ATA N.º 03/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017.----------------------------------------------------------------------------------------Aos dez dias de Fevereiro de dois mil e dezassete, 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: João
Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV), Manuel Celestino Sabino Colhe (PS), em substituição de
Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar (PS), Francisco José Saturnino Cunha (PPD/PSD/MPT/TPA). -----Estive ainda presente 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.---------------------------------------------------------------------Inicia de seguida a apreciação dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 09 de Fevereiro de 2017, com um total de
disponibilidades de 121.766,99€.--------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu início a este período, falou sobre as seguintes propostas de atas, e a decisão
sobre as mesmas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de ata n.º 23 - Reunião realizada no dia 12/12/2016 - Aprovada por unanimidade.---------Proposta de ata n.º 24 - Reunião realizada no dia 29/12/2016 - Retirada por falta de quórum.-------Proposta de ata n.º 01 - Reunião realizada no dia 13/01/2017 - Foi apresentada uma proposta de
alteração à ata pelo Sr. Vereador Francisco Cunha.----------------------------------------------------------------Colocada à votação a proposta da ata, com a inclusão da sugestão apresentada pelo Vereador
Francisco Cunha, foi reprovada, com votos contra do Sr. Presidente, Sr. Vereador Carlos Jorge
Pereira e Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, (CDU), uma abstenção do Sr. Vereador Manuel Colhe
(PS) e um voto a favor do Sr. Vereador Francisco Cunha, (PPD/PSD/MPT/TPA). ---------------------------O Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores.---------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Manuel Colhe cumprimentou todos os presentes e congratulou-se com o diploma
de Sócio de Mérito atribuído ao Alpiarcense Saúl Freitas Jorge pela Federação Portuguesa de
Ciclismo, no passado sábado. ------------------------------------------------------------------------------------------Falou sobre um sinal junto à rotunda da Zona Industrial, de sentido obrigatório, que há cerca de
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um mês está caído, pelo que se deve alertar a Junta Autónoma de Estradas para este perigo. -------Disse que atualmente o pessoal ao serviço do Município é manifestamente insuficiente para as
obrigações que os serviços acarretam, nomeadamente nos serviços externos. Ultimamente todo o
esforço que esta autarquia fez para admitir trabalhadores foi ao nível dos serviços administrativos
ou similares e neste momento os problemas começam a agravar-se. Não pode deixar de salientar o
grande esforço dos funcionários pela mobilidade que têm para desempenhar várias funções
garantindo os serviços mínimos. --------------------------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao Sr. Vereador Francisco Cunha, congratulou-se pelo resultado da sua intervenção
na última reunião de Câmara, onde acusou o executivo de tratar mal alguns funcionários, de
escravidão, e de estarem quase seis anos sem férias, bem como das horas que não são pagas. -----Informou que se até à próxima reunião de Câmara a situação do funcionário não for regularizada
com aquilo que ele tem direito, ele próprio disponibilizará ao funcionário um advogado para se
defender. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falou sobre as capacidades do Vereador/Encarregado Manuel Colhe que não são aproveitadas por
este executivo, colocando o encarregado como fiel de armazém. --------------------------------------------Referiu que leu na blogosfera que as melhores propostas feitas em reunião de Câmara, foram
feitas por um Vereador do PS. Disse que nunca viu uma proposta formal do PS, enquanto o
Vereador do TPA apresentou proposta formais, pelo que pensa que há um erro nesta análise. ------Questionou o Sr. Presidente sobre o valor atual a divida de curto prazo da Autarquia e como pensa
pagar essa divida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente respondeu às questões remetendo para o Sr. Vereador João Pedro Arraiolos as
respostas referentes aos concursos, o apanhado que temos em mãos, e sobre a divida poderá
depois pedir ajuda para responder à questão. ---------------------------------------------------------------------Em relação ao Diploma de Mérito atribuído ao Munícipe Saúl Freitas Jorge, que o Sr. Vereador
Manuel Colhe falou, o Sr. Presidente também quer associar-se ao que foi dito.--------------------------Em relação aos trabalhadores e serviços externos, disse que a única coisa que lhe salta à vista é
que só agora tenham visto a falta de funcionários que esta autarquia tem, porque até aqui as
referências eram de que havia trabalhadores a mais. Esta situação está identificada há muito
tempo e já foi referida várias vezes, sendo também um problema de muitos concelhos deste país
pela intervenção dos anteriores governos e não é por falta de propostas do PCP que a situação não
é melhor, porque foram apresentadas várias propostas que foram reprovadas. --------------------------ATA N 3 RC 10 FEVEREIRO 2017
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Sobre a situação do funcionário o Sr. Presidente referiu que a abordagem destes assuntos é de
