ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2008 - NÚMERO DEZOITO:-------------Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro 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 dezasseis horas.-----Foi aprovada por unanimidade, a acta da reunião de Câmara de dez de
Outubro de 2008.---------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria
número duzentos e três, datado de vinte e três de Outubro de dois mil e
oito, que acusa um saldo disponível de trezentos e vinte e um mil
novecentos e trinta euros e sessenta e quatro cêntimos.---------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------Com três questões para colocar, o Vereador Mário Pereira começou por
questionar o executivo sobre a Feira do Livro, que recebeu a nova
designação de Festa do Livro.

O Vereador pretendia conhecer a razão da

alteração da designação da Feira, que aparece agora em cartaz como: “Festa
do Livro” e com o subtítulo de “XVII Feira do Livro”, assim como a razão de
ser da alteração do espaço onde se realiza a dita Festa, uma vez que,
segundo o Vereador, esta alteração implica custos acrescidos que se
materializam no aluguer da tenda e segurança nocturna, custos que o
vereador pretende conhecer. Continuando, o Vereador questionou sobre as
obras que estão a decorrer na Escola do primeiro ciclo, mais concretamente,
em

frente

ao

Centro

de

Recursos,

obras

das

quais

decorrem

necessariamente ruídos ou mesmo riscos para as crianças. O Vereador
expressou a opinião de que essas obras deveriam ter aguardado por um
período mais oportuno de interrupção lectiva ou férias de Natal. Relacionado
com isto, o Vereador manifestou a sua preocupação com a falta de meios
humanos na vigilância das crianças. Por último, o Vereador aproveitou para
dar as boas vindas e desejar uma boa estadia na Câmara à Dr.ª Maria do
Céu, a quem já foi apresentado, e pretende conhecer o enquadramento da
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nomeação

da

Dr.ª

para

Chefe

de

Divisão,

enfatizando

o

seu

desconhecimento em termos legais sobre a necessidade de realização de
concurso público ou se o mesmo se realizará num curto espaço de tempo.
Passou a palavra para o Vereador Mário Peixinho, que começou por sugerir a
mudança de água na rotunda da Fonte da Vida e na rotunda junto à
Barragem. Questionou de seguida sobre a previsão que possa haver para o
início das obras de intervenção no espaço público que fica a tardóz da
Urbanização do Sobreiros, no Frade de Cima. Por último, o Vereador deixou
como sugestão que se providenciasse a recuperação da vedação do depósito
de

água

do

Frade

de

Baixo,

que

está

deteriorada

há

já

algum

tempo.--------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes começou por responder sobre a questão da Festa
do Livro que, segundo a Vereadora, continua a ser a Feira do Livro, como
está em todos os cartazes. A razão da alteração, ainda segundo a Vereadora,
tem que ver com a necessidade que a mesma entendeu de criar alguma
novidade no evento, dada a sua interrupção por dois anos. Esta alteração
visa introduzir um conceito que do ponto de vista da Vereadora é mais
abrangente. Continuou, esclarecendo que nos últimos anos as coisas
mudaram

