ATA N.º 24/2016 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e nove 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, presidida pelo Sr.
Vice-Presidente Carlos Jorge Duarte Pereira (CDU-PCP/PEV), onde compareceram os senhores 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. -------O Sr. Presidente não esteve presente por motivo de férias. ----------------------------------------------------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. Vice-Presidente cumprimentou todos os presentes e declarou aberta
a reunião, eram quinze horas e quinze minutos.-------------------------------------------------------------------Inicia de seguida a apreciação dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 28 de Dezembro de 2016, com um total de
disponibilidades de 84.083,56 €.---------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Vice-Presidente deu início a este período, colocando para apreciação a Proposta da ata n.º
22/2016 - Reunião realizada dia 30 de Novembro de 2016. Sendo a mesma aprovada por
unanimidade com as alterações sugeridas.--------------------------------------------------------------------------É dada a palavra aos Sr. Vereadores para fazerem as suas intervenções. O Sr. Vereador Pedro
Gaspar inicia a sua intervenção para desejar a todos umas Boas Festas e um ótimo dois mil e
dezassete. Relativamente aos lixos refere o facto de ter sido concedida a tolerância de ponto no dia
vinte e seis o que trouxe muitos constrangimentos ao nível dos lixos. Sugere que se podia ter sido
dada uma tolerância alternada para que os serviços pudessem ter sido assegurados.-------------------O Sr. Vereador António Moreira deseja também que o melhor que tivemos em dois mil e dezasseis
seja o pior que possamos ter em dois mil e dezassete.-----------------------------------------------------------Relativamente aos lixos considera também que deveria ter existido bom senso relativamente à
questão da tolerância de ponto tendo em conta que esta é uma época em que se produz
efetivamente muito lixo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Apela também a que a comissão municipal de trânsito ou alguém que pudesse avaliar alguns sinais
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de trânsito colocados no concelho, para verificar que existem algumas anomalias.----------------------Refere-se à rotunda do Cravo onde a sinalização é confusa e contém diversos sinais que se
contradizem.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fala também relativamente à iluminação pública, e às horas em que as mesmas acendem e
apagam pois algumas estão desfasadas com a luz do dia.-------------------------------------------------------Relativamente ao processo disciplinar dos Bombeiros, questiona por quem é feita a avaliação dos
Funcionários.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vice-Presidente em resposta às questões colocadas informa que a questão do lixo se prende
com o facto de os funcionários serem poucos e terem várias horas acumuladas pelo que seria
difícil conseguir assegurar esse serviço.------------------------------------------------------------------------------Informa ainda que no próximo fim-de-semana se colocará o mesmo problema, e que já saiu uma
informação à população apelando à compreensão e apelando a um maior cuidado no tratamento
do lixo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Comissão de Trânsito, informa que essa mesma comissão já reuniu no inicio deste
mandato. Regista a sugestão do Sr. Vereador António Moreira, e compromete-se a encaminhar
para os serviços para verificação da situação.----------------------------------------------------------------------Quanto às luminárias, informa que que já foram efetuadas várias reuniões e contactos com os
técnicos da EDP mas efetivamente ainda não se chegou à situação ideal.----------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos esclarece que os Funcionários são avaliados pelos chefes de Serviço,
no caso dos Bombeiros será pelo Sr. Comandante, com posterior homologação do Sr. Do
Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vice-Presidente informa ainda que as obras do Jardim Municipal serão iniciadas em Janeiro,
relativamente ao estacionamento informa que a empresa não informou em que dia viria nem de
que forma iriam proceder. Alertados pelo proprietário do café em frente, foi imediatamente
contactada a empresa que veio retificar a situação.--------------------------------------------------------------Apresenta também umas fotografias e noticias sobre a Barragem que saíram num jornal local.
Efetivamente considera que as fotografias são falsas no entanto o final da notícia não está correta.