grande deslealdade institucional e não irá abordar assuntos particulares de funcionários numa
reunião de câmara pública e acrescentou que o Vereador Francisco Cunha tem toda a abertura
para discutir estes assuntos diretamente com o executivo. Referiu ainda que nestes 2 mandatos
este executivo nunca colocou ninguém na rua, nem chamou funcionários aos gabinetes para
repreensões que atentavam à dignidade dos funcionários. ----------------------------------------------------Salientou a polivalência dos trabalhadores da autarquia que exercendo um conjunto de funções
permitem o normal funcionamento do Município de Alpiarça. ------------------------------------------------O Sr. Presidente referiu que a dívida a curto prazo tem aumentado mas é muito inferior ao valor de
2009 e que o valor global da dívida diminuiu 4 milhões e 300 mil euros e que agora está em cerca
de 9 milhões de euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Carlos Jorge Pereira informou que no que se refere ao sinal da rotunda junto à Zona
Industrial, já foi contactada a empresa Estradas de Portugal para repor o sinal. --------------------------O Sr. Vereador João Pedro Arraiolos iniciou as suas respostas, referindo que houve uma diminuição
de 25% do número de funcionários nos últimos seis anos. Referiu que os funcionários admitidos
ultimamente foram de acordo com uma autorização especial de contratação referente a áreas
indispensáveis aos serviços do Município, como educação, serviços externos, serviço de ação social
e geografia. Referiu ainda que no Mapa de Pessoal para 2017 estão previstas as vagas necessárias
para o normal funcionamento do Município de Alpiarça, no entanto existem uma série de
condicionantes que restringem a contratação de pessoal para municípios em situação de
dificuldade financeiras. --------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à divida a curto prazo disse que não tinha presente o valor exato, sendo que em todas as
assembleias municipais essa informação é apresentada. -------------------------------------------------------O Sr. Vereador Manuel Colhe, usou do direito de réplica, e agradeceu as referências à sua pessoa. Abordou a questão das propostas do PS e disse ao Sr. Vereador Francisco Cunha, que também ele
apresentou propostas e sugestões. -----------------------------------------------------------------------------------Reafirmou que o quadro de pessoal está muito deficitário e que apenas pretende alertar para esse
facto no sentido de se procurar soluções e não encontrar culpados para a situação atual. ------------O Sr. Vereador Francisco Cunha usou do direito de réplica, começando por associar-se às
referências ao Munícipe Saúl Jorge. Referiu que as propostas apresentadas anteriormente
deveriam ser discutidas em reunião de câmara. Referiu ainda que apoiou o PS nas eleições de 2009
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e que a Dr.ª Sónia Sanfona retribuiu e votou no TPA nas últimas eleições. Abordou o elevado prazo
médio de pagamentos do Município de Alpiarça e que só diminuiu a dívida por foi obrigado pelo
Plano de Saneamento Financeiro. -------------------------------------------------------------------------------------Foi feito um intervalo às dezasseis horas e trinta e cinco minutos.--------------------------------------------A reunião recomeçou com a Ordem de Trabalhos, que foi a seguinte:---------------------------------------Ponto 1 - Agradecimento da Fundação José Relvas, pela oferta da Câmara Municipal de Alpiarça
em 10 Kg de bolo rei.------------------------------------------------------------------------------------------------------Fundação José Relvas. Para Conhecimento. ------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Validação de PSS - Plano de Segurança e Saúde da Empreitada“Recuperação e
Revitalização do Jardim Municipal de Alpiarça” CIMLT. Para Ratificação. -----------------------------------A ratificação foi aprovada por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha. ------------Ponto 3 - Concurso Público N.º 01/2017/CCE - Celebração de Acordo Quadro para Aquisição de
Comunicações de Voz e Dados, Fixas e Móveis – Central de Compras Eletrónicas da CIMLT.-----------Município de Alpiarça - Proposta Vereador João Pedro Arraiolos. Para Deliberação. --------------------Aprovada por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha.----------------------------------Ponto 4 - Proposta de Aprovação de Alteração do Protocolo para utilização das Piscinas Municipais
de Alpiarça pelo Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça. --------------------------------------------------Município de Alpiarça - Proposta Vereador João Pedro Arraiolos. Para Deliberação. --------------------Aprovada por maioria com a abstenção do Vereador Francisco Cunha. Declarações de voto dos
Vereadores Manuel Colhe e Francisco Cunha.----------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO----------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenção do público.-----------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezoito horas, da
qual, para constar, se lavrou a presente ata que, para efeitos de execução imediata foi aprovada,
em minuta, por unanimidade com todos os efeitos legais a partir desta data.-----------------------------E eu, Ana Cristina Lima Ferreira, Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e assino.---
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