ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2008 - NÚMERO VINTE:--------------Aos vinte e um dias do mês de Novembro 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, no 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. -------MOVIMENTO DE FUNDOS:------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria
número duzentos e vinte e três, datado de vinte de Novembro de dois mil e
oito, que acusa um saldo disponível de duzentos e setenta mil trezentos e
quatorze euros e sessenta e nove cêntimos.----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------Tomou a palavra o Vereador Mário Pereira para saudar os trabalhadores da
Administração Pública pela manifestação que estava a decorrer em Lisboa à
hora da presente reunião. O Vereador saúda os trabalhadores pela jornada
de defesa do emprego com direito, do justo aumento dos salários reais, das
reformas, das questões que se prendem com o vínculo público, uma melhor
assistência na doença e também uma maior justiça fiscal e social. Ainda
sobre as manifestações e esta luta dos trabalhadores, também realçou a
grande manifestação de Professores e Educadores que se realizou no
passado dia 8 de Novembro, também em Lisboa, e que reuniu cerca de 120
mil Professores, e onde se deu um exemplo extraordinário de participação,
de intervenção, cidadania e de unidade em torno de objectivos comuns e
que passam pela dignificação da profissão e da escola pública.--------------Referiu-se a outra questão, mais no âmbito local, a saudação a 3
desportistas do nosso Concelho que recentemente obtiveram resultados ou
distinções que dignificaram o desporto e Alpiarça. O Miguel Arraiolos que
recebeu ontem o Prémio de Jovem Promessa do Ano, atribuído por votação
do público, na Gala da Confederação de Desporto de Portugal. O Miguel já
recebeu uma distinção da Câmara e há outra proposta para o distinguir de
novo no Dia do Concelho. O Paulo Almeida, piloto de motonáutica, que
recentemente se sagrou campeão nacional na classe T750. E o Carlos
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Cotrim, também da motonáutica, que se sagrou vice-campeão nacional na
classe T850. Quanto a estes dois desportistas, fica o registo e a ideia de que
no momento oportuno a Câmara com certeza que terá de reconhecer,
através da Medalha de Mérito Desportivo, a importância destes resultados
para o Concelho de Alpiarça.---------------------------------------------------O Vereador apresentou outras duas questões mais concretas ao Executivo. A
primeira delas teve a ver com a questão do Protocolo que foi estabelecido
entre o Ministério da Educação e a Câmara de Alpiarça, relativamente ao
segundo e terceiro ciclo do ensino básico. Já passaram mais de dois meses e
o Vereador queria saber se o documento já foi devolvido com as alterações
que o Ministério da Educação ficou de apresentar, para ser depois analisado
em reunião de Câmara, bem como na Assembleia Municipal. Para terminar,
o Vereador pretendia saber em concreto sobre a eventual transferência de
trabalhadores da autarquia ligados ao sector das águas e do saneamento
para a futura empresa Águas do Ribatejo.----------O Vereador Mário Peixinho chamou a atenção para o lixo provocado pelas
folhas caídas das árvores no Outono, comentando a acumulação de folhas
que em alguns locais do Concelho se podem ver nos passeios e vias
públicas. Nestas alturas de ponta, diz o Vereador, seria conveniente
mobilizar mais funcionários para essa tarefa.----------------------------------Respondeu

ao

Vereador

Mário

Pereira

a

Vereadora

Vanda

Nunes,

confirmando que de facto já passou algum tempo depois da assinatura do
acordo, mas as matérias estão a ser concretizadas passo a passo, sendo que
no dia 25 de Novembro haverá reunião para concretizar aspectos da
transferência, designadamente da parte financeira. No entanto, a Vereadora
acrescentou que quando o assunto estiver apurado virá a Reunião para ser
discutido na sua globalidade.---------------------------------------------------Aproveitou também para dizer que é um orgulho para todos os Alpiarcenses
ter na terra alguém que recebeu a distinção de Jovem Promessa no concurso
de Desportista do Ano. O executivo apelou ao voto on-line no Miguel
Arraiolos e fez questão de o divulgar para que maior número de pessoas
pudesse votar. A Vereadora felicitou o Miguel por esta distinção que
enobrece e engrandece Alpiarça.-----------------------------------------------Já em relação às folhas caídas, o Vereador Ferreirinha disse que está
previsto começar as podas na próxima semana no sentido de obviar essa
situação.-------------------------------------------------------------------------2

Para finalizar, o Presidente da Câmara esclareceu que não há uma
transferência de trabalhadores para as Águas do Ribatejo, mas uma
requisição

de serviços

trabalhadores

por parte

permanecem

da empresa,

vinculados

à

sendo

Autarquia.

