ATA n.º 22/2016 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016. --------------------------------------------------------------------------------------Aos trinta dias do mês de novembro 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), António da Conceição Moreira (PPD/PSD/MPT/TPA) em
substituição de Francisco José Saturnino Cunha. -----------------------------------------------------------------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 que o Sr. Vereador Francisco Cunha
pediu suspensão de mandato entre 29 de Novembro e 12 de Dezembro, estando o Sr. Vereador
António Moreira em sua substituição. -------------------------------------------------------------------------------Inicia de seguida a apreciação dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 29 de Novembro de 2016, com um total de
disponibilidades de 127,497,27€.--------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu início a este período, colocando para apreciação a Proposta da ata n.º
21/2016 - Reunião realizada dia 11 de Novembro de 2016. Informa que a ata não pode ser
colocada à votação, uma vez que não existe quórum para a sua votação de acordo tendo em conta
o Novo Código de Procedimento Administrativo.------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu então a palavra aos Sr.s Vereadores para fazerem as suas intervenções. --------O Sr. Vereador Pedro Gaspar inicia a sua intervenção cumprimentando todos os presentes e afirma
que pouco se passa na nossa terra para fazer qualquer intervenção de impacto político. Considera
que Alpiarça se encontra em gestão e que existem alguns municípios que têm conseguido manter
conversações profícuas com alguns Ministérios e têm conseguido tirar daí alguns dividendos. ------Questiona como está a questão da Barragem, se o processo está a ser seguido através de análises
regulares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador António Moreira inicia a sua intervenção para afirmar que relativamente à
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Barragem considera que o assunto não está a ser resolvido. Considera que deveria ser feito um
estudo mais aprofundado. ----------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à questão do lixo, considera que existem caixotes do lixo muito cheios, muito sujos
e agora também alguns apoiados em tijolos. ----------------------------------------------------------------------Questiona ainda acerca de uma situação da Av.ª Carlos Relvas onde há muitos anos existe uma
tampa de esgoto de madeira e onde foi aberto um buraco que é um perigo.------------------------------Em resposta às questões colocadas, o Sr. Presidente informa que os contactos com o Poder Central
têm existido, quer para resolver problemas existentes nos seus respetivos momentos, quer para
conhecer as perspetivas de futuro e solicitar apoio para o Concelho. ---------------------------------------Afirma ainda que todos os apoios dependem dos fundos comunitários, e que relativamente ao
quadro comunitário que iria abrir em 2014 só agora estão a abrir as primeiras candidaturas. E
neste caso o Município de Alpiarça está na primeira linha com projetos aprovados. --------------------Relativamente à Barragem, informa que ao longo do verão, que foi o mais quente dos últimos
anos, não houve a habitual mortandade de peixes. Não há cheiros e a situação está melhor, com o
investimento efetuado foi possível minimizar o problema. Sendo que, não é como já foi afirmado, a
solução definitiva, mas sim a solução para minimizar os impactos. ------------------------------------------Informa ainda que os filtros da ETA (Estação de Tratamento de Águas) o que fazem é eliminar o
arsénio e o manganês da água da rede, e são esses minerais que são devolvidos para a água da
Barragem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto a investimentos no concelho, informa também que ontem visitou uma exploração que
coloca Alpiarça como o maior produtor de amêndoas de toda a região, informa também que nos
últimos anos Monliz duplicou a sua produção e a TEXSA que se instalou na Zona Industrial. Afirma
ainda que as Autarquias têm um papel importante de apoio ao tecido empresarial, no entanto as
primeiras responsabilidades das Autarquias são outras. --------------------------------------------------------Relativamente à questão da Av.ª Carlos Relvas, afirma que não tinha conhecimento mas que irá
verificar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda em resposta ás questões da barragem, o Sr. Vereador Carlos Pereira afirma que são feitas
análises de 2 em 2 meses e que essas análises são públicas. Informa também que todos os
tratamentos efetuados têm tido em consideração os parâmetros em análise, e que todos têm tido
uma avaliação positiva.---------------------------------------------------------------------------------------------------Informa que ultimamente tem visto publicadas algumas fotografias identificadas como saída de
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água da ETA, que não correspondem à realidade pois a água da ETA não sai no local referido.-------Na réplica o Sr. Vereador Pedro Gaspar informa que ouviu com muita atenção a explicação acerca
dos Fundos Comunitários, questiona no entanto a explicação acerca das águas da barragem uma
vez que lhe dizem que as análises estão publicadas, mas que por uma questão de cortesia
poderiam entregar esses mesmos resultados aos Vereadores da Oposição.--------------------------------O Sr. Vereador António Moreira, acerca das suas intervenções afirma que existem várias situações
de pedidos que foram feitos e que a documentação não lhe foi entregue nomeadamente os dados
sobre as entradas nas piscinas.-----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente esclarece que esses documentos forma entregues numa reunião de Câmara,
possivelmente ao outro Vereador do TPA. --------------------------------------------------------------------------Terminado este período, o sr. Presidente dá início ao Período da ordem do dia. -------------------------ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Agradecimento pelo empréstimo das obras Retrato de Senhora (1918), Busto de
mulher (1896) e A mulher da máscara (1899) da autoria de Columbano Bordalo Pinheiro.--------Requerente: Câmara Municipal da Sertã--------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar questiona como é que estas cedências são feitas.-------------------------O Sr. Presidente explica as formas de cedência e que as entidades que recebem as obras é que
tratam dos seguros das obras.----------------------------------------------------------------------------------------Tomado Conhecimento-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Transmissão dos Lotes n.ºs 73 e 74 da Zona Industrial de Alpiarça---------------------------Requerente: TECNEL - Eletricidade e Telecomunicações------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar retira-se da sala por incompatibilidade de interesse em relação à
discussão e aprovação do ponto.-------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente faz o enquadramento do ponto.----------------------------------------------------------------Aprovado por Unanimidade-------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar volta a entrar na sala.-------------------------------------------------------------Ponto 3 - Minuta de Contrato Empreitada de Obras Públicas de “Recuperação e Revitalização do
Jardim Municipal de Alpiarça”---------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça--------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente faz o enquadramento do ponto.----------------------------------------------------------------Aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Gaspar.------------------------------------Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, de 30 de Novembro de 2016
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Ponto 4 - Proposta Para a Autorização para a Contratação de um Empréstimo de Curto Prazo
para o Ano de 2017, junto do Banco Caixa Geral de Depósitos.---------------------------------------------Para Deliberação e Remeter à Assembleia Municipal para autorização:---------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos faz o enquadramento da proposta.-------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar questiona se o contrato é de um ano ou se é extensível, e se esta
necessidade surgiu antes ou depois da elaboração do Orçamento.-----------------------------------------O Sr. Vereador António Moreira questiona se este processo não foi já feito há uns tempos atrás.--O Sr. Vereador João Arraiolos esclarece que o anterior era para substituição de dívida, não tendo
nada a ver com esta proposta. Este empréstimo é um dos mecanismos legais que a Câmara tem ao
seu dispor para cumprir com os compromissos assumidos de uma forma mais tranquila.--------Aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador António Moreira e o voto contra do Sr.
