ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM DE 09 DE MAIO DE 2008 - NÚMERO – NOVE:----------------------Aos nove dias do mês de Maio do ano de dois mil e oito, nesta vila de Alpiarça, Edifício
dos Paços do Município, sito na Rua José Relvas, número trezentos e setenta e quatro e
Auditório da Câmara Municipal, compareceram os senhores: Joaquim Luís Rosa do Céu,
Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Mário Fernando Atracado Pereira, Vanda
Cristina Lopes Nunes, José Carlos Viegas Ferreirinha e Mário Manuel Pereira Peixinho,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram quinze horas e trinta minutos.----A acta da reunião de dezoito do mês findo, foi aprovada, por unanimidade, com as
alterações sugeridas pelo Vereador Mário Pereira.---------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
oitenta e sete, datado de oito do mês findo, que acusa um saldo disponível de
quatrocentos e vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove euros e setenta e dois
cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------- Intervenção do Presidente da Câmara----------------------------------------------------------”Vamos entrar no período antes da ordem do dia. Antes de perguntar se têm alguma
questão, quero dirigir-me directamente ao vereador Mário Peixinho. Todos nós
comungamos do regozijo de o ter aqui, entre nós. E transmitir ao Mário que
comungamos todos, com certeza, do desejo da recuperação que ele vai conseguir. Há
alturas na nossa vida em que é determinante dirigirmos energias e atenção, para o que de
facto é essencial. Conheço o Mário há muitos anos. Por vezes, temos posições que nos
colocam em opções distintas mas são coisas acessórias. O que é essencial permanece - a
amizade. Portanto, quero desejar ao Mário as maiores felicidades. Coragem ele tem. Sei
que tem, para superar este problema. Daqui por uns anos, com certeza, ele vai olhar para
trás e verificar que foi um obstáculo que venceu, como muitos outros que já venceu e
como muitos que irá vencer no futuro. Um grande abraço amigo e muita força. Outro
assunto tem a ver com a Chefe de Divisão Administrativa. Como sabem, a D. Manuela
deixou de nos acompanhar, embora continue a vir à Câmara, pois existem assuntos
pendentes. Para nós é bom, para ela também é muito bom, porque senão ainda se “varre
por completo”, como ela costuma dizer, não é”.------------------------------------------------Intervenção da Vereadora Vanda Nunes.:--------------------------------------------------------“A D. Manuela está ali no Gabinete”.-------------------------------------------------------------1