e

actualmente

vêem-se

feiras

do

livro

diariamente

nos

hipermercados. Daí a necessidade de alterar o nome, que foi uma opção
vista também com a distribuidora que juntamente com a Câmara organizou
a Festa do Livro. Daí também a inclusão de todas as novidades que passam
a animar toda a praça central, incluindo, no Largo dos “Águias”, um carrocel
infantil, farturas, balões, enfim, um ambiente de festa. Daí vem a alteração
para o conceito de festa que, parece à Vereadora muito mais actual do que
chamar Feira do Livro, que é algo que se pode encontrar em todo o lado. O
objectivo é que se torne efectivamente uma festa onde o livro é a principal
atracção. Já em relação ao local, pelos mesmos motivos, isto é, a alteração
dos conceitos e das práticas, a Vereadora entendeu que, para atrair pessoas
tem de ser num local de passagem, onde toda a gente veja que está a
acontecer alguma coisa. Por isso, se trouxe a festa para rua para que possa
ser mais vista e mais visitada. Em relação aos custos acrescidos, a
Vereadora entendeu que é uma coisa que se verá apenas no final, até
porque este ano, ao contrário do habitual em que os funcionários da Câmara
organizavam a feira contactando editora a editora, foi contratada uma
distribuidora que faz feiras do livro por todo o país, que é a Divulgação, e
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esta empresa fará ela mesma a feira e estará presente com colaboradores
seus a efectuar a venda dos livros. Por isso, a Vereadora entende que, no
final, os custos não serão acrescidos mas reduzidos, se comparados com
anos anteriores.-----------------------------------------------------------------Relativamente às obras a decorrer na E.B.1/J.I. de Alpiarça, o objectivo é
acrescentar com maior brevidade possível, alguns brinquedos que o espaço
carecia para as crianças de dois e três anos que, obviamente não usufruíam
dos equipamentos existentes para o 1.º ciclo. Contudo, a própria Vereadora
pensava que demoraria menos tempo, pelo que a Vereadora pediu ao
Vereador Ferreirinha para falar sobre o assunto. Já em relação ao facto de
não se ter esperado pelas férias do Natal, a Vereadora esclareceu que as
crianças precisavam do equipamento para brincar no recreio.---------------O Vereador Ferreirinha esclareceu então que não tem indicação sobre a
existência de barulhos durante o horário de aulas, até porque, na verdade, a
primeira intervenção naquele espaço foi no Sábado anterior, e ao Sábado
não há aulas. Referiu ainda que a realização da betunagem estava prevista
para o dia seguinte ao da reunião (que se realizou a uma sexta-feira, dia
24/10/2008), no entanto não seria possível, pelo que se realizará na
próxima semana. O vereador disse não ter indicação de que tenham havido
trabalhos durante o período lectivo, a não ser eventualmente trabalhos
menores.------------------------------------------------------------------------O Presidente iniciou a sua intervenção falando do processo de nomeação da
Dr.ª Maria do Céu, Chefe de Divisão, dizendo que toda a tramitação
cumprirá o que está legalmente estipulado. Acrescentou que se procurou
encontrar uma pessoa que garantisse qualidade profissional.----------------Relativamente às rotundas, o Presidente informou que a substituição das
águas se realizará na segunda-feira e que o atraso se deveu à necessidade
de mobilizar recursos para a limpeza das ruas uma vez que a varredora
esteve avariada. Já em relação ao espaço púbico traseiro à Urbanização dos
Sobreiros, o Presidente passou a palavra ao Vereador Ferreirinha.----------O Vereador Ferreirinha esclareceu que finalmente o banco libertou a
garantia bancária que existia para assegurar os trabalhos relativos ao
espaço verde, e, com base nisso, aguarda-se a conclusão na próxima
semana de um pequeno estudo para a área verde que o executivo achou
necessário fazer, uma vez que, a do loteamento estaria já ultrapassada. Na
sequência disso, já foi mandado limpar o local, foram refeitos os passeios
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em pavé e assim que chegar o estudo será implementado o espaço verde.-Já em relação à vedação do depósito da água, o Vereador afirmou
desconhecer em que fase o processo se encontra nesta altura, mas que o
impasse tinha que ver com um problema com uma companhia de seguros.
Um empreiteiro ou um colaborador do empreiteiro danificou a vedação e o
Vereador não compreende porque é que a companhia de seguros não
assumiu, ou se já assumiu porque é que o trabalho ainda não está
executado, mas vai saber.------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:-----------------------------------CONTRA-ORDENAÇÕES:--------------------------------------------------------- 76/2008 - João Manuel Melão Arraiolos - Relatório Final datado de
26/09/2008.---------------------------------------------------------------------Deliberado por maioria com 2 abstenções, dos Vereadores Mário Pereira e
Mário Peixinho, concordar com o presente relatório final e dar andamento ao
processo.------------------------------------------------------------------------- 75/2008 - José Cavaca Calarrão - Relatório Final datado de 26/09/2008.-Deliberado por maioria com 2 abstenções, dos Vereadores Mário Pereira e
Mário Peixinho, concordar com o presente relatório final e dar andamento ao
processo.------------------------------------------------------------------------- 85/2008 - António

