ATA N.º 17/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------Aos treze 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,
Carlos Jorge Duarte Pereira (CDU (CDU-PCP/PEV), João Pedro Costa Arraiolos, (CDU-PCP/PEV),
Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar (PS), Francisco José Saturnino Cunha (PPD/PSD/MPT/TPA).-----Estiveram presentes no apoio à reunião Dora João Duarte Cardoso Baptista, Secretária do Gabinete
de Apoio à Presidência e José Manuel Portugal de Sousa, Técnico Superior.--------------------------------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 12 de Outubro de 2017, com um total de
disponibilidades de 142,881,63 €.------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------Proposta de ata n.º 12 - Reunião realizada no dia 23/06/2017.------------------------------------------------Presidente sugere que se coloque a ata à votação, uma vez que dificilmente se fará uma reunião
onde exista quórum, pedindo-se posteriormente um parecer jurídico.-------------------------------------Aprovada por unanimidade pelos membros que estiveram presentes em reunião.----------------------Proposta de ata n.º 13 - Reunião realizada no dia 14/07/2017, aprovada por unanimidade-----------Proposta de ata n.º 15 - Reunião realizada no dia 18/08/2017, aprovada por maioria com os votos
a favor dos Vereadores Carlos Pereira e João Arraiolos e com a abstenção dos Vereadores Francisco
Cunha e Pedro Gaspar.---------------------------------------------------------------------------------------------------Declaração de Voto do Sr. Vereador Francisco Cunha-------------------------------------------------------------Absteve-se porque a reunião já foi em Agosto e como não teve tempo para ler com atenção não
pode aprovar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de ata n.º 16 - Reunião realizada no dia 08/09/2017, aprovada por maioria com os votos
a favor dos Vereadores Carlos Pereira e João Arraiolos e com a abstenção dos Vereadores Francisco
Cunha e Pedro Gaspar.---------------------------------------------------------------------------------------------------Declaração de Voto do Sr. Vereador Francisco Cunha.------------------------------------------------------------Absteve-se porque a reunião foi em setembro e não teve tempo para ler com atenção.----------------ATA N 17 RC 13 OUTUBRO 2017
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O Sr. Vereador Francisco Cunha sugere que como é a última reunião, se faça o período da Ordem
do dia em primeiro lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Gaspar inicia a sua intervenção afirmando que estando a terminar funções
não tem propostas para apresentar pois isso caberá aos novos eleitos que irão entrar em funções. O Sr. Vereador Francisco Cunha intervém para afirmar que estão em falta algumas reuniões e que
tem diversos assuntos a tratar que considera que não estão esclarecidos.---------------------------------Refere a proposta que foi aprovada com a oferta das bicicletas à GNR e que não foi implementada,
refere também a proposta de homenagem ao Eng. Leonel Piscalho que também ainda não foi
cumprida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a questões colocadas por Munícipes, refere que foi sempre o único que respondeu
às solicitações. Refere especificamente um email de um Munícipe que acusa uma funcionária da
escola que maltrata as crianças, e outra de uma mãe que aguardou 2 horas para falar com o
Presidente e acabou por ser recebida pelo Chefe de Gabinete.------------------------------------------------Questiona também acerca de uma tampa de esgoto, e afirma que Alpiarça se encontra há oito
anos à média luz.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Afirma ainda que o Sr. Presidente deve sentir alegria pelo fecho da Renoldy, e questiona também
qual a utilidade do Edifício da Praça do Município.----------------------------------------------------------------Considera ainda que iremos ter um Mercado todo arranjado mas com menos pessoas a vender.----Refere que este foi um mandato para esquecer, e que o Presidente é o grande coveiro de Alpiarça e
que será o responsável pelo desaparecimento do concelho.---------------------------------------------------Deseja toda a sorte do mundo aos eleitos, mas não dá os parabéns pois entende que esta não foi
uma vitória justa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o Sr. Presidente considera o período antes da Ordem do Dia terminado. Pois
considera que estas questões foram esclarecidas pois a população renovou a confiança nesta
equipa. Considera ainda que a passagem do Vereador Francisco Cunha foi muito nefasta para o
Concelho e considera que o ambiente nas reuniões só terá a melhorar daqui para a frente.----------Deseja também em termos pessoais os votos de felicidades aos Sr.s Vereadores que terminam
funções.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Resposta à solicitação de esclarecimentos à EDP, quanto às ocorrências diárias de falta
de energia no período compreendido entra as 20h e as 21h30.-----------------------------------------------ATA N 17 RC 13 OUTUBRO 2017
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Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado Conhecimento---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Adenda à Memória Descritiva - Requalificação Jardim Municipal de Alpiarça - Projecto
