ATA N.º 08/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 20 DE ABRIL DE 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte dias do mês de Abril de dois mil e dezassete, reuniu a Câmara Municipal de Alpiarça, em
sessão ordinária, no Auditório do Edifício dos Paços do Município, presidida pelo Sr. Presidente
Mário Fernando Atracado Pereira (CDU-PCP/PEV), onde compareceram os senhores Carlos Jorge
Duarte Pereira (CDU-PCP/PEV), João Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV), Vereador Pedro Miguel
Santiago Brás Gaspar e Francisco José Saturnino Cunha (PPD/PSD/MPT/TPA). ----------------------------Estiveram ainda presentes no apoio à reunião: Dora João Duarte Cardoso Baptista, Secretária do
Gabinete de Apoio à Presidência.--------------------------------------------------------------------------------------Verificando-se quórum, o Presidente cumprimentou todos os presentes e declarou aberta a
reunião, eram quinze horas e dez minutos. -------------------------------------------------------------------------Inicia de seguida a apreciação dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 19 de Abril de 2017 , com um total de
disponibilidades de 268,680,07€.-------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu início a este período, colocando para apreciação a Proposta da ata n.º
24/2016 - Reunião realizada dia 29 de Dezembro de 2016. Sendo a mesma aprovada por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta da ata n.º 05/2017 - Reunião realizada dia 13 de Março de 2017. Sendo a mesma
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente dá a palavra aos senhores Vereadores para colocarem as suas questões, O Sr.
Vereador Pedro Gaspar inicia a sua intervenção questionando a causa de as obras do Jardim
Municipal estarem suspensas e se estão previstas indemnizações pelos atrasos.-------------------------Questiona ainda qual o critério que está em vigor para a atribuição de licenças de pesca para a
Barragem dos Patudos e relativamente a dívidas, questiona se temos ou não endividamento à
Ecolezíria, CIMLT e Águas do Ribatejo e o porquê dessas dívidas existirem.--------------------------------Relativamente à Alpiagra, tendo em conta o programa previsto, e prevendo-se um certame muito
ambicioso, qual é o investimento previsto para este Certame e qual é o retorno expectável.----------Questiona também, havendo já dois candidatos às próximas eleições autárquicas, para quando a
apresentação dos candidatos da CDU.--------------------------------------------------------------------------------ATA N 8 - Reunião da Câmara Municipal de Alpiarça de 20 de Abril de 2017
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O Sr. Vereador Francisco Cunha inicia a sua intervenção para falar acerca do voto de Louvor à GNR
apresentado na última reunião de Câmara, questionando se o executivo tem conhecimento sobre
alguns episódios que têm ocorrido em cafés e estabelecimentos comerciais. ----------------------------Intervém ainda para afirmar que os Vereadores têm direitos e deveres, relativamente aos seus
direitos, afirma que tem o direito de ser informado, tem o direito de fiscalizar, questionar e tem o
direito de apresentar propostas. --------------------------------------------------------------------------------------Apresenta novamente uma proposta que já tinha apresentado em 22.11.2013, sobre a criação de
um parque de Auto-caravanas no espaço do antigo campo de futebol do Casalinho. -------------------Em resposta às questões colocadas, o Sr. Presidente informa que as obras do Jardim Municipal
estão paradas pois este jardim está implantado num local onde existiam uma igreja e um
cemitério, e onde foram encontradas algumas ossadas, facto já equacionado e referido
anteriormente, pelo que foi necessária a contratação de serviços de arqueologia para fazer o
levantamento e acompanhamento da situação, conforme parecer do Extensão territorial de
Arquelogia da Direção Geral do Património Cultural, não havendo para já qualquer questão sobre
indemnizações pelos atrasos. ------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao endividamento, afirma que a Câmara Municipal de Alpiarça tem uma dívida às
entidades referidas e que não havendo milagres, é feita uma gestão racional das dívidas e dos
pagamentos no sentido de manter o normal funcionamento da autarquia, tentando concentrar a
dívida em fornecedores institucionais, dos quais somos parceiros e na EDP, mantendo o prazo de
pagamento mais diminuto nos fornecedores do concelho. Refere ainda que o serviço da dívida tem
de ser obrigatoriamente pago e corresponde uma importante fatia das disponibilidades.
