno e que toda a gente se conhece.
Considera que esta situação não é nada fácil de resolver. Não se podendo legalmente agir contra
estas situações, considera que existem formas de o evitar.-----------------------------------------------------Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, de 11 de Novembro de 2016
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O Sr. Vereador Francisco Cunha relativamente à recuperação da antiga Câmara Municipal, edifício
da GNR, considera que esta situação não é só do MAI, considera que o Sr. Presidente deveria pedir
desculpa à população pois fez promessas eleitorais em 2013 que não cumpriu.--------------------------Em relação ao lixo, considera surpreendente a resposta do Sr. Vereador, pois se a situação não é
correta tem de haver formas de o impedir.--------------------------------------------------------------------------Em relação ao FAM, afirma que o município vai ter de aderir ao FAM logo após as eleições. Quanto
à comissão de utentes, concorda que esta é muito útil quando o Partido Comunista está no poder.Ainda em relação às viagens dos Idosos, afirma que não se opõe nem é contra, surpreende-se
apenas que o executivo perca um dia inteiro a fazer estas viagens. E questiona qual é o interesse.--Em forma de conclusão, o Sr. Vereador Carlos Pereira afirma que o Sr. Vereador Manuel Colhe já
teve muito tempo para resolver o problema do Senhor. que recolhe o lixo, enquanto responsável
pelo sector.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao edifício da Câmara Velha, o Sr. Presidente esclarece que não houve qualquer
promessa, mas sim compromissos de tentar resolver os problemas. E afirma que se mantém a
intenção para intervir neste edifício.----------------------------------------------------------------------------------Terminado este período, é feito um pequeno intervalo.---------------------------------------------------------ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Proposta de dissolução LT – Sociedade de Reabilitação Urbana, EM, nos termos do
Projeto de Dissolução e Liquidação - Requerente: CIMLT-------------------------------------------------------O Sr. Presidente faz o enquadramento da proposta.--------------------------------------------------------------O Sr. Francisco Cunha questiona quanto custou a SRU à Câmara de Alpiarça, e o que ganhou com
isso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente explica que o que Alpiarça ganhou foi o trabalho técnico com a constituição das
três ARU's.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria com abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha, remeter à Assembleia
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Protocolo entre a CIMLT e o Município de Alpiarça destinado à promoção da
elaboração do estudo de viabilidade económica e financeira, para a constituição de uma
empresa intermunicipal para a distribuição de energia pelos Municípios Associados. Requerente:
CIMLT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade---------------------------------------------------------------------------------------------Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, de 11 de Novembro de 2016
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Ponto 3 - Transmissão dos Lotes n.ºs 73 e 74 da Zona Industrial de Alpiarça-----------------------------Requerente: TECNEL - Electricidade e Telecomunicações-------------------------------------------------------O Sr. Vereador Manuel Colhe, mesmo não havendo impedimento legal, pede para se retirar da
sala, pela relação deste ponto com o Vereador Pedro Gaspar.-------------------------------------------------O Sr. Presidente informa que na preparação da reunião, surgiram algumas dúvidas, pelo que
propõe a retirada do ponto.---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Manuel Colhe considera que duas semanas será muito tempo para voltar a trazer
este assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente refere então que desde que fique claro que a Câmara não irá exercer o direito de
preferência, poderá ser votado o ponto.-----------------------------------------------------------------------------Havendo dúvidas para esclarecer, o ponto é retirado para análise.-------------------------------------------Um vez que o ponto quatro deve ser tratado de forma privada, é antecipado o ponto cinco e o
período do público.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 - Proposta para atribuição de subsídio, à Associação Cultural e Recreativa do Frade de
Cima, (no valor de 600,00euros), para comparticipação nas despesas e pelo apoio prestado ao
Concelho, neste caso cede as suas instalações ao Gabinete de Apoio ao Munícipe e à atividades
com Seniores e Idosos durante o ano de 2016.--------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------------- O Munícipe Filipe Nunes intervém par dizer que é licenciado em Gestão de Marketing, e vem para
falar diretamente com o Vereador Carlos Pereira. E faz um apelo a que o executivo o acompanhe
para verificar o estado em que se encontra o Patacão.-----------------------------------------------------------Afirma que o Município necessita de um plano estratégico de turismo verde.-----------------------------Em relação ao Vereador Carlos Pereira, afirma que é assustador o que está a acontecer no patacão.
E coloca-se ao dispor para apresentar os seus estudos, e afirma que é um cidadão verde e não um
cidadão lixo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente agradece a participação do Munícipe, no entanto considera também que o
munícipe teve também alguma considerações menos corretas nas redes sociais.------------------------Afirma que por vezes existem reações tomadas no momento na sequência do que vemos, ouvimos
e lemos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao Patacão, informa que o local não é propriedade do Município, e até é um pouco
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dúbia a questão da propriedade relativamente às habitações. Quanto à maracha afirma também
que é uma responsabilidade da ARH Tejo.---------------------------------------------------------------------------Informa que o Município tem tido o cuidado de manter o espaço limpo,houve também até certa
altura uma entidade ligada à cultura Avieira que tinha como finalidade a qualificar estas áreas, no
entanto houve um desacelerar deste processo por culpa das dificuldades que foram
aparecendo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Munícipe pede novamente a palavra para dar nota de projetos de educação ambiental.
Considera que os Alpiarcenses, assim como o Sr. Presidente não têm noção da potencialidade do
local. Pede que o Executivo tente acompanhar o processo do Patacão e que o mantenha limpo,
pois é um local que as pessoas continuam a utilizar.--------------------------------------------------------------Considera que as escolas do Concelho também não apostam em projetos de cidadania, nem
promovem nos diplomas que entregam, projetos de cidadania.-----------------------------------------------O Sr. Presidente mostra-se disponível para receber as contribuições para melhorar esses aspetos.-Informa ainda que o Município está a trabalhar num plano de valorização turística do concelho,
que está de momento aberto a contribuições dos munícipes.-------------------------------------------------O Sr. Vereador Carlos Pereira, esclarece que não referiu que o Munícipe era lixo, afirmou que se
algumas pessoas fossem colocadas nos contentores aí sim eles ficariam a transbordar. Afirma ainda
que formação não quer dizer educação e que o Munícipe em algumas situações fez afirmações
menos educadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Munícipe afirma que considera que uma gestão autárquica que não como preocupação política
uma gestão verde, faz uma gestão de lixo.--------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente dá por terminado o período do público, e a reunião deixa de ser pública para que
possa ser discutido o ponto quatro.-----------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Processo Disciplinar - PD 2/2016 a um funcionário.------------------------------------------------Ponto é retirado para vir a uma próxima reunião, com o processo completo.------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezoito horas e
quarenta 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, de 11 de Novembro de 2016
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