de Arquitectura - Alterações - Setembro de 2017------------------------------------------------------------------Requerente: Domingos Santos Silva, Arquitecto-------------------------------------------------------------------Tomado Conhecimento---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Agradecimento pela ajuda na organização do Arraial de Santo Eustáquio----------------------Requerente: Paróquia de Alpiarça-------------------------------------------------------------------------------------Tomado Conhecimento---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Adenda ao ACEEP - Alteração ao acordo de Entidade Empregadora Pública N.º 17/2016.-STAL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado Conhecimento---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 - Despacho de Luto Municipal, pelo falecimento do ex-Presidente da Câmara Municipal e
ex-Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, Sr. Olímpio Francisco de Oliveira.------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tomado Conhecimento---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 6 - Licença especial de ruído, com inicio a 23/09/2017 e termo a 24/09/2017, no horário
compreendido entre as 15h e a 01h00, para um evento que se realizou na Praça José Pinhão em
Alpiarça.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitam isenção de taxas-----------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Paróquia de Santo Eustáquio Alpiarça - Rafael Fernandes Duarte----------------------------Ratificado por maioria com a abstenção dos Sr.s Vereadores Francisco Cunha e Pedro Gaspar--------Ponto 7 - Licença especial de ruído, com inicio a 24/09/2017 e termo a 25/09/2017, no horário----compreendido entre as 16h e a 02h00, para um evento que se realizou na Rua Conselheiro----------Figueiredo Leal n.º 44, em Alpiarça------------------------------------------------------------------------------------Solicita isenção de taxas--------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Pastelaria das Faias - Sandra Saramago--------------------------------------------------------------Ratificado por maioria com a abstenção dos Sr.s Vereadores Francisco Cunha e Pedro Gaspar--------Ponto 8 - Licença especial de ruído, com inicio a 30/09/2017 e termo a 01/10/2017, no horário----compreendido entre as 19h e a 02h00, para um evento que se realizou na Rua João Nunes----------Feliciano, n.º 13/15, "A Toca dos Grilos", em Alpiarça.-----------------------------------------------------------ATA N 17 RC 13 OUTUBRO 2017
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Requerente: "A Toca dos Grilos"---------------------------------------------------------------------------------------Ratificado por maioria com a abstenção dos Sr.s Vereadores Francisco Cunha e Pedro Gaspar--------No espaço destinado para as intervenções de balanço do mandato que termina, O Sr. Vereador
Pedro Gaspar intervém para afirmar que as pessoas são livres de escolher e que as oposições
servem para fazer uma intervenção fiscalizadora. Considera que durante 4 anos tentou perceber o
que os Alpiarcenses queriam que fosse a sua representação e tentou fazer o melhor possível.-------Agradece à Munícipe Carla Raposo, pelo apoio dado ao longo do Mandato e ao Vereador Manuel
Colhe pela sua postura em todas as vezes que o substituiu.----------------------------------------------------Deseja o melhor para estes 4 anos, considera que têm que ser repensados alguns processos para
se diminuir a abstenção. Pois a abstenção corrói o espírito da democracia.--------------------------------O Sr. Vereador Francisco Cunha termina o seu mandato com a consciência que nunca ofendeu
ninguém. Considera que deve agradecer aos funcionários da Autarquia todo o respeito que lhe
demonstraram, ao Sr. Vereador Pedro Gaspar pela amizade.---------------------------------------------------Dá também os parabéns aos novos eleitos, desejando que tenham um bom mandato.-----------------Quanto aos agradecimentos, tem muita gente a quem agradecer, pois muita gente o apoiou.
Agradece também ao Sr. Vereador António Moreira pela sua intervenção.---------------------------------Para concluir o Sr. Presidente deixa uma saudação aos Munícipes que vieram com muita
regularidade assistir e participar nas reuniões de Câmara. Deixa também uma saudação a todos os
candidatos às ultimas eleições autárquicas, desejando a todos os que foram eleitos desempenhem
o melhor possível as suas funções.------------------------------------------------------------------------------------Deseja também a nível pessoal, votos das maiores felicidades aos Sr.s Vereadores cessantes.--------PERÍODO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------------- Não houve intervenções.-------------------------------------------------------------------------------------------------Adenda: O Sr. Vereador Francisco Cunha solicita que na ata sejam transcritas todas as intervenções
O Sr. Presidente esclarece que a ata será redigida como até aqui.--------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezasseis horas e
dezoito 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 Duarte Cardoso Baptista, Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e
ATA N 17 RC 13 OUTUBRO 2017

Pág. 4 /5

assino.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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