ATA N.º 06/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 24 DE MARÇO DE 2017.--------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e quatro dias de Março 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).------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram ainda presentes no apoio à reunião: Maria do Céu Rodrigues Augusto, Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira e José Manuel Vaz Portugal de Sousa, Técnico Superior.--------------------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 23 de Março de 2017, com um total de
disponibilidades de 151.392,41€.--------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu início a este período, falou sobre a seguinte proposta de ata, e a decisão sobre
a mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de ata n.º 24 - Reunião realizada no dia 29/12/2016 - Retirada por falta de quórum.-------O Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores.---------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Manuel Colhe iniciou a sua intervenção cumprimentando todos os presentes e falou
sobre a agenda da Reunião de Câmara e referiu que o ponto com mais interesse é sem dúvida o da
entrega das medalhas, apetece quase não dizer mais nada porque estas pessoas são dignas de
todo o protagonismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Abordou o tema do Patacão e, em sua opinião o mais importante do que grandes projetos dificieis
de concretizar, é o acesso ao areal, que já teve melhores dias do que no ano transato e que não é
assim tão difícil executar esse trabalho. Existem contentores do lixo, mas poderão estar baldes do
lixo ou sacos distribuídos pelo espaço. Poderão também ser colocados avisos para o perigo, porque
é uma zona perigosa, para quem não conhece. Disse que faz falta a informação visual das placas
indicativas e informativas do “Patacão”. -----------------------------------------------------------------------------ATA N 6 RC 24 MARÇO 2017
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Falou sobre a grande afluência às Piscinas no último Verão e seria muito importante providenciar a
concessão do bar, especialmente nos três meses de Verão, que poderia servir de apoio a elevada
afluência das Piscinas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a Albufeira dos Patudos, não esquecendo o problema que temos com a água, sugeriu que a
Câmara pudesse realizar através do seu Gabinete de Desporto, que tem condições e meios
humanos para isso, e os meios financeiros não são assim tantos, uma atividade semanal ao sábado
ou ao domingo, de forma a movimentar a envolvência como por exemplo uma caminhada,
aeorobica, padipaper, futebol praia, e outros desportos aventura. ---------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha, iniciou a sua intervenção cumprimentando todos presentes e
explanou o que pensa como devem ser as Reuniões de Câmara. ---------------------------------------------Entregou uma proposta ao Sr. Presidente, ao Sr. Vereador Manuel Colhe e aos representantes da
Imprensa presentes na sala. Proposta “por um bebé uma árvore plantada”. Leu a proposta
entregue e disse que é uma interessante, dar um nome de uma criança a uma árvore e essa
criança ir acompanhado o seu crescimento. ------------------------------------------------------------------------Questionou sobre o ponto de situação da obra do jardim. -----------------------------------------------------Referiu que na Rua Queiroz Vaz Guedes existe um sinal de indicação de restaurante para uma rua
de sentido proibido e está no meio do passeio dificultando a passagem de pessoas com dificuldade
de mobilidade. Sugeriu que o sinal fosse colocado noutro sitio. ----------------------------------------------O Sr. Presidente iniciou a resposta às questões colocadas. -----------------------------------------------------Sobre a Praia Fluvial do Patacão, respondeu que muito embora a água do rio não seja apropriada
para ser praia fluvial, certo é, que muitas pessoas durante a época do Verão, utilizam essa mesma
praia. Referiu que a Câmara Municipal faz a manutenção com alguma regularidade do espaço e
que ficava o registo do que foi dito pelo Sr. Vereador Manuel Colhe. ----------------------------------------Sobre a questão das Piscinas Municipais, disse que de facto o ano passado, ficou marcado pela
grande afluência às mesmas. Sobre o Bar das Piscinas e seu funcionamento, disse que ao longo dos
anos de existência das piscinas, contam-se pelos dedos das mãos os meses que esse mesmo bar
funcionou com alguma normalidade no entanto, caso estejam reunidas as condições, poderá
avançar-se para alguma solução para o espaço. -------------------------------------------------------------------Sobre a Albufeira dos Patudos e sua utilização, respondeu que tem havido na zona envolvente
atividades conforme foi sugerido pelo Vereador Manuel Colhe e enumerou algumas. -----------------Em relação às questões colocadas pelo Vereador Francisco Cunha, considerou que desde que as
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Reuniões de Câmara começaram a ser filmadas de facto parte dessa vertente de trabalho
construtivo, perdeu-se, por razões óbvias, referindo que muitas vezes os assuntos são abordados
numa perspetiva de imagem e não numa perspetiva de construção.-----------------------------------------O Sr. Presidente descreveu como foram as reuniões de Câmara do mandato anterior e da época em
que também foi Vereador, em que sempre funcionou numa perspetiva construtiva e de respeito, o