Intervenção do Presidente da Câmara: Temos que tomar algumas medidas para
operacionalizar alguns aspectos, que não trago sob a forma escrita, mas depois fá-lo-ei,
porque pedimos à D. Manuela para verificar a conformidade com a lei. Trata-se de
nomearmos uma funcionária da Câmara para a elaboração dos contratos, uma outra para
ser a instrutora dos processos de contra-ordenação, uma outra para delegada da
inspecção-geral das actividades culturais, uma outra para instrutor dos processos de
execução fiscal, uma pessoa para redigir as actas da Câmara e depois para o fundo de
maneio do que a D. Manuela também era titular. Eu vou ler a proposta, que depois terá
que passar à forma escrita e ser formalizada: Para lavrar os contratos: “em conformidade
com o n.º 2, alíneas b) e c) do artigo 68, da lei número 169/99 de 18 de Setembro na
redacção dada pela alínea 5-A/2002 de 11 de Janeiro, nomeia-se a funcionária”, Filipa
Marques”. Depois na formalização da proposta, ver-se-á quem é a pessoa que a substitui
nos seus impedimentos. Relativamente aos processos de contra-ordenação, propõe-se a
funcionária Regina Matias.-------------------------------------------------------------------------Intervenção da Vereadora Vanda Nunes, dizendo que, quem trata dos processos é a
Luísa Mendes mas que a instrutora era a D. Manuela. Então terá de ficar a funcionária
Regina Matias.---------------------------------------------------------------------------------------Intervenção do Presidente da Câmara:------------------------------------------------------------Para os processos de contra-ordenação Regina Matias; para delegada da inspecção-geral
das actividades económicas Carla Pereira; para instrutora dos processos de execução
fiscal Luísa Mendes; secretária para redigir as actas da Câmara continua a D. Otília. Para
o fundo de maneio, que estava com a D. Manuela a funcionária Vera Garrotes”. A
proposta é esta. … Há alguma questão? Fica a faltar a indicação da pessoa substituta da
Filipa. Posso interpretar o silêncio como estando todos de acordo”?------------------------Intervenção do Vereador Mário Peixinho:-------------------------------------------------------“Isso é da competência do executivo da Câmara”?---------------------------------------------Intervenção do Presidente da Câmara:------------------------------------------------------------É da competência do executivo da Câmara.------------------------------------------------------Bom, então continuando no período antes da ordem do dia. Questões que queiram
colocar”?----------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção do Vereador Mário Pereira:---------------------------------------------------------Eu tinha uma questão a colocar e depois um voto de pesar pela morte de Joaquim Matias.
Em relação à questão, começando já por aí, era só para saber, penso que será junto do
Vereador José Carlos Ferreirinha, se de facto houve ou não, eu tive esta informação, uma
nova descarga poluente na vala, ou pelo menos que tenham aparecido peixes mortos. Se
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sabe alguma coisa sobre isso.------------------------------------------------Depois o voto de pesar, muito sucinto, mas penso que retrata mais ou menos a
importância do Joaquim Matias na nossa vida local. Eu referi o executivo municipal, mas
se não houver acordo reformularei isto.-----------------------------------------------------Voto de Pesar----------------------------------------------------------------------------------------“O executivo da Câmara Municipal de Alpiarça manifesta o seu pesar pelo falecimento de
Joaquim Alcobia Matias, ocorrido no passado dia 4 de Maio.----------------------------Democrata, lutador anti-fascista, Joaquim Matias integrou, após o 25 de Abril de 1974, a
Comissão Administrativa do município, e foi o primeiro Presidente da Câmara Municipal
de Alpiarça eleito na sequência de eleições livres e democráticas.--------------Alpiarcense de exemplar intervenção cívica, política e associativa, destacado elemento do
corpo de Bombeiros Municipais, Joaquim Alcobia Matias desempenhou um papel
fundamental no processo de desenvolvimento e de progresso social do nosso Concelho”.-------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção do Vereador Mário Peixinho, dizendo que se deverá , fazer chegar essa
mensagem à família.---------------------------------------------------------------------------------Intervenção do Presidente da Câmara:------------------------------------------------------------“Eu concordo inteiramente… Permitia-me acrescentar, ou sugerir ao Vereador, se estiver
de acordo, que relativamente ao seu papel no associativismo, que se focasse uma
característica importante: O de fundador do Corpo de Bombeiros”.-------------------------Intervenção do Vereador Mário Pereira, concordando com a sugestão do Presidente da
Câmara e dizendo que iria alterar o texto nesse sentido.---------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, concordar com o voto de Pesar pelo falecimento do
Senhor Joaquim Alcobia Matias, ocorrido em quatro do mês em curso, Foi ainda
deliberado dar conhecimento à família.-----------------------------------------------------------Intervenção do Vereador Mário Peixinho:-------------------------------------------------------“Queria agradecer as palavras do Sr. Presidente. Ao longo da minha vida sempre me
pautei por pôr questões de amizade acima de questões políticas, com toda a gente. Penso
que tenho pessoas amigas, do CDS ao Bloco de Esquerda, e fico feliz por isso. De
qualquer modo, agradecer condignamente as palavras que o Sr. Presidente me dirigiu.
Fomos companheiros de carteira na escola, passámos uns bons meses em Moçambique,
andámos nós aí nos bailes de garagem, enfim, muitas outras coisas”.-----------------------Intervenção do Presidente da Câmara confirmando as palavras do Vereador Mário
Peixinho.----------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção do Vereador Mário Peixinho:-------------------------------------------------------3

