ATA N.º 16/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 8 DE SETEMBRO DE 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------Aos oito dias do mês de Setembro 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. Vice Carlos Jorge Duarte Pereira, (CDU-PCP/PEV) onde compareceram os senhores vereadores João
Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV), Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar (PS) e Francisco José
Saturnino Cunha (PPD/PSD/MPT/TPA).-------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr.º Mário Pereira esteve ausente.---------------------------------Estiveram presentes no apoio à reunião Dora João Batista, secretária do Sr. Presidente e José
Portugal, Eng. Civil.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificando-se quórum, o Presidente cumprimentou todos os presentes e declarou aberta a
reunião, eram quinze horas. --------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria referente ao dia 07/09/2017, com um total de
disponibilidades de 155.650,96€.--------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Vice - Presidente deu inicio aos trabalhos, e colocou as três propostas de atas à discussão e
aprovação, e de seguida deu a palavra aos Srs. Vereadores.----------------------------------------------------Proposta de ata n.º 12 - Reunião realizada no dia 23/06/2017, retirada por não estarem presentes
os elementos da referida reunião.-------------------------------------------------------------------------------------Proposta de ata n.º 13 - Reunião realizada no dia 14/07/2017, retirada.------------------------------------Proposta de ata n.º 14 - Reunião realizada no dia 28/07/2017, aprovada por unanimidade.----------O Vereador Pedro Gaspar, questiona sobre a existência de um mapa comparativo das análises das
àguas da Barragem dos Patudos. Quanto o Jardim Municipal questiona se existem trabalhos
adicionais e qual vai ser o ajuste a ser feito ao empreiteiro. Relativamente à revista de informação
Municipal refere a edição de um boletim de 2009 que foi sujeito a muitas criticas por parte da
CDU. Questionou quanto custa este instrumento.-----------------------------------------------------------------O Vereador Francisco Cunha questiona acerca da data para a homenagem ao Eng. Leonel Piscalho,
uma vez que lhe foi dito que seria até final de Agosto. Quanto ao Jardim Municipal, questiona
sobre o custo de alteração da obra e quanto ao desnível do Jardim em relação à entrada da Rua
José Relvas. Relativamente às datas das reuniões, afirma que no mês de Agosto o executivo
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cometeu uma ilegalidade pois suprimiu uma reunião. Refere a falta de iluminação na Rua de
acesso à feira. Refere que ficou espantado pelo Sr. Presidente ir cumprimentar os trabalhadores ao
Estádio Municipal e esse facto estar divulgado nas redes sociais. Refere ainda que leu na rede
regional que foram apreendidos materiais contrafeitos e constituídos arguidos algumas pessoas na
feira, questiona sobre o facto destes vendedores não se encontrarem registados nos serviços da
feira. Quanto à revista municipal, refere que a fotografia da capa não é verdadeira, pois não é real.
Considera uma vergonha utilizar o dinheiro dos contribuintes para fazer campanha eleitoral. Acha
que seria mais lógico que aparecessem também fotografias dos outros candidatos.--------------------Em resposta o Sr. Vice Presidente Carlos Pereira, esclarece que lhe solicitaram a primeira e a última
análise das águas da barragem, pelo que entrega os referidos documentos. Quanto ao jardim
municipal, refere que não entendeu a questão colocada pelo Sr. Vereador Francisco Cunha na
passada reunião. Referiu que as outras questões serão respondidas pelo Sr. Eng. Portugal. Quanto
ao boletim municipal, refere que não é o que os Srs. Vereadores querem fazer crer. Refere que o
projeto do mercado é bem real que vais ser realizado, pois já foi recebida a aprovação. Referiu que
não poderia vir no boletim a campanha das outras forças políticas, pois também não vêm a de
campanha da força política que gere a Câmara. Quanto à homenagem ao Eng. Leonel Piscalho,
refere que o compromisso deste executivo foi colocar a placa no dia 2 de Abril, esclarece que a
intenção é fazer uma intervenção naquele espaço. Quanto à conversa com o Eng. Piscalho,
esclarece que não sabe qual o conteúdo. Sobre as luxes esclarece que foi uma decisão que foi
tomada, desligar luz sim, luz não, estando acesas as dos cruzamentos. Sobre a feira, refere que não
tem conhecimento que tenham sido constituídos arguidos na feira pelo que por enquanto não irá
tecer comentários sobre esse assunto.-------------------------------------------------------------------------------Em resposta o Sr. Eng.º José Portugal informa que estava previsto que a obra termina-se amanhã