que não se tem verificado neste mandato.--------------------------------------------------------------------------Referiu que o Sr. Vereador Manuel Colhe, faz propostas como sugestões à Câmara e não força a
maioria política, ao contrário do Sr. Vereador Francisco Cunha.-----------------------------------------------Sobre a plantação das árvores, referiu que ainda hoje as crianças do pré escolar andaram a plantar
árvores e deram nomes às árvores, não necessariamente nomes de pessoas às árvores.--------------Quanto ao Jardim houve necessidade de um levamento arqueológico.-------------------------------------Foi dada a palavra ao Sr. Vereador Carlos Jorge que referiu que o sinal em questão já está colocado
no passeio há mais de dez anos e só agora é que se lembraram que estava mal colocado. No
entanto referiu que se pode melhorar a colocação situação do sinal. ---------------------------------------Dado o direito de réplica o Sr. Vereador Francisco Cunha, falou sobre o Sr. Vereador Manuel Colhe
e sua sujeição hierárquica.-----------------------------------------------------------------------------------------------Falou sobre a obra do Jardim Municipal e a obra do Campo de futebol do Casalinho, e referiu que
são obras que não ajudam as pessoas e jovens.-------------------------------------------------------------------Terminado o período antes da ordem do dia, foi feito um intervalo de cinco minutos.------------------A reunião recomeçou com a Ordem do Dia que foi a seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------Ponto 1 - Agradecimento pelo apoio concedido na realização do curso de “Investimento na Cultura
do Amendoal” - 4ª edição – Alpiarça (dias 6 e 7 de Março de 2017), em parceria com a ALMONDPT.
Fórum Florestal-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para Conhecimento:/Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Agradecimento à Câmara Municipal de Alpiarça e Junta de Freguesia de Alpiarça, pelo
empréstimo das instalações e apoio logístico concedido à FARPIR (Federação das Associações de
Reformados e Pensionistas do Ribatejo.------------------------------------------------------------------------------FARPIR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para Conhecimento:/Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Enviam para conhecimento dois Projetos de Lei apresentados pelo Grupo Parlamentar do
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PCP----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projeto de Lei n.º 442/XII-2ª--------------------------------------------------------------------------------------------Projeto de Lei n.º 441/XIII-2ª--------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar do PCP----------------------------------------------------------------------------------------------Para Conhecimento:/Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Proposta de Atribuição de Medalhas Municipais------------------------------------------------------Município de Alpiarça/Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------Proposta de Medalha de Honra - Sr.º Miguel da Cunha Arraiolos - Aprovada por unanimidade------Proposta de Medalha Municipal de Valor e Mérito Grau Prata - Sr.º Mário Paulino Favas Aprovada por unanimidade---------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de Medalha Municipal de Valor e Mérito Grau Prata - Sr.º Manuel Perpétua Coutinho Aprovada por unanimidade---------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de Medalha de Valor e Mérito Grau Prata - Sr.º Dr. Mário Restani Romão a titulo
póstumo - Aprovada por unanimidade-------------------------------------------------------------------------------Proposta de Medalha de Valor e Mérito Grau Prata - Sr.º Eng. Ricardo Manuel Arranzeiro Hipólito
– Aprovada por maioria com um voto contra Sr. Vereador Francisco Cunha--------------------------------Proposta de Medalha de Valor e Mérito Grau Prata - Sr.ª Professora Leonor Leitão-Cadete Aprovada por unanimidade---------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de Medalha de Valor e Mérito Grau Prata - Sr.º Saúl Freitas Jorge - Aprovada por
unanimidade----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de Medalha de Valor e Mérito Grau Ouro - Sr.º José João Marques Pais - Aprovada por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de Medalha de Mérito Desportivo Grau Bronze - Joana Veríssimo Rodrigues - Aprovada
por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de Medalha de Mérito Desportivo Grau Bronze - Equipa de Pesca Desportiva de Rio, do
Clube Desportivo “Os Águias” - Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ADENDA À 6ª REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ALPIARÇA ---------------------------Ponto 1 ADENDA - Parecer da Entidade Reguladora Para a Comunicação Social-------------------------Para Conhecimento:/Tomado Conhecimento-----------------------------------------------------------------------Para geral conhecimento, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados
nos lugares públicos do costume e publicado no site da Câmara Municipal--------------------------------ATA N 6 RC 24 MARÇO 2017
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PERÍODO DO PÚBLICO----------------------------------------------------------------------------------------------------Havendo público na sala, não houve qualquer intervenção.----------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezassete horas e
dez 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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