“Eu penso que há coisas de fundo que ultrapassam todas as outras divergências que
possam existir.---------------------------------------------------------------------------------------Uma outra questão, à parte e porque estiveram aqui os homens que vão construir aqueles
trinta e seis fogos, eu punha a questão como é que, se calhar até já foi falado ou está
pensado, como é que se vai processar a inscrição das pessoas para o acesso às casas.
Certamente que me vão perguntar isso e eu estou já a adiantar trabalho. Se alguém me
perguntar, eu saberei responder”.------------------------------------------------------------------Intervenção do Presidente da Câmara para responder às questões colocadas. Deu a
palavra ao Vereador José Carlos Ferreirinha que antes de responder à questão dos peixes
mortos na vala, mencionou que as palavras do Presidente da Câmara eram extensíveis, à
sua pessoa embora não conhecesse o Mário desde pequeno…--------------------------------Intervenção da Vereadora Vanda Nunes:--------------------------------------------------------“Sim, aliás eu ia já reclamar com o Sr. Presidente Eu ia registar já isso. Estava a ver qual
era o momento oportuno”.--------------------------------------------------------------------Intervenção do Vereador Mário Peixinho:-------------------------------------------------------“Eu entendi as palavras do Sr. Presidente como as palavras do Executivo”.----------------Intervenção da Vereadora Vanda Nunes.--------------------------------------------------------“Sim, mas o Sr. quando respondeu só se referiu ao Sr. Presidente às garagens, aos bailes
e não sei o quê, quando eu não era nascida”.----------------------------------------------------Intervenção do Vereador José Carlos Ferreirinha:----------------------------------------------“Relativamente aos peixes na Vala. Na verdade, ontem, quando tive conhecimento do
aparecimento de duas carpas a boiar ali na zona do carril, tive o cuidado de tentar tomar
as providências possíveis à data, fomos, eu e o encarregado, acompanhados do bombeiro
que estava de serviço, fomos visitar realmente os locais onde eventualmente temos
sempre o fantasma da Zona Industrial - podiam estar a entrar águas na vala. Na verdade
não estavam, a Monliz, que é a nossa preocupação e as outras fábricas maiores, não
estava a debitar água para a rede na altura. A fábrica do leite, a Reynold, estava realmente
a debitar água perfeitamente clara. E depois disso, recolhi amostras de água na zona do
carril e na zona do emissário industrial que já enviámos para o laboratório, e também uma
amostra de um peixe – íamos recolher o peixe mas os indivíduos da SEPNA que já
estavam no local e fizeram eles a recolha, disseram para nós não recolhermos. De
qualquer forma, estamos a todo o momento a ver se aparece mais algum peixe nestas
circunstâncias. Temos já preparado um ofício para o IPIMAR, no sentido de se aparecer
algum peixe nós o recolhermos imediatamente. Nós recolhemos um, mas eles preferem
um peixe que não tenha passado pela arca frigorífica, temos neste momento um na arca
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frigorífica do Mercado Municipal, mas preferem um peixe acabado de apanhar. Temos
isso programado. Se aparecer algum na segunda-feira ou na terça, imediatamente vamos
recolher para ver o que se passa. Se eventualmente houve uma descarga no espaço
industrial, não foi naquela hora. Eventualmente teria sido na noite, mas isso é difícil de
fiscalizar, tínhamos de ter um fiscal à porta de cada fábrica todos os dias, mas pronto,
estamos em cima do acontecimento”.----------------------------Intervenção do Presidente da Câmara:------------------------------------------------------------“ O Vereador Mário Peixinho falou aqui sobre as famílias, para aqueles fogos que vão
ficar para nós. São fogos que vão funcionar, funcionar com preços bastante simbólicos,
destinados a famílias em situação de carência. O Gabinete de Acção Social irá formular
uma proposta, e depois virá aqui para nós apreciarmos, e com certeza que entrará em
linha de conta com aspectos ligados à composição dos agregados familiares, rendimentos
dos agregados familiares, o diagnóstico social que tem de ser feito. Achamos que é essa a
forma”…-------------------------------------------------------------------Intervenção do Vereador Mário Peixinho:-------------------------------------------------------“As pessoas que eventualmente se manifestarem, esses fogos, vão ser atribuídos de facto
a carenciados. E os outros trinta e dois? Está englobado naquele protocolo que foi
assinado entre a Câmara e a CHEUNI”.----------------------------------------------------------Intervenção do Presidente da Câmara:------------------------------------------------------------“São colocados no mercado e preços controlados”.--------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL – RENDAS EM ATRASO:-------------------------Petição de MARIA DE FÁTIMA DA COSTA BARÃO LIMA, datada de vinte e um do
mês findo, a solicitar que lhe seja concedido o pagamento das rendas em atraso da sua
habitação sita na Urbanização do Eucaliptal, Bloco 5, em Alpiarça, ou seja, o pagamento
mensal da renda actual e de uma atrasada. Doc. n.º 4574. Procº. n.º O-26/2.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a sugestão apresentada pela munícipe.---Parecer da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, datado de vinte e
três do mês em curso, sobre alterações propostas pela CHEUNI – COOPERATIVA DE
HABITAÇÃO ECONÓMICA UNIÃO, C.R.L. à escritura de compra e venda do direito
de superfície de uma parcela de terreno destinada a construção de habitação de custos
controlados.-----------------------------------------------------------------------------------5

