ATA N.º 11/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 08 DE JUNHO DE 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------Aos oito dias do mês de Junho 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, Carlos Jorge Duarte Pereira (CDU (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).------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes no apoio à reunião Maria do Céu Augusto, Chefe de Divisão e José Portugal,
Eng. Civil.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificando-se quórum, o Presidente cumprimentou todos os presentes e declarou aberta a
reunião, eram quinze horas e quinze minutos. ---------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 07 de Junho de 2017, com um total de
disponibilidades de 275.886,028€.-----------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu inicio aos trabalhos, e justificou a substituição do Vereador Pedro Gaspar, e
colocou à votação as seguintes propostas de atas:----------------------------------------------------------------Proposta de ata n.º 09/2017 - RC dia 05/05/2017 - Aprovado por maioria com o voto contra do
Vereador Francisco Cunha, que fez declaração de voto. "Votei contra porque esta ata é uma
mentira".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente também fez declaração de voto: "Votei favoravelmente esta ata porque de acordo
com a lei reflete o essencial do que se passou na reunião. De acordo com as regras de
funcionamento deste Orgão é sempre possível a cada um dos seus elementos que tenham
participado na respetiva reunião a que a ata diz respeito, proceder a eventuais propostas de
correção, que são discutidas e naturalmente objeto de votação, o Sr. Vereador tem toda a
liberdade de o fazer, não o fez, não tem qualquer razão."-------------------------------------------------------Proposta de ata n.º 10/2017 - RC dia 26/05/2017 - Aprovado por maioria com o voto contra do
Vereador Francisco Cunha.----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou e deu conhecimento de uma informação com base num parecer da ERC Entidade Reguladora para a Comunicação Social, sobre uma denúncia do Sr. Vereador Francisco
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Cunha que afirmava supostamente que não haveria pluralidade de tratamento político no Boletim
Municipal do Município de Alpiarça. Informou que a denúncia foi arquivada e que o parecer e
despacho final foi aprovado por unanimidade por não se constatar a falta de pluralismo do Boletim
político na Câmara Municipal de Alpiarça. Fazem um conjunto de considerações e de um historial
de queixas apresentadas pelo Vereador Francisco Cunha, e voltam a considerar que as forças
políticas neste Município são tratadas de igual forma.-----------------------------------------------------------O Sr. Presidente, informou que como qualquer Município o Boletim Municipal é para tratar da
atividade Municipal e não política..-----------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra aos Srs Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------Iniciou a sua intervenção o Sr. Vereador Manuel Colhe, cumprimentou todos os presentes e falou
sobre as suas intervenções feitas anteriormente, nas vezes que veio substituir o seu colega
Vereador Pedro Gaspar, no sentido de alertar para algumas situações verificadas no Município,
nomeadamente, sobre as situações verificadas nas escolas, e, uma delas foi uma greve que houve
num dia de exames, greve essa que causou grande instabilidade social e emocional aos alunos e
pais dos alunos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou que viu a maqueta dos futuros balneários do campo de futebol no Estádio Municipal e
fez um alerta que as equipas de árbitros atualmente são mistas e que já não é como antigamente,
disse para se ter em conta as áreas dos balneários uma vez que as equipas são femininas e
masculinas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agradeceu e enalteceu o trabalho do Vereador João Pedro Arraiolos no apoio que tem dado ao
futebol juvenil.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alertou o executivo para a erva existente em algumas ruas do Município, neste caso não pelo
facto de haver erva e de já não se poder curar como antigamente, mas sim pelo facto de estar
grande e deve ser mesmo cortada.------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha, alertou que em Frade de Baixo, na Rua José do Vale, existem cinco
ou seis candeeiros sem luz e que a situação ainda não foi resolvida.-----------------------------------------Fez o reparo sobre o alcatroamento feito pelo Municipio e disse que o problema do alcatroamento
das ruas não ficou bem resolvido. Informou que deu uma volta pelas ruas de Alpiarça e observou
que já existem buracos, ervas, os carros fazem trepidação, que ainda não começou o inverno, e
que a camada de alcatrão que a Câmara mandou colocar não foi um bom trabalho.--------------------Sobre a questão dos autocarros da Câmara, pretende saber se há condições para os requisitar, se
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há requisições, o que é necessário para que sejam utilizados, e se há preçário para os mesmos.----Sobre o posto dos CTT, informou que já tinha dito em reunião de câmara que os CTT vão fechar,
pretende saber se o mesmo vai ou não fechar, e quais as garantias nos próximos meses a seguir às
eleições.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente respondeu às questões, deixando para os vereadores algum assunto mais
especifico, assim, sobre o Bloco D na Escola C+S e sua intervenção, informou que a Sr.ª Diretora da
Escola já falou e informou a Câmara e que ao contrário de antigamente com o Ministério, agora há
mais facilidade de comunicação entre a Escola e a Câmara, e das coisas aparecerem feitas.