Vereador Pedro Gaspar, que fez declaração de voto: Votei contra a contratação do presente
empréstimo pretendendo desta forma desvincular-me dessa decisão, por considerar que a
contratação destes empréstimos que servem entre outras coisas para pagar o serviço da dívida
acabarão eles próprios por ser um instrumento de ruína financeira desta autarquia.------------------Remeter à Assembleia Municipal para autorização--------------------------------------------------------------Ponto 5 - Processo Disciplinar - PD 1/2016 e PD 2/2016 a um funcionário.----------------------------Município de Alpiarça--------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informa que este processo veio à ultima reunião e foi retirado por não estar
completo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Um vez que esta discussão terá de ser feita em privado, e havendo Munícipes na Sala, o Sr.
Presidente sugere que se antecipe o período de intervenção do público.--------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------------O Munícipe Armindo Batata intervém para questionar se existe um plano de segurança para o
Estádio Municipal, pois o único portão que permite o acesso a viaturas de emergência é o portão
central, que é habitualmente bloqueado por viaturas estacionadas. ----------------------------------------Relativamente ao esgoto da ETA afirma que estava descansado que os produtos da renegação da
água iam para a barragem, mas que pelos vistos não vão e questiona para onde vão.------------------Relativamente às obras do jardim, questiona se está prevista a contratação de um arqueólogo uma
vez que no local existia um igreja pelo que deverão aparecer estruturas. ----------------------------------O munícipe Eduardo Costa intervém para relatar um facto sobre um comentário tido pelo Sr.
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Presidente onde refere que o munícipe demonstra uma carga combinada de ódio pessoal e de
preconceito anti-comunista irracional e de manipulação dos factos e ultraje à verdade, pelo que
solicita alguma clarificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------Levanta ainda questões acerca dos tarifários da empresa Águas do Ribatejo. Fala ainda sobre a
discussão no Conselho Municipal de Educação acerca da alimentação escolar. Refere ainda que
alertou numa outra reunião que a fiscalização das refeições escolares são uma incumbência do
Veterinário Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Refere também que por altura do Centenário, se dispôs a trazer para o concelho uma peça de
teatro alusiva à constituição do concelho, e que não houve disponibilidade por parte da Autarquia
sobre o pretexto de ser próximo de eleições. ----------------------------------------------------------------------Relativamente à Barragem, refere que foi permitido que centenas de jovens nadassem na
Barragem não havendo análises que comprovassem a qualidade da água. Refere também que se
disponibilizou para participar numa solução para a Barragem com apoio de meios militares. --------Noutra questão refere ainda que durante as eleições para a Assembleia da República, a Câmara
Municipal não estava em condições de cumprir a legalidade disponibilizando um local para
propaganda a todos os partidos políticos. --------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente, respondendo às questões do munícipe Armindo Batata, refere que não tem
conhecimento do plano de segurança do Estádio Municipal, considera que efetivamente é uma
situação que acontece com alguma regularidade e que vai verificar. ----------------------------------------Relativamente à conduta da ETA, refere que o que foi dito é que a fotografia que ilustra a descarga
não corresponde à saída da conduta da ETA, uma vez que a saída se processa noutro local da
Barragem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Jardim Municipal, refere que não existe nenhum plano preparado em termos de
acompanhamento arqueológico mas que como é evidente se a questão se colocar serão tomadas
as diligências necessárias, relativamente às questões do Munícipe Eduardo Costa, afirma que este
assunto tem a ver com uma invasão clara da privacidade do munícipe Mário Pereira. ------------------Quanto à questão da propaganda política esclarece que em Alpiarça nunca foi prática a Câmara
disponibilizar esses placards às força políticas. Mas levantada a questão, nas últimas eleições esses
referidos placards já foram disponibilizados na Escola das Faias, mas não foram utilizados por
nenhuma força política. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 - Processo Disciplinar - PD 1/2016 e PD 2/2016 a um funcionário.-----------------------------Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, de 30 de Novembro de 2016
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Município de Alpiarça--------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de repreensão escrita que após votação secreta foi decidida com cinco votos favoráveis.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezoito horas horas
e cinquenta 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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