Deliberado, por unanimidade, concordar com as alterações propostas e proceder à
outorga da respectiva escritura.--------------------------------------------------------------------RELAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS:----------------------------------------------------Informação da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, sobre
processos jurídicos relativos ao Município de Alpiarça.---------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Presidente da Câmara informou que era necessário dar andamento a
outros assuntos não constantes da Ordem do Dia, mas considerados de certa urgência,
pelo que propôs a sua apreciação nesta reunião.------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e dois votos contra dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, concordar com esta proposta e apreciar os assuntos a seguir
mencionados.---------------------------------------------------------------------------------Os Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho informaram que votavam contra a
proposta do Presidente da Câmara por não concordarem com a entrada de assuntos fora
da Ordem do Dia, embora participem na sua votação.-----------------------------------------FORAM APRECIADOS OS SEGUINTES ASSUNTOS:-----------------------------------O Vereador JOSÉ CARLOS FERREIRINHA, deu conhecimento que o PINGO DOCE
não vai avançar em Alpiarça, logo a IMORETALHO – GESTÃO DE IMÓVEIS, S.A.,
LISBOA vai ter que repor a situação inicial.-----------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DE EDITAL PARA PUBLICITAR A XI FEIRA DO VINHO DO
RIBATEJO - III FEIRA DE AGRICULTURA BIOLÓGICA DO RIBATEJO, A
REALIZAR DIAS VINTE E NOVE DE MAIO A UM DE JUNHO DE DOIS MIL E
OITO:-------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta do edital em epígrafe. Procº. F-1/1.---------------------------------------O Vereador Mário Pereira perguntou se havia alterações de preços em relação ao ano
anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes deu as informações necessárias, informou quais os preços que
sofrerem alterações.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, concordar com esta proposta de edital.---------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
SEIS:---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Presente a proposta de modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe. Doc. n.º
4806. Procº. n.º O-O/2.-----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado no
referido documento em vinte e oito do mês findo, que autorizou esta modificação às
Grandes Opções do Plano.-------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO SEIS:----------------Presente a proposta de modificação ao Orçamento em epígrafe. Doc. n.º 4804. Procº. n.º
O-O/2.------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado no
referido documento em vinte e oito do mês findo, que autorizou esta modificação ao
Orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Informação interna do Vereador JOSÉ CARLOS FERREIRINHA, datada de vinte e um
do mês findo, sobre desanexação dos cinco hectares do prédio inscrito na matriz predial
da freguesia de Alpiarça sob o artigo número 024.0008.0000 e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o número três mil seiscentos e
cinquenta

e

nove

para

venda

à

TESXA

PORTUGAL

MATERIAIS

DE

CONSTRUÇÃO, S.A., Parque Industrial, Sintra Cascais, Lote seis, Cabra Figa –
Albarraque, Rio de Mouro.------------------------------------------------------------------------Informou ainda que na próxima quarta – feira irá à reunião de Conselhos de Ministros a
aprovação da nova carta da REN.-----------------------------------------------------------------O mesmo Vereador deu explicações sobre o assunto, e sobre a urgência da sua
resolução.---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, ratificar o despacho do Presidente da Câmara de vinte e um do
mês findo.-----------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO SETE:---------------Presente a proposta de modificação ao Orçamento em epígrafe. Procº. n.º O-O/2.--------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado no
referido documento em oito do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------
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O PRESIDENTE DA CÂMARA, apresentou uma proposta, sobre a concessão do
espaço, sito no Centro de Exposições, cedido à Comissão Concelhia do Partido
Comunista Português, onde funciona o “Restaurante da Feira”.------------------------------O Vereador Mário Pereira informou que não iria votar este documento, uma vez que têm
algumas informações contraditórias ao que foi referido.---------------------------------O Presidente da Câmara deu algumas explicações sobre este assunto e sobre o decorrer
do processo desde o dia vinte cinco de Julho de mil novecentos e oitenta e oito.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho propôs que o Presidente da Câmara fizesse chegar as
informações escritas sobre este assunto e o mesmo fosse apreciado na próxima reunião de
Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado, por unanimidade, concordar com a proposta do Vereador Mário Peixinho.---INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara, eram
dezoito horas e vinte cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que
foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.------------------------------E eu, Vera Cristina Saturnino Mateiro Garrotes, a exercer funções de secretária no
Gabinete de Apoio à Presidência, da mesma Câmara servindo de Secretária, a redigi e
assino.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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