ATA N.º 23/2016 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------Aos doze dias de dezembro 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 Colhe, em
substituição de 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.---------------------------------------------------------------------------------------------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 Pedro Gaspar fez-se
substituir pelo Sr. Vereador Manuel Colhe, e que o Sr. Vereador Francisco Cunha, fez-se substituir
pelo Sr. Vereador António da Conceição Moreira.-----------------------------------------------------------------Inicia de seguida a apreciação dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 09 de Dezembro de 2016, com um total de
disponibilidades de 131.795,15€.--------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu início a este período, colocando para apreciação e votação a Proposta da ata
n.º 21/2016 - Reunião realizada dia 11 de Novembro de 2016. Foi aprovada por unanimidade.----O Sr. Presidente fez uma comunicação sobre os quarenta anos do Poder Local Democrático e sobre
as primeiras eleições autárquicas que se realizaram em doze de dezembro de mil novecentos e
setenta e seis. Referiu que foi um período de grande manifestação popular para a democracia.-----Deu nota dos elementos que fizeram parte nas primeiras eleições e que deram o seu melhor e
contribuíram para o desenvolvimento do nosso Concelho.-----------------------------------------------------De seguida, o Sr. Presidente deu a palavra aos Sr.s Vereadores para fazerem as suas intervenções.-O Sr. Vereador Manuel Colhe, iniciou desejando um Bom Natal a todos e à população em geral.----Falou sobre os movimentos solidários em favor dos mais carenciados, e fez a apresentação de uma
sugestão para ajudar os mesmos, nomeadamente aquando da realização do jantar de natal da
Câmara, cada um dos eleitos e todos os trabalhadores, levassem um bem consumível para
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posteriormente serem entregues às Cáritas, e depois para fazerem chegar aos mais carenciados.---Falou sobre a evolução do Poder Local de Alpiarça, e também falou nas pessoas que o Sr.
Presidente já tinha referenciado e que foi um grande homem, Sr. Joaquim Alcobia Matias, e que
nos momentos difícies sabia resolver os artritos.------------------------------------------------------------------Fez também uma homenagem ao poder local.---------------------------------------------------------------------Fez uma referencia à sinalização de trânsito, e sugeriu que a Câmara forma-se uma Comissão de
sinalização de trânsito, e fazer a inclusão de uma serie de gente que poderia ajudar o Município.---Disse que em frente à Escola Primária tem folhas amontoadas no passeio, impedindo a circulação
no mesmo. Disse que viu nas redes sociais que a Av.ª Maria Xavier vai ser palco de intervenções
pelo que sugeriu que as folhas frente à referida Escola fossem limpas de modo a que as mesmas,
na época de chuva e como a rua é a descer, não fiquem todas nos sumidoros existentes na Rua
principal, porque depois será necessário fechar a rua se tal acontecer.--------------------------------------O Sr. Vereador António Moreira, falou das primeiras eleições autarquias de Alpiarça, à cerca de
quarenta anos. Disse que recorda como as pessoas nessa época viviam entusiasmadas e
apareciam, o que não é o caso agora.--------------------------------------------------------------------------------Questionou o Sr. Presidente como se chegou ao horário de trabalho na autarquia, que neste
momento são de seis horas, e se é para todos, e como é que o Sr. Presidente vai resolver a situação
nas escolas, porque com o pouco pessoal que tem como vai ser em termos de horários.--------------Falou sobre o problema de um prédio por cima da Maxiloja, que foi levantado à tempos, pretende
saber o que foi feito em relação ao problema, porque tudo se mantêm igual.-----------------------------Saudou o “bom senso” na instalação da barraquinha das Cáritas junto aos Águias, porque tem
impressão que este ano não incomodou ninguém.---------------------------------------------------------------Falou sobre um assunto que se passou na Assembleia Municipal, sobre a casa da Senhora
Belizanda, residente na Rua Ricardo Durão, em que entram as águas. Considera que houve um
falhanço qualquer de um técnico superior, ao fazer os cálculos.-----------------------------------------------Falou sobre o Parque de Estacionamento junto às Finanças e disse que têm ausência de sinalização
informativa de sentido proibido, de quem sai do parque de estacionamento para a Rua do
Casalinho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enalteceu o trabalho que fizeram ou estão a fazer na Rua Dr. José António Simões, à entrada da
rua, era um bocado confuso, e pensa que aquele parque de estacionamento que fizeram ou que
estão a acabar de fazer, onde cabem três ou quatro carros é capaz de resolver o problema que se
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impunha.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente respondeu às questões colocadas, deixando as sobre o trânsito ao Sr. Vereador
Carlos Jorge Pereira, a questão das folhas e a questão sobre o horário de trabalho ao Sr. Vereador
João Pedro Arraiolos.------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente começou por responder à proposta/sugestão do Sr. Vereador Manuel Colhe, sobre
o jantar de natal, disse que poderão transmitir à da DECULT, com a Câmara e Junta de Freguesia,
que é quem organiza o jantar se é boa ideia, que será uma questão de ajuizar o assunto. Falou
novamente sobre o poder local, disse que foi um processo muito bem sucedido.------------------------Sobre a questão do prédio que se falou é uma questão de condomínio.------------------------------------Também respondeu à questão da barraquinha das Cáritas, informou que desta vez não foi o dono
da loja, mas sim o pessoal dos Águias, que até foram falar com ele, porque se estavam a roubar
dois ou três lugares de estacionamento.-----------------------------------------------------------------------------Respondeu outra vez ao assunto da Dona Belizanda e que a Câmara já interveio assim como as
Águas do Ribatejo, no entanto informou que os técnicos continuam a ter em consideração desta
situação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Carlos Jorge Pereira, respondeu às questões sobre o trânsito e sobre o problema
das folhas junto à Escola Primária.
