ATA N.º 15/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 18 DE AGOSTO DE 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezoito dias do mês de Agosto 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. VicePresidente 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),
Francisco José Saturnino Cunha (PPD/PSD/MPT/TPA).-----------------------------------------------------------O Sr. Presidente, Mário Fernando Atracado Pereira (CDU-PCP/PEV), esteve ausente em gozo de
férias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esteve presentes no apoio à reunião Vera Batista, Assistente Técnica.---------------------------------------Verificando-se quórum, o Vice-Presidente cumprimentou todos os presentes e declarou aberta a
reunião, eram quinze horas e dezoito minutos. ------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 17 de Agosto de 2017, com um total de
disponibilidades de 396.201,98€.-------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Vice- Presidente deu inicio aos trabalhos, e justificou a ausência do Sr Presidente, por estar
em gozo de férias, e colocou à votação as seguintes propostas de atas:-------------------------------------Proposta de ata n.º 11/2017 - RC dia 08/06/2017 - Aprovado por unanimidade.-------------------------Proposta de ata n.º 12/2017 - RC dia 23/06/2017 – Foi retirada por falta de quórum.-------------------Foi dada a palavra aos Srs Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------Iniciou a sua intervenção o Sr. Vereador Pedro Gaspar, cumprimentou todos os presentes e falou
sobre a qualidade da água da barragem, que gostaria de ter as análises efetuadas antes do
tratamento e a situação atual. ---------------------------------------------------------------------------------------Questionou sobre as obras do Jardim Municipal, qual o prazo de conclusão e entrega da obra. -----Colocou também uma questão, sobre qual o valor do contratos dos artistas que vem atuar na
Alpiagra, referindo e que é um cartaz, possivelmente, muito ambicioso. -----------------------------------Referiu um folheto que a CDU anda a distribuir pela população, onde não é esclarecedor
relativamente ás obras pagas, nos mandatos atuais da CDU comparando com os mandatos do PS.
O Vereador Francisco Cunha colocou uma questão sobre os cortes consecutivos de luz que têm
acontecido ultimamente no nosso concelho. Falou sobre as obras do jardim municipal e de não se
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cumprir com os prazos de execução da obra e se o mesmo teve alterações do projeto inicial e qual
o custo acrescido relacionado com essas alterações. Questionou também para quando está
prevista a homenagem ao eng. Leonel Piscalho, uma vez que segundo informação do Sr. Presidente
seria no final de Agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vice-Presidente respondeu às questões, referindo que de dois em dois meses são realizadas e
afixadas as análises à água da Barragem dos Patudos e que as melhorias têm sido evidentes, de
qualquer das formas a informação solicitada será enviada.-----------------------------------------------------Quando à obra do Jardim Municipal referiu que segundo informação do empreiteiro será entregue
dentro do prazo previsto, embora considere que poderá haver algum atraso decorrente do período
que a obra esteve parada. Em relação às alterações que forem efetuadas resultantes dos vestígios
encontrados referiu que não são significativas em termos da obra e também não esperamos que
resultem em acréscimo de custo. Referiu também que em relação aos custos com a Alpiagra, estão
disponíveis na plataforma de contratação pública e poderão ser consultados. Quanto às obras
pagas e não pagas referiu que todas as obras efetuadas por este executivo estão totalmente pagas,
ao contrário do que aconteceu quando este executivo tomou posse em 2009, que teve de pagar
obras executadas pelo executivo anterior. --------------------------------------------------------------------------Quanto aos cortes de luz fez referência à resposta da empresa responsável pelo fornecimento de
energia, que tinha sido questionada pela Câmara Municipal.--------------------------------------------------Em relação à homenagem ao Eng. Piscalho referiu que irá colocar a questão ao Sr. Presidente.------O Sr. Vereador João Pedro Arraiolos fez referência às obras pagas por este executivo, deste
mandato e dos anteriores, referindo que este executivo teve de pagar mais de 200 mil euros de
juros de obras não pagas de executivos anteriores e que se mantivéssemos o mesmo ritmo de
endividamento, hoje estaríamos com uma dívida de 19 ou 20 milhões euros, mas ao contrário, já
reduzimos cerca de 5 milhões de euros.-----------------------------------------------------------------------------Iniciado o período de réplica o Sr. Vereador Pedro Gaspar fez algumas referências sobre as dívidas
das autarquias, que é um processo normal de funcionamento e que a solução encontrada para
financiamento da autarquia foi errada. ------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha congratulou-se com a forma como está a decorrer a reunião,
referiu que o desnível decorrente das alterações ao projeto do Jardim Municipal e muito
significativo e também lamentou que não haja uma definição sobre homenagem ao Eng. Leonel
Piscalho, que foi aprovada por unanimidade nesta Câmara Municipal. -------------------------------------ATA N 15 RC 18 AGOSTO 2017
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Agradecimento à Câmara Municipal pelo apoio na realização do V Cruzeiro Religioso e
Cultural do Tejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Confraria Ibérica do Tejo.-------------------------------------------------------------------------------Deu-se conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Plano de Coordenação de Evento da XXXV Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça –
ALPIAGRA 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Município de Alpiarça.-----------------------------------------------------------------------------------Deu-se conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Proposta Ação Social Escolar 2017/2018 - Auxílios Económicos.----------------------------------Requerente: Câmara Municipal de Alpiarça - Vereador João Pedro Arraiolos.------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Proposta de Valores para a Atividade de Animação e Apoio à Família no Pré-Escolar e
Componente de Apoio à Família no 1.º Ciclo.-----------------------------------------------------------------------Requerente: Câmara Municipal de Alpiarça – Gabinete de Educação.----------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 - Licença especial de Ruído para um evento realizar na Associação Cultural e Recreativa do
Frade de Cima, Rua 25 de Abril em Frade de Cima, no período compreendido entre as 16 horas do
dia 12 de Agosto e as 00h do dia 14 de Agosto de 2017.---------------------------------------------------------Solicitam isenção de taxas.----------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Associação Cultural e Recreativa do Frade de Cima.---------------------------------------------Aprovado por Maioria com a Abstenção do Sr. Vereador Pedro Gaspar.------------------------------------Ponto 6 - Licença especial de Ruído para um evento realizar na Rua José do Vale Frade de Baixo,
Junto ao Café do Vitor Graça, no período diurno compreendido entre as 23 horas do dia 19 de
Agosto e as 02h do dia 20 de Agosto de 2017.----------------------------------------------------------------------Solicitam isenção de taxas.----------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça.------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 7 - Licença especial de Ruído para um evento realizar Na Rua Maestro V. Fortunato
Venceslau, Junto ao Café “FLIPPER” / Zona do Eucaliptal, no período compreendido entre as 23
horas do dia 26 de Agosto e as 00h do dia 27 de Agosto de 2017.--------------------------------------------ATA N 15 RC 18 AGOSTO 2017
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Solicitam isenção de taxas.----------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça.------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 - Licença especial de Ruído para um evento realizar na Reserva do Cavalo do Sorraia /
Restaurante Bar, no período compreendido entre as 20 horas do dia 25 de Agosto e as 02h do dia
26 de Agosto de 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Luís Filipe Maria Lopes.----------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------Havendo público na sala não houve qualquer inscrição.--------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Vice-Presidente, eram dezasseis horas
e vinte e cinco 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, Vera Batista Azevedo, Assistente Técnica, a redigi e assino.-----------------------------------------------
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