Informou que praticamente todos os dias nos aparecem emails, telefonemas para a Câmara
resolver assuntos na Escola e que de acordo com as possibilidades, a Câmara e o pessoal afeto
arranja de uma forma mais célere.------------------------------------------------------------------------------------Sobre o dia dos exames, informou que não tem conhecimento e que não lhe fizeram chegar
nenhuma ocorrência menos boa na escola.-------------------------------------------------------------------------Sobre os balneários do Campo de Futebol no Estádio Municipal, informou que é uma aspiração
antiga, e que o projeto de especialidades está a ser feito, no entanto julga que está previsto os
balneários mistos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o louro feito ao Vereador João Pedro Arraiolos, sobre o apoio ao futebol, não é como
vereador mas sim como familiar, mas fica bem o que o Vereador Manuel Colhe disse.-----------------Sobre as ruas com ervas informou que já se vem a conseguir ultrapassar o problema, no entanto
voltou a informar que este caso foi mais grave este ano pelo facto de não se poder curar as ervas e
a grande falta de pessoal no Município.------------------------------------------------------------------------------Sobre a Rua José do Vale, em Frade de Baixo, disse que é um assunto que deverá ser visto com a
EDP.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou que sobre o alcatroamento, foi a intervenção feita de acordo com as possibilidades deste
executivo Camarário, e que este assunto também já foi informado noutras reuniões de Câmara.
Informou que foi colocada uma camada de desgaste nas Ruas mais deterioradas e que o que se
pagou e gastou nesta obra foi o de acordo com a possibilidade da Câmara. Voltou a referir que o
mais intervencionado foram as ruas mais deterioradas, e que o próprio Sr. Engenheiro José Manuel
Portugal, já comunicou à empresa algumas ocorrências.--------------------------------------------------------Sobre a questão dos autocarros, informou que estão ao serviço do movimento associativista,
nomeadamente, cultural, desportivo, educação e social, onde se incluem os Sindicatos, onde estão
PROPOSTA ATA N 11 RC 08 JUNHO 2017

Pág. 3 /7

pessoas que reclamam aquilo que tem direito. Disse, que pensa que é nesta questão que o Sr.
Vereador pretende chegar.
O Sr. Presidente comunicou que já o fez em várias reuniões, que já tinham emprestado aos
Sindicatos e que vão continuar a faze-lo, ceder aos Sindicatos ou a quem os solicitar, no entanto
também disse que já houve situações em que não puderam emprestar. Afirmou que às forças
políticas não é intenção emprestar.-----------------------------------------------------------------------------------Sobre o preçário informou que este executivo cede gratuitamente a todos, nomeadamente aos
Clubes, Associações, Grupos Folclore, Orfeão, Grupos Teatro, ASAL, Crianças, Jovens, à Banda da
SFA e emprestamos também ao movimento Sindical.------------------------------------------------------------Sobre a questão dos CTT, disse que o Presidente da Câmara não garante nada, informa que não faz
futurologia nem é administrador dos CTT, no entanto voltou a informar que perante a possibilidade
de abertura de uma loja dos CTT em Alpiarça, ficaram preocupados e pediram uma reunião, à
empresa, e a mesma enviou duas pessoas representantes da administração, estes duas pessoas
mandatadas garantiram-me que a intenção não era fechar o posto dos CTT, garantiram que era
criar uma nova oferta que garantia um horário superior de atendimento, e nós colocamos as
dúvidas todas, então mas isto é um passo para quê?! Não é passo como aconteceu já nas outras
estações que é fechar a estação?! As duas pessoas mandatadas pela empresa disseram que não,
que a politica deles é diferente, que pretendem reforçar a oferta, reforçar os serviços, o Sr.
Presidente continuou a sua explicação e disse que questionou sobre o facto de abrir uma loja a
trezentos metros do Posto? Se não valeria mais reforçar o Posto dos CTT? as duas pessoas
mandatadas continuaram e disseram que não, que era a politica deles, que assim não tinham
custos, reforçavam os serviços e que vão continuar a existir serviços que só podem ser feitos na
Estação. O Sr. Presidente, continuou e disse que foi isto que lhe garantiram e que foi isto que ele
próprio disse à população.-----------------------------------------------------------------------------------------------Mais disse que sobre este assunto o próprio estado que era administrador dos CTT deixou de o ser
e deixou de ter o controlo por iniciativa não do TPA, mas foi do PSD, partido pelo qual o Sr.
Vereador Francisco Cunha foi eleito, quando o Governo PSD privatizou a totalidade dos CTT com
conveniência também do próprio PS.---------------------------------------------------------------------------------No decorrer desta explicação o Sr. Presidente também informou que já solicitou aos serviços que
marcassem uma audiência com o Presidente Executivo dos CTT.----------------------------------------------Informou ainda que a Câmara Municipal de Alpiarça relaciona-se de boa fé com as outras
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Entidades, e não está descansada de forma alguma em relação a este processo, assim como em
mitos outros. O executivo vai continuar a acompanhar todos este processo de forma a ter garantia
daquilo que lhe disseram anteriormente.
O Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, respondendo o Sr. Vereador Manuel Colhe, informou que
estão previstos balneários no Estádio Municipal, em espaços separados para ambos os sexos.-------Sobre a distinção, agradece a mesma mas estende este reconhecimento a todas as pessoas
envolvidas, porque ninguém consegue nada sozinho. Salientou o nome do Diogo André, os pais
dos miúdos e os próprios jogadores, e também disse só com grande força de vontade é que se
consegue fazer algo do género.-----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Carlos Jorge Pereira reforçou as informações já anteriormente fornecidas noutras
reuniões, e, referente às luminárias disse que a Câmara Municipal de Alpiarça não é nenhuma filial
da EDP. Em cada fatura que cada um dos Municipes recebe em casa tem um número grátis que
existe e que vem nas facturas da EDP. Era o que o Sr. Vereador Francisco Cunha devia ter feito, mas
mais uma vez a Câmara vai avisar a EDP.-----------------------------------------------------------------------------Sobre a questão das ervas como referido pelo Vereador Manuel Colhe, e como o Sr. Vereador
Manuel Colhe bem sabe, e, também já foi referido pelo Sr. Presidente, existe muito a falta de
pessoal, no entanto o Sr. Vereador Carlos Jorge informou que existem três brigadas de duas
pessoas, e que andam a percorrer as Ruas do Concelho, existe uma brigada que está praticamente
a acabar o Casalinho e existem duas em Alpiarça, e, assim que terminarem irão para o Frade de
Baixo, Gouxaria e Frade de Cima.--------------------------------------------------------------------------------------Iniciado o período de réplica o Sr. Vereador Manuel Colhe informou que sobre as ervas, apenas
tinha feito um alerta e relativamente ao elogio que deu ao João Pedro Arraiolos disse que mantem
o que disse no entanto sobre as pessoas a quem o vereador pretende alargar este elogio já não
partilha da mesma opinião.---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha falou sobre os trabalhos de alcatroamento das ruas e voltou a dizer
que o trabalho foi mal feito.--------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Hasta pública para alienação de veículos em fim de vida e outros bens móveis – Edital
n.º 25/2017------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Município de Alpiarça/Para Conhecimento/Tomado conhecimento.------------------------Ponto 2 - Hasta pública para alienação de madeira de eucalipto existente na Quinta dos Patudos.--PROPOSTA ATA N 11 RC 08 JUNHO 2017
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Requerente: Município de Alpiarça/Para Ratificação/Aprovada ratificação por maioria com a
abstenção do Vereador Francisco Cunha.----------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Proposta de autorização para a adjudicação por ajuste direto da loja n.º 4 do Mercado
Municipal de Alpiarça e aprovação da minuta do contrato.-----------------------------------------------------Requerente: Município de Alpiarça/Para Deliberação/Aprovado por unanimidade.----------------------Ponto 4 - Proposta para a emissão autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais
com a celebração de contratos de aquisição de serviços---------------------------------------------------------Requerente: Município de Alpiarça/Para Deliberação/Aprovado por maioria com as abstenções dos
Vereadores Manuel Colhe e Francisco Cunha.----------------------------------------------------------------------Ponto 5 - Processo de Loteamento n.º 3/97 – Alteração ao Alvará de Loteamento 5/98 de 31.08 –
Acessibilidade aos lotes.-------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: João Cruz Ferreira/Para Deliberação/Aprovado por unanimidade conforme
informações técnicas e jurídicas.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto 6 - Licença especial de ruído para um evento que se realizou de 27 Maio a 28 Maio, no
horário 21H, e as 02h, na Rua 25 de Abril, s/n, Frade de Cima.------------------------------------------------Requerente: Pedro Miguel Vitor da Piedade/Associação Cultural e Recreativa do Frade de
Cima/Para Ratificação/Aprovada ratificação por unanimidade.------------------------------------------------Ponto 7 - Licença especial de ruído para um evento que se realizou de 02 Junho a 03 Junho, no
horário 20H, e as 02h, no recinto da casa do povo (parque de estacionamento do Centro de
Saúde).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitam isenção de taxas-----------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça/Para Ratificação/Aprovada ratificação
por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 - Licença especial de ruído para um evento a realizar de 17 Junho a 18 Junho, no horário
21H, e as 02h, junto ao café Ramos e Celeste no Frade de Cima.----------------------------------------------Solicitam isenção de taxas-----------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Junta Freguesia de Alpiarça/Para Deliberação/Aprovado por unanimidade.---------------Ponto 9 - Licença especial de ruído para um evento a realizar de 24 Junho a 25 Junho, no horário
20H, e as 02h, na Rua José do Vale, no Frade de Baixo, junto ao café Vitor Graça.------------------------Solicitam isenção de taxas-----------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Junta Freguesia de Alpiarça/Para Deliberação/Aprovado por unanimidade.---------------PROPOSTA ATA N 11 RC 08 JUNHO 2017
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Ponto 10 - Licença especial de ruído para um evento a realizar de 01 Julho a 02 Julho, no horário
20H, e as 02h, na Rua Jacinto dos Mártires Falcão, junto ao supermercado José J. Rosa.---------------Solicitam isenção de taxas-----------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Junta Freguesia de Alpiarça/Para Deliberação/Aprovado por unanimidade.---------------PERÍODO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------------- Havendo público na sala não houve quaisquer inscrição.--------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezasseis horas e
cinquenta 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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