Ramalho

Estevão

- Relatório

Final

datado de

13/10/2008.---------------------------------------------------------------------Deliberado por maioria com 2 abstenções, dos Vereadores Mário Pereira e
Mário Peixinho, concordar com o presente relatório final e dar andamento ao
processo.------------------------------------------------------------------------- 29/2006 - Edmundo Ambrósio Cordeiro - Relatório Final datado de
21/10/2008 e Adenda ao Relatório datada de 21/10/2008.-------------------Deliberado por maioria com 2 abstenções, dos Vereadores Mário Pereira e
Mário Peixinho, concordar com o presente relatório final e dar andamento ao
processo.------------------------------------------------------------------------- 46/2008 - Anabela Russo da Costa – Pedido para pagamento da coima em
12 prestações.-------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade autorizar o pagamento em 12 prestações
mensais e consecutivas. Dar andamento ao processo.------------------------4

- 67/2008 - Maria Natália Borges Victor Simões -Pedido para pagamento da
coima em prestações------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade autorizar o pagamento em 12 prestações
mensais e consecutivas. Dar andamento ao processo.------------------------RECURSOS HUMANOS:---------------------------------------------------------- Inquérito mandado instaurar por deliberação de 12 de Setembro de 2008.Deliberado por unanimidade arquivar o processo, conforme consideração da
Senhora Instrutora do Processo, Drª Teresa Leocádio.-----------------------ZONA INDUSTRIAL:-------------------------------------------------------------- Venda do Lote 105 da Zona Industrial - vendido pela Alpinternacional, Lda
à Joãsucatas, Lda. Informação Jurídica datada de 14/10/2008.--------------Deliberado por unanimidade enviar à Senhora Consultora Jurídica, no
sentido de a Câmara ser ressarcida, conforme Regulamento Z.I.------------- Cessão da posição contratual da Trafital - lote 104 da Zona Industrial Informação da Chefe de Secção, D. Regina Matias.---------------------------Deliberado por unanimidade enviar à Senhora Consultora Jurídica, no
sentido de a Câmara ser ressarcida, conforme Regulamento Z.I.------------ MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO Nº. 13
(ratificação do despacho do Sr. Vereador da Câmara, de 2008/10/21.------Deliberado por maioria com 2 abstenções dos Vereadores Mário Pereira e
Mário Peixinho, ratificar o despacho do Sr. Vereador Ferreirinha, exarado no
documento em 21/10/2008.------------------------------------------------- MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO Nº. 14 (ratificação do
despacho do Sr. Vereador da Câmara, de 2008/10/21).----------------------Deliberado por maioria com 2 abstenções dos Vereadores Mário Pereira e
Mário Peixinho, ratificar o despacho do Sr. Vereador Ferreirinha, exarado no
documento em 21/10/2008.------------------------------------------------- PROPOSTA DE REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS
DO MUNICÍPIO DE ALPIARÇA PARA O ANO 2009.-----------------------------Deliberado por unanimidade retirar este ponto da Ordem de Trabalhos,
deverá ser presente numa próxima reunião de Câmara.----------------------5

INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------Não houve intervenções.--------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:------------------------------------A Munícipe Eulália Silva Maia, residente na Rua da Pataia, no Frade de
Baixo, falou de um barulho na conduta de esgoto, que incómoda bastante
quem vive naquela zona e que durante a noite é mesmo insuportável.
Referiu que tanto a Câmara de Alpiarça como a Câmara de Almeirim já
estiveram no local, no entanto a situação mantém-se.
O

Vereador

Ferreirinha

explicou

toda

a

situação,

dizendo

que

a

responsabilidade é da Câmara de Almeirim. Referiu que tem sido trocada
correspondência e telefonemas com a Câmara de Almeirim para resolução
do problema, e que, pela ultima informação recebida, pensava que o assunto
já tinha sido solucionado. Uma vez que o problema persiste, na próxima
segunda-feira, irá marcar com o Vereador da Câmara de Almeirim mais uma
visita ao local, a fim de resolver de vez o problema.
Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo Presidente da
Câmara, eram dezasseis horas e quarenta minutos, da qual, para constar, se
lavrou a presente acta que foi aprovada em minuta para efeitos de execução
imediata.--------------------------------------------------------------E eu, Maria Eugénia Martinho Lopes Pereira Saturnino Cunha, 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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