ATA N.º 02/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 27 DE JANEIRO DE 2017.------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e sete dias de Janeiro 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), Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar (PS), Francisco José
Saturnino Cunha (PPD/PSD/MPT/TPA), Sr. Vereador Carlos Jorge Duarte Pereira (CDU-PCP/PEV),
esteve ausente, uma vez que esteve numa reunião em Lisboa na RHTEJO. 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 vinte minutos.-----------------------------------------------------------------------Inicia de seguida a apreciação dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 26 de Janeiro de 2017, com um total de
disponibilidades de 162.977,49€.--------------------------------------------------------------------------------------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 - Ir próxima reunião----------------------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 - Ir próxima reunião----------------------Foi distribuída a proposta de calendário das reuniões do Executivo Municipal, referente ao ano de
2017, que teve a concordância de todos. ---------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores.---------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar, iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos e manifestou o seu
desagrado pela forma como algumas reuniões de câmara terminam, designadamente a última
reunião do executivo. Sugere que haja respeito mútuo entre o executivo e os munícipes. ------------Disse que recebeu um pedido de divulgação sobre a atividade da Associação Portuguesa de Direito
do Consumo (APDC), sobre a rede de apoio ao consumidor endividado e questionou o Sr.
Presidente no sentido de saber se a Câmara terá algum interesse em colaborar ou não. --------------ATA N 2 RC 27 JANEIRO 2017
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Questionou o Sr. Presidente sobre a resposta da Agência Portuguesa para o Ambiente relacionada
com a interpolação de um munícipe sobre algumas matérias muito técnicas tanto da Albufeira dos
Patudos, como da confluência das descargas das Águas do Ribatejo.----------------------------------------Fez alguns comentários sobre a ata que foi retirada e disse que iria votar contra esta proposta de
ata. Referiu que não consta o corte que houve, e solicitou que a mesma viesse corrigida quando
falou na recolha dos lixos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Falou no comunicado da Câmara Municipal de Alpiarça sobre a intervenção na Avenida Maria
Xavier, com o corte das árvores, que vão ser plantadas novos tipos de árvores e disse que o
comunicado à população é sui generis. Disse que nos estamos a transformar nalgumas matérias
em reuniões de condóminos e referiu que o comunicado não tem data de começo e fim dos
trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questionou sobre as obras no Jardim Municipal, disse que gostaria de saber em que ponto estão
as obras e questionou se a fiscalização já teve ou não de recorrer a um arqueólogo, porque,
segundo informações que recolheu, existe um cemitério debaixo do jardim. -----------------------------Disse também que sobre a obra em causa fez o pedido ao executivo do Caderno de Encargos que
não lhe foi disponibilizado.----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha interveio, e comentou sobre os pedidos que fez sobre os custos da
SRU e ainda não lhe foi entregue. -------------------------------------------------------------------------------------Mostrou o seu desagrado sobre a ultima reunião e a resposta dada a um Munícipe, sobre a
questão da Barragem e para onde vão as descargas das Águas do Ribatejo. -------------------------------Questionou sobre as obras do Jardim Municipal, pretende saber porque é que as obras pararam.--Voltou a falar sobre a situação do funcionário que está no Mercado Municipal e disse que gostaria
de ver resolvido, primeiro e acima de tudo pela parte humana, e espera não ser interrompido ao
falar sobre o assunto. Disse que o funcionário não tem férias há seis anos e que tem várias horas
para gozar. Também referiu que o funcionário está a ser explorado. Por tudo isto pretende que a
Câmara resolva o problema. --------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente respondeu às questões colocadas, nomeadamente sobre o que se passou na
ultima reunião de Câmara, e o que se viu foi, quando o Sr. Vereador Carlos Pereira estava a
responder ao munícipe, este interrompeu constantemente e falou em termos menos próprios.
Reforçou que numa reunião de Câmara deve haver respeito pelo órgão e não se devem tolerar
comportamentos que perturbem o normal funcionamento da reunião. ------------------------------------ATA N 2 RC 27 JANEIRO 2017
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Respondeu sobre as descargas na barragem. Disse que tem uma nota explicativa das Águas dos
Ribatejo onde poderá responder às questões colocadas.--------------------------------------------------------Respondeu ao Sr. Vereador Pedro Gaspar sobre a questão colocada da proposta da ata dizendo que
se trata duma proposta que poderá ser alterada na própria reunião com sugestões dos vereadores.
Sobre a informação da Avenida Maria Xavier, disse que a mesma dá nota do que se passa na
Avenida, nos passeios e com as árvores. Informou também que os moradores residentes na
Avenida, estão todos dentro do assunto, e que sabem a intervenção que irá ser feita. -----------------Dado o direito de réplica o Sr. Vereador Pedro Gaspar comentou sobre a intervenção dos
munícipes na Reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------Falou sobre a Avenida Maria Xavier, e disse que é de salutar que seja reposta apedra e uma zona
com outro tipo de pavimento mais simpático para os peões.--------------------------------------------------Sobre as obras no Jardim Municipal disse que chegou da Direção Geral do Património Cultural um
parecer a dizer que em principio o Município deverá ter um arqueólogo a acompanhar a obra do
Jardim Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, pediu a palavra no sentido de ficar registado, que a forma de
votar de braço no ar é democrática tal como o voto secreto.---------------------------------------------------Foi feito um intervalo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Após o intervalo entrou-se na ordem do dia.-----------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Aprovação das clausulas contratuais do contrato de empréstimo entre o Município de
Alpiarça e a Caixa Geral de Depósitos---------------------------------------------------------------------------------Ratificação do Despacho do Sr. Presidente de 13 de Janeiro do ano de 2017.------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Ratificação:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ratificado o despacho por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Pedro Gaspar, que fez
declaração de voto e a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha.
Declaração de voto do Sr. Vereador Pedro Gaspar:” Votei contra a contratação do presente
empréstimo, pretendo desta forma desvincular-me dessa decisão por considerar que a contratação
destes empréstimos, que servem entre outras coisas, para pagar o serviço de dívida, acabarão eles
próprios por ser um instrumento de ruína financeira desta autarquia.”-------------------------------------Ponto 2 - Pedido de emissão de parecer favorável relativo à constituição de compropriedade.-------ATA N 2 RC 27 JANEIRO 2017
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Requerente: Maria Virgínia da Silva Esteves Rodrigues-----------------------------------------------------------Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade a emissão de parecer favorável conforme informação técnica.----------Ponto 3 - Cedência para domínio público - Pedido de Certidão------------------------------------------------Requerente: Afonso Maria Oliveira e Ana Oliveira-----------------------------------------------------------------Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade acordo com informação técnica.----------------------------------------------------ADENDA À REUNIÃO Nº 02/2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA DO ANO DE 2017----Ponto 1 - Proposta de Aprovação de Alteração ao protocolo para utilização das Piscinas Municipais
de Alpiarça pelo Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça-----------------------------------------------------Município de Alpiarça - Proposta Vereador João Pedro Arraiolos ano 2017---------------------------------Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Retirado o ponto para próxima reunião.-----------------------------------------------------------------------------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 e
catorze 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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