ATA N.º 04/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017.----------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e quatro 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: Carlos Jorge Pereira (CDU-PCP/PEV), João Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV),
Manuel Celestino 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 dezasseis minutos.-----------------------------------------------------------------Inicia de seguida a apreciação dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 23 de Fevereiro de 2017, com um total de
disponibilidades de 130.698,00€.--------------------------------------------------------------------------------------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 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 - Retirada para ouvir gravação e
ajustar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de ata n.º 02 - Reunião realizada no dia 27/01/2017 - Aprovada por unanimidade.---------O Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores.---------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Manuel Colhe iniciou a sua intervenção e disse que ouviu rumores sobre a
possibilidade de fecho dos Correios em Alpiarça e questionou o Sr. Presidente sobre essa
possibilidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falou sobre o campo de futebol de praia, na barragem, está cheio de erva, sugeriu que as ervas
fossem arrancadas e a areia substituída.-----------------------------------------------------------------------------Falou sobre o ladrão de superfície da barragem e verificou que o vento trás o lixo para junto da
margem, sugeriu se houvesse possibilidade, a retirada desse lixo.--------------------------------------------ATA N 4 RC 24 FEVEREIRO 2017
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O Sr. Vereador Francisco Cunha alertou para os factos levantados pelo Sr. Vereador Manuel Colhe e
questionou sobre o funcionário do Mercado Municipal.---------------------------------------------------------Disse que este assunto o está a preocupar, no sentido do funcionário estar a ser aconselhado a
não falar com o Vereador Francisco Cunha. Voltou a referir que disponibiliza um advogado para
este funcionário se defender.-------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente respondeu às questões e informou que também ouviu rumores sobre o fecho dos
Correios, no entanto também referiu que já contactaram a empresa, e responderam que essa
situação não estava sequer a ser equacionada.--------------------------------------------------------------------Também informou que pediu que se agendasse uma reunião com a Direção Regional dos Correios,
para se falar desta questão e das questões de serviço e pessoal.---------------------------------------------Quanto à Albufeira do Patudos, sobre o ladrão de superfície e quanto ao campo de futebol de
praia, e uma vez que o Vereador Carlos Jorge não está presente para responder, disse não ter
conhecimento se é um dos trabalhos que já estão agendados para fazer.----------------------------------Informou que ficavam anotadas essas situações, para posteriormente o Sr. Vereador Carlos Jorge
Pereira, abordar os assuntos.-------------------------------------------------------------------------------------------Respondendo ao Sr. Vereador Francisco Cunha, o Sr. Presidente disse que quanto à questão do
desleixo, esta questão entronca com outras que já foram proferidas em reunião de Câmara e que
não era bem assim. Disse que se trata de um corpo de funcionários extremamente exíguo para as
necessidades do Concelho, e este problema coloca-se também noutros Municípios.-------------------Quanto ao funcionário do Mercado Municipal, o Sr. Presidente disse que as afirmações do
Vereador Francisco Cunha, não correspondem à verdade e que ninguém disse que ao funcionário
para não falar com o Vereador Francisco Cunha.------------------------------------------------------------------Informou que a Câmara já deu apoio a vários níveis, e que ele está a encaminhar a sua vida.--------Disse que as pessoas são livres de falar, inclusivamente o funcionário já falou com o Sr. Vereador
Francisco Cunha Várias vezes.-------------------------------------------------------------------------------------------Quanto às propostas, disse que o Sr. Vereador Francisco Cunha poderá fazer e trazer à Câmara as
propostas que entender.-------------------------------------------------------------------------------------------------Dado o direito de réplica, o Sr. Vereador Manuel Colhe falou novamente sobre os Correios de
Alpiarça e que seria bom de facto a Câmara insistir nessa reunião, para a Estação não fechar.--------Terminado o período antes da Ordem do Dia, foi feito um intervalo de cinco minutos.-----------------A reunião recomeçou com a Ordem de Trabalhos, que foi a seguinte:---------------------------------------ATA N 4 RC 24 FEVEREIRO 2017
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Ponto 1 - Aprovação de Protocolo de Colaboração entre o Município de Alpiarça e o Instituto de
Santarém para Formação em contexto de trabalho.--------------------------------------------------------------Município de Alpiarça.----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Conhecimento:/Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Licença especial de ruído, para um evento com inicio a 18/02/2017 e termo a
19/02/2017, das 20h às 02h, na Casa dos Patudos, Museu de Alpiarça - Pólo Enoturístico.------------Requerente: Patrícia Alexandra Beja de Jesus Costa Mateiro---------------------------------------------------Para Ratificação:/Foi ratificado por maioria com a abstenção do Vereador Francisco Cunha.----------Ponto 3 - Licença especial de ruído, para um evento com inicio a 24/02/2017 e termo a
25/02/2017, das 20h às 04h, na Casa dos Patudos, Museu de Alpiarça - Pólo Enoturístico.------------Requerente: Ana Maria Marques da Costa Pereira----------------------------------------------------------------Para Deliberação:/Aprovado por unanimidade com término às 02h da manhã.---------------------------Ponto 4 - Licença especial de ruído, para um evento com inicio a 24/02/2017 e termo a
25/02/2017, das 21h às 02h, no Salão de Festas do CPCR Casalinho, n.º 126, em Casalinho.----------Requerente: Colectividade do Casalinho-----------------------------------------------------------------------------Para Deliberação:/Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------Ponto 5 - Proposta para reforço referente à Atribuição de subsidio, no valor de 500€, à Sociedade
Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro, para o Corso Carnavalesco de 2017.---------------------------Município de Alpiarça - Proposta Vereador Carlos Jorge Pereira-----------------------------------------------Para Deliberação:/Aprovado por maioria com o voto contra do Vereador Manuel Colhe.--------------Ponto 6 - Constituição de Fundo de Maneio para o Exercício de 2017, no valor de 500€.---------------Município de Alpiarça - Informação n.º 3/2017, dia 21/02/2017 - DMAF------------------------------------Para Deliberação:/Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------Ponto 7 - Concurso Público N.º 02/2017/CCE – Celebração de Acordo Quadro para Aquisição de
Apólices Seguros – Central de Compras Eletrónicas da CIMLT--------------------------------------------------Município de Alpiarça - Património - Proposta Vereador João Pedro Arraiolos----------------------------Para Deliberação:/Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------Ponto 8 - Protocolo de Transferência de verba destinada à manutenção e apetrechamento da
Escola EB 2.3/S José Relvas – Alpiarça.--------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação:/Aprovado por maioria com duas abstenções dos Vereadores Manuel Colhe e
ATA N 4 RC 24 FEVEREIRO 2017

Pág. 3 /4

Francisco Cunha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 9 - Proposta ano 2017, sobre a Isenção do Pagamento de Taxas Relativas ao pedido de
Licenciamento para Obras Apresentado por “Sociedade Filarmónica Alpiarcense Primeiro de
Dezembro” - PO 27/2016------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação:/Aprovado por unanimidade, de acordo com o teor da proposta.----------------------PERÍODO DO PÚBLICO----------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve inscrições do público.--------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezasseis horas e
quarenta minutos, 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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