Afirma ainda que agora nesta fase foi ainda publicada uma fotografia de construção de outra
conduta para descarga das aguas da ETA, quando efetivamente a fotografia se refere a uma caixa
de eletricidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considera que se deve a esta altura fazer uma política séria, e que desta forma não se valoriza
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Alpiarça. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado este período, inicia-se a ordem do dia.----------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Situação nos CTT - Destruição de Postos de Trabalho e Degradação do serviço postal.-----Requerente: Grupo Parlamentar do PCP-----------------------------------------------------------------------------Tomado Conhecimento---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Licença Especial de Ruído, para os dias 23/12/2016 a 24/12/2016, no horário 21h às 02h,
respetivamente, para um evento de Karaoke a realizar no salão dos Bombeiros e da Música, na Rua
dos Bombeiros e da Música em Alpiarça.----------------------------------------------------------------------------Requerente: José Manuel Dias Pedro---------------------------------------------------------------------------------Ratificado por maioria com a abstenção dos Sr.s Vereadores Pedro Gaspar e António Moreira-------Ponto 3 - Ratificação do Despacho de Aceitação de Donativo em Géneros Alimentares./da Firma
INTERALPIARÇA SUP. LDA, na disponibilidade de colaboração, com géneros alimentares para a
realização de Showcooking's, no Certame da 34ª ALPIAGRA.---------------------------------------------------Proposta n.º 28/2016 Vereador João Pedro Arraiolos------------------------------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos faz a apresentação do referido despacho.------------------------------------Ratificado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Gaspar--------------------------------------Ponto 4 - Ratificação do Despacho de Aceitação de Donativos de Géneros Alimentares./da Firma
COMPAL, destinados à organização de eventos desportivos e culturais no Concelho de Alpiarça.----Proposta n.º 31/2016 Vereador João Pedro Arraiolos------------------------------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos faz a apresentação do referido despacho.------------------------------------Ratificado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Pedro Gaspar--------------------------------------Ponto 5 - Proposta de Minuta de Protocolo de Cedência de Utilização de Espaço sito na Reserva do
Cavalo de Sorraia para Instalação da Universidade Canina.-----------------------------------------------------Proposta n.º 27/2016 Vereador João Pedro Arraiolos------------------------------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos faz a apresentação da proposta.------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar questiona a cerca dos artigos incluídos na proposta.----------------------Questiona também o porquê deste protocolo ter a duração de três anos e não só de oito meses,
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sendo feito outro protocolo mais definitivo após a eleições.---------------------------------------------------Questiona ainda o porquê de não se propor a este privado, a transferência de alguns serviços do
canil Municipal para o mesmo local.----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador António Moreira questiona quem fez as obras onde está instalada a universidade
canina.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João-Arraiolos afirma que os interesses do Município estão perfeitamente
acautelados. Informa que se trata de regularizar uma situação que já existe e que no seu
entendimento esta atividade é uma mais valia para o concelho.----------------------------------------------Aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador António Moreira e com o voto contra do Sr.
Vereador Pedro Gaspar.--------------------------------------------------------------------------------------------------Declaração de Voto do Sr. Vereador Pedro Gaspar: “ Votei contra não por estar contra o objeto do
protocolo ou algum dos seus intervenientes mas porque considero que no protocolo e nos seus
anexos não está devidamente salvaguardo os interesses do Município”.-----------------------------------Ponto 6 - Proposta de Aprovação de Protocolo de Utilização de Sala no Edifício da Câmara
Municipal Sito no Frade de Baixo .-------------------------------------------------------------------------------------Proposta n.º 29/2016 Vereador João Pedro Arraiolos------------------------------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos faz a apresentação da proposta.------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar considera que esta atividade contrariamente à da proposta anterior, é
claramente uma proposta de âmbito geral que beneficiará toda a população.----------------------------O Sr. Vereador António Moreira questiona qual o valor do aluguer de utilização do referido espaço.
Considera que neste novo protocolo se poderia ter ido um pouco mais além em termos de valores
de aluguer.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador António Moreira.---------------------------------Ponto 7 - Proposta para Abertura de Procedimento com vista à celebração de Acordo Quadro para
a Aquisição e Instalação de Equipamento de Iluminação Publica.---------------------------------------------Concurso Público n.º 07/2016/CCE - CIMLT-------------------------------------------------------------------------Proposta n.º 30/2016 Vereador João Pedro Arraiolos------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos faz a apresentação da proposta.------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar coloca algumas questões técnicas relativas à essência o concurso e à
especificidade
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luminárias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 - Corso Carnavalesco 2017 - Normas de Participação--------------------------------------------------Proposta n.º 06/2016 Vereador Carlos Jorge Pereira--------------------------------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar questiona se foram contactadas outras associações para colaborar
com o Carnaval.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vice-Presidente esclarece que ainda não foi feito contacto com outras Associações mas que
esse contacto é feito logo que são aprovadas as normas. Esclarece ainda que no ano passado não
houve grande abertura por parte de algumas associações para participar no Corso, no entanto
praticamente todas as associações participam de uma forma ou de outra nesta actividade.----------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 9 - Proposta para a Nomeação do representante do dono da obra - Empreitada de
Recuperação e Revitalização do Jardim Municipal de Alpiarça.------------------------------------------------Informação n.º 47/2016 Gabinete Técnico de Obras, de 23 Dezembro 2016-------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Eng. Portugal faz a apresentação da proposta.---------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar considera que este processo não está a começar bem. Questiona a
afetação de um técnico superior de Arqueologia para esta obra.----------------------------------------------O Sr. Vereador António Moreira deseja que a obra corra dentro da normalidade.------------------------O Sr. Vice-Presidente esclarece que a empresa está informada da situação do local da obra e está
desperta para a situação.------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções do público.----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vice-Presidente deseja a todos os Alpiarcenses um Feliz Ano Novo com muita saúde, paz e
Amor e que dois mil e dezassete corra como todos desejarem. -----------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Vice-Presidente, eram dezassete horas
horas e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, para efeitos de execução
imediata foi aprovada em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------ATA n.º 24 – 29 de Dezembro de 2016
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E eu, Dora João Duarte Cardoso Baptista, Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e
assino. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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