mas o empreiteiro solicitou a prorrogação do prazo para Novembro mas que ainda está em
negociações. Sobre os trabalhos a mais informa que os custos poderão ser imputados a erros e
omissões e que a solução será alterar o revestimento dos edifícios para não aumentar os custos.---O Sr. Vereador Pedro Gaspar, questiona se o prolongamento do prazo será imputado ao
empreiteiro ou ao dono da obra.---------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Eng.º Portugal respondeu e informou que existem culpas das duas partes.-------------------------Na réplica, o Sr. Vereador Pedro Gaspar refere que a oposição avisou sobre a possibilidade da
existência dos vestígios. Quanto ao boletim municipal questiona quanto custa o boletim, o custo
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da maquete 3D do mercado municipal. Sobre a barragem e as análises entregues refere que não
tem formação para analizar este tipo de dados.-------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha, considera que o Sr. Vice Presidente só responde àquilo que lhe
convém, tendo um estilo muito diferente do Sr. Presidente. Sobre o Jardim, afirma que esta obra é
uma grande trapalhada e é uma obra eleitoralista. Em relação ao Eng.º Piscalho, afirma que o Sr.
Presidente disse numa reunião que a homenagem seria feita em Agosto.----------------------------------O Sr. Vice Presidente, Carlos Pereira, em resposta deixa claro que não tem intenção de gozar nem
brincar com ninguém e afirma que entregou os documentos que lhe foram pedidos e refere que o
relatório das análises será feito no final de Setembro à semelhança do ano passado.-------------------Respondidas as questões é feito um breve intervalo.-------------------------------------------------------------O Vice - Presidente retoma a reunião com a ordem do dia.-----------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Agradecimento à Câmara Municipal pelo disponibilidade para acolher as crianças e
jovens, na visita e batismo a cavalo na Reserva do Cavalo do Sorraia, bem como o uso das piscinas
Municipais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: APPACDM de Santarém – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com
deficiência Mental / Para Conhecimento:----------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - 12º Relatório Semestral do Plano de Saneamento Financeiro - PSF – Junho de 2017.------Requerente: Câmara Municipal de Alpiarça ------------------------------------------------------------------------Para Deliberação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Remeter à Assembleia Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria com dois votos contra dos Vereadores Francisco Cunha e Pedro Gaspar e
com o voto de qualidade do Vice - Presidente, Carlos Jorge Pereira. -----------------------------------------Remeter à Assembleia Municipal--------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Processo de Loteamento n.º 3/97 - Alteração ao Alvará de loteamento 5/98 de 31.08 Prazo para realização das Obras de Urbanização de retificação de serventias de acesso aos lotes.
Requerente: João Manuel Melo Castelão Fontes Cruz Ferreira-------------------------------------------------Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por maioria com a abstenção do Vereador Pedro Gaspar, alterar o inicio da contagem
do prazo fixado, 30 dias, fracionada a cada entrada de garagem, que se comece a contar a partir da
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data da escritura de compra e venda de cada lote, ficando o titular do loteamento obrigado a
notificar o Município da venda de cada lote.------------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------------- Havendo publico na sala foi feita a inscrição do Munícipe Jorge Costa, e falou sobre a passadeira
em frente à Caixa Geral de Depósitos, questiona qual o ponto da situação uma vez que já fez este
alerta à cerca de quatro anos e considera que esta passadeira tem pouca visibilidade.-----------------O Sr. Vice - Presidente, Carlos Pereira informa que a manutenção desta estrada é das Estradas de
Portugal e diz que desde essa data para cá essa passadeira foi pintada.-------------------------------------Acrescenta que já foi enviada uma solicitação às Infraestruturas de Portugal para reposição da
passadeira na zona perto da igreja, não no mesmo local, mas num local próximo, nessa
comunicação foram também referidas as passadeiras com fraca visibilidade.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Vice - Presidente, eram dezassete
horas e quinze 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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