ATA N.º 09/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 05 DE MAIO DE 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------Aos cinco dias do mês de Maio 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 vereadores,
João Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV), Manuel Celestino Sabino Colhe (PS) em substituição do
Sr. Vereador

Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar, Francisco José

Saturnino Cunha

(PPD/PSD/MPT/TPA). Vereador Carlos Jorge Duarte Pereira (CDU-PCP/PEV), esteve ausente, em
gozo de férias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esteve ainda presente no apoio à reunião: José Manuel Portugal, Técnico superior. ---------------------Verificando-se quórum, o Presidente cumprimentou todos os presentes e declarou aberta a
reunião, eram quinze horas e treze minutos. -----------------------------------------------------------------------Inicia de seguida a apreciação dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 04 de Maio de 2017, com um total de
disponibilidades de 114.738,14€.-------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu início aos trabalhos, e justificou a ausência do Vereador Carlos Jorge Pereira e
a substituição do Vereador Pedro Gaspar.---------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu a palavra aos senhores Vereadores.-------------------------------------------------------Vereador Manuel Colhe, cumprimentou todos e referiu os seguintes assuntos, condições dos
balneários dos campos de futebol, campo de futebol de praia e sua má imagem, conforme está,
está com bastantes ervas, recolha de resíduos pela ecolezíria e algumas questões da
contratualização do serviço e preparação destas. -----------------------------------------------------------------Vereador Francisco Cunha, cumprimentou todos e referiu os seguintes assuntos, reparo sobre
quem secretaria a reunião, prestação de contas referente a dois mil e dezasseis, falou sobre o
tratamento feito na barragem e disse não ter conhecimento dos resultados e pretende saber os
resultados dos tratamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------Sobre os trabalhos da TAGUSGAS, pergunta, para quando a sua conclusão.--------------------------------Sobre a situação das casas e Ruas, pretende saber onde está a placa da casa da Rua Silvestre
Bernardo Lima.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N 9 RC 05 DE MAIO 2017
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Falou sobre o almoço do 25 de Abril, com o patrocínio da Câmara Municipal, feito em pavilhão
particular.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falou sobre o estatuto do direito da oposição e o cumprimento das obrigações nos termos do
Decreto Lei que o regula.-------------------------------------------------------------------------------------------------Falou sobre a questão do agendamento da reunião de Câmara e a sua conformidade com Decreto
Lei 75/2013, falou sobre as propostas que são apresentadas em reunião de Câmara.-------------------O Presidente respondeu às questões e assuntos colocados pelos Vereadores.----------------------------O Vereador João Pedro interveio na questão dos balneários do campo da bola, afim de esclarecer
este ponto e na questão da TAGUSGÁS.------------------------------------------------------------------------------Foi concedido um novo período de debate sobre os temas apresentados pelos Vereadores, tendo
usado da palavra o Sr. Vereador Manuel Colhe no que se refere aos balneários, campo de futebol
de praia e recolha de resíduos.-----------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Francisco Cunha, falou sobre os assuntos colocados por si, nomeadamente sobre quem
secretaria as reuniões de Câmara, a prestação de contas, a barragem e o estatuto da oposição,
abandonou a reunião eram dezasseis horas e quinze minutos-.-----------------------------------------------O Presidente respondeu de novo às questões e assuntos colocados, nomeadamente sobre o
campo de futebol, e recolha de resíduos, dando depois por concluído este período antes da ordem
do dia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi feito um intervalo de cinco minutos.-----------------------------------------------------------------------------Retomaram-se os trabalhos com a ordem do dia.-----------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Concessão de Alvará para destaque de uma única parcela de terreno, na Rua Joaquim
Magalhães, 121-A, Processo n.º 1 de 2017.-------------------------------------------------------------------------Requerente: Sérgio Filipe Santiago Teodoro-------------------------------------------------------------------------Para deliberação:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade conforme parecer técnico.----------------------------------------------------------Ponto 2 – Autorizar a alienação em Hasta Público de Veículos em fim de vida e outros bens móveis
existentes nas instalações da Câmara Municipal de Alpiarça, aprovação do Edital, Programa e
Caderno de Encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Município de Alpiarça------------------------------------------------------------------------------------ATA N 9 RC 05 DE MAIO 2017
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Para deliberação:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Autorizar a alienação em Hasta Público de madeira de eucalipto existente na Quinta dos
Patudos, aprovação do Edital, Programa e Caderno de Encargos.---------------------------------------------Requerente: Município de Alpiarça------------------------------------------------------------------------------------Para deliberação:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Processo de consolidação da mobilidade intercarreiras de Trabalhadora.---------------------Requerente: Município de Alpiarça------------------------------------------------------------------------------------Para deliberação:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 – Processo de consolidação da mobilidade intercarreiras de Trabalhador.-----------------------Requerente: Município de Alpiarça------------------------------------------------------------------------------------Para deliberação:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 6 – Vestígio antropológicos da Empreitada de Ampliação e Revitalização do Jardim Municipal
de Alpiarça: alteração de projeto.--------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Direção Geral de Património Cultural----------------------------------------------------------------Para conhecimento:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Munícipe Sr. Mário Martins, que colocou os seguintes pontos:---------------------------------Complexo dos Patudos, estaleiro para os trabalhos da TAGUSGAS e a necessidade de vedar o
espaço.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a execução do aterro que está a soterrar espécies protegidas – sobreiros – a ser de evitar e
alterar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o Complexo Desportivo, é necessário e urgente a limpeza e higiene do espaço.------------------Falou sobre a redução de IMI para famílias com filhos, como proposta de ajuda à natalidade.--------O Sr. Presidente respondeu às questões colocadas referindo a necessidade dos serviços alterarem a
situação da utilização do espaço no Complexo dos Patudos como estaleiro e explicando a posição
da Câmara Municipal quanto à proposta de redução de IMI.---------------------------------------------------ATA N 9 RC 05 DE MAIO 2017
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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 Ferreira, Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e assino.----------
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