Sobre a questão do trânsito no parque de estacionamento junto às Finanças, informou que existem
sinais de trânsito no local, tanto na Rua Silvestre Bernardo Lima e Rua Comandante Fontoura da
Costa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a quantidade de folhas existentes próximo das Escolas, não sabe se os funcionários hoje
foram lá, sabe que o plano de trabalhos seria hoje, saíram para a Rua e irem retirar as folhas
próximo de todas as Escolas.--------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, respondeu à questão sobre o horário de trabalho, que
também foi colocada na Assembleia Municipal, informou que se trata de uma jornada simples para
uma jornada contínua, e informou qual a reorganização dos serviços, tanto internos como
externos, e que esta reorganização teve em conta o interesse dos trabalhadores e dos munícipes.-Também informou que foi feito um inquérito individual a todos os funcionários.------------------------O Sr. Vereador António Moreira, replicou, e questionou sobre os funcionários e disse que à
funcionários que na autarquia fazem seis horas e os das Escolas fazem sete e oito.----------------------O Sr. Presidente voltou a explicar a questão dos horários, e informou que a questão das escolas
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embora seja responsabilidade da Câmara a gestão é da escola. O Sr. Vereador Carlos Jorge Pereira
e Sr. Vereador Manuel Colhe, também falaram sobre o assunto.----------------------------------------------Foi feito um intervalo de cinco minutos.-----------------------------------------------------------------------------Deu-se inicio à ordem de Trabalhos-----------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Licença especial de ruído para os dias 09/12/2016 a 10/12/2016, no horário 22h às 24h e
24H às 02H, respectivamente, para um evento a realizar no Pavilhão dos Bombeiros e da Música,
na Rua dos Bombeiros e da Música em Alpiarça.------------------------------------------------------------------Requerente: Associação Cultural e Desportiva de Beneficência dos Bombeiros Municipais de
Alpiarça.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Isenção de Taxas------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para Ratificação:------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria, aprovar a ratificação com a abstenção do Vereador António
Moreira-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Licença especial de ruído para os dias 17/12/2016 a 18/12/216, no horário
compreendido entre as 21h e 02h, num pavilhão no recinto da Feira Alpiagra, em Alpiarça.----------Solicita isenção taxas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Bernardo Castelo Gaspar Pinto – Escola EB 2/3 Alpiarça----------------------------------------Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a licença.------------------------------------------------------Ponto 3 - Informação interna n.º 10/2016 GTO, sobre Proposta de elementos a integrar as
Comissões de Vistorias, Auditorias e Avaliações.-------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.----------------------------------------------------Ponto 4 - Proposta de Minuta de Protocolo, entre o Município de Alpiarça e a EDP Distribuição –
Energia, S.A.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação e Remeter à Assembleia Municipal para autorização:-------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo-----------------------------------Remeter à Assembleia Municipal para Autorização---------------------------------------------------------------ATA N 23 RC 12 DEZEMBRO 2016

Pág. 4 /5

No período do Público não houve intervenções.------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezassete horas
horas e trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, para efeitos de
execução imediata foi aprovada em minuta. -----------------------------------------------------------------------E eu, Ana Cristina Lima Ferreira, Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e assino.--
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