Relativamente à Alpiagra, informa que o valor previsto do investimento para este ano, será o
equivalente ao investido em anos anteriores.----------------------------------------------------------------------Relativamente à eleições autárquicas, esclarece que este não é o local para tratar este assunto. ----Em relação ao Voto de Louvor à GNR esclarece que este assunto já foi debatido inúmeras vezes, e
continua a afirmar que existe o maior e melhor interesse em manter uma boa relação com as
estruturas da GNR e com os seus militares. ------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Carlos Pereira, informa ainda que a obra do Jardim Municipal não se encontra
suspensa, existe sim uma área limitada que não pode de momento ser intervencionada. -------------Quanto à Alpiagra, informa que os valores orçamentados são iguais aos orçamentados no ano
passado, quecontinuam a ser bem mais baixos do que os gastos noutros tempos. ----------------------ATA N 8 - Reunião da Câmara Municipal de Alpiarça de 20 de Abril de 2017
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O Sr. Vereador João Arraiolos, falou relativamente à Pesca e esclarece que o regulamento é o
mesmo desde 1999, para concursos e utilização livre, e quanto aos concursos houve um
condicionamento das marcações, passaram de e fins de semana por mês para 2 concursos por
mês, sendo a marcação da responsabilidade do Clube Desportivo “Os Águias”, que é o único clube
federado do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Na réplica, o Sr. Vereador Pedro Gaspar questiona os montantes em dívida às entidades
anteriormente por si referidas. Refere também que o executivo da Câmara Municipal continua a
não ver Alpiagra enquanto investimento com retorno. ----------------------------------------------------------O Sr. Presidente disse que não tem presente os valores concretos dos valores em dívida pelo que
não poderá responder ao solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------Terminado este período é feito um breve intervalo. -------------------------------------------------------------Retomados os trabalhos inicia-se o PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------Ponto 1 - Agradecimento pelo apoio prestado no transporte para o jogo da Seleção de Portugal.--Requerente: Clube Desportivo “Os Águias”.-------------------------------------------------------------------------Tomado Conhecimento --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Minuta de Protocolo de Parceria, entre Município de Alpiarça e Escola profissional do
Vale do Tejo, para candidatura do Centro Qualifica pela EPVT.-------------------------------------------------Requerente: Centro Qualifica pela EPVT - Escola profissional do Vale do Tejo------------------------------Tomado Conhecimento--------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Protocolo de colaboração entre Município de Alpiarça e Centro de Formação da Lezíria
do Tejo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Centro de Formação da Lezíria do Tejo--------------------------------------------------------------Tomado Conhecimento--------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Licença especial de Ruído para um evento realizado na Rua da Feira, Pavilhão do Partido
Comunista, no período noturno compreendido entre as 21 horas do dia 15 de Abril e as 02h do dia
16 de Abril.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitam isenção de taxas, por serem uma associação sem fins lucrativos.---------------------------------Requerente: Bernardo Castelo Gaspar Pinto – Escola EB 2/3---------------------------------------------------Ratificado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha ---------------------------------Ponto 5 - Licença especial de Ruído para um evento realizado no Pólo Enoturístico da Casa dos
Patudos, no período noturno compreendido entre as 19 horas do dia 17 de Abril e as 02h do dia 18
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de Abril.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Cristina Maria Ribeiro Fernandes Duarte-----------------------------------------------------------Ratificado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Cunha ---------------------------------Ponto 6 - Licença especial de Ruído para um evento a realizar no Pólo Enoturístico da Casa dos
Patudos, no período noturno compreendido entre as 19,30 horas do dia 29 de Abril e as 02h do dia
30 de Abril.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Inês Alexandra Cunha Freilão--------------------------------------------------------------------------Aprovado por Unanimidade --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 7 - Protocolo de Parceria - Candidatura para o Centro Qualifica da EPVT - Escola Profissional
do Vale do Tejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: EPVT---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado Conhecimento--------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 - Agradecimento pela disponibilização dos meios de logística e de comunicação, essenciais
à consecução da Missão da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Rastreio do Cancro da Mama no
Concelho de Alpiarça.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Liga Portuguesa Contra o Cancro----------------------------------------------------------------------Tomado Conhecimento--------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 9 - Município de Alpiarça - Prestação de Contas do ano de 2016.------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador João Arraiolos faz a apresentação da proposta.------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar faz algumas considerações políticas acerca do documento. --------------O Sr. Vereador Francisco Cunha refere o pouco tempo para analisar as contas. ---------------------------Aprovado por maioria com o voto contra dos Sr.s Vereadores Pedro Gaspar e Francisco Cunha,
Remeter à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------------- Não houve intervenções.-------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente, eram dezoito horas horas e
dezasseis minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezoito horas e
ATA N 8 - Reunião da Câmara Municipal de Alpiarça de 20 de Abril de 2017
Pág. 4 /5

dezasseis 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, Dora João Batista, Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e assino.--------------
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