No

que

todos os

caso

de

os

funcionários recusarem essa requisição, é um caso que a Autarquia terá de
equacionar na altura própria mediante o que está previsto na lei.-----------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:-----------------------------------CONTRA-ORDENAÇÕES:--------------------------------------------------------- 25/2008 – Joaquim Varão Trindade – Relatório Final datado 21 de Outubro
de 2008.-------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade, conduzir o processo à Senhora Consultora
Jurídica para uma análise mais aprofundada sobre o assunto.----------------- 59/2008 – Tomariniciativas, Associação de Cultura – Relatório final datado
de 21 de Outubro de 2008.-----------------------------------------------------Deliberado por maioria com 2 abstenções, dos Vereadores Mário Pereira e
Mário Peixinho, concordar com o relatório final e dar andamento ao
processo.------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:-------------------------------------------------------------------------- Clube Desportivo “Os Águias de Alpiarça” - Pedido de apoio financeiro.---Deliberado por maioria com 2 votos contra dos Vereadores Mário Pereira e
Mário Peixinho, informar o Clube que não é possível a atribuição do subsídio
pretendido, uma vez que existe um plano anual de subsídios em vigor até
final deste ano, e como tal não faz sentido, neste momento, a atribuição de
um subsídio especifico para o futebol sénior.----------------------------------- Portal da Vila – Vinhos e Eventos, CRL – Licença especial de ruído para dia
9 de Dezembro de 2008.--------------------------------------------------------Deliberado por maioria com uma abstenção do Vereador Mário Peixinho
autorizar o solicitado. Informar o requerente.---------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-------------------------------------------------------------- Venda à Cardoport do lote 104 da Zona Industrial de Alpiarça.-------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a venda à empresa Cardoport,
de acordo com o valor estipulado no regulamento da Zona Industrial, cinco
Euros por metro quadrado, devendo ser deduzido o valor já pago à Câmara
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pelo então promitente comprador. Informar o Senhor Conservador e marcar
a escritura.----------------------------------------------------------------------- International Food Quality – Comércio Internacional Alimentar, Lda.
Pretende adquirir os lotes 49, 50, 51, 52 da Zona Industrial de Alpiarça,
para instalação de Unidade Industrial. Processo Nº 790705.4TBALR, Secção
Única, Tribunal Judicial de Almeirim. Informação Jurídica datada de 18 de
Novembro de 2008.-------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade cumprir-se os procedimentos referidos no
parecer jurídico. Instruir os serviços para contactar a empresa e solicitar os
elementos em falta.-------------------------------------------------------------- PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO, do Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Alpiarça, por um período de 365 dias, a partir de 01 de
Dezembro de 2008.-------------------------------------------------------------Deliberado por maioria, com uma abstenção do Vereador Mário Pereira
aceitar o pedido de suspensão de mandato do Presidente da Câmara.-------O Vereador Mário Pereira apresentou a seguinte declaração de voto:--------“Abstive-me por considerar esta suspensão de mandato, que decorre do
âmbito da margem de autonomia e liberdade de que gozam os eleitos,
responsabiliza em ultima instância o Presidente da Câmara bem como, a
força política pela qual foi eleito. No entanto, esta posição não prejudica a
análise política que em tempo oportuno será legitimo fazer, quer sobre esta
quer relativamente aos seus mandatos na gestão da Autarquia.”------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara interveio dizendo que em termos formais,
esta seria a última reunião de Câmara em que participava. Referiu que não
é impunemente que se passa pelo poder local, no qual teve uma vida activa
durante muito tempo. Foi membro da Assembleia Municipal durante dois
mandatos, foi vereador na oposição durante um mandato, e Presidente da
Câmara desde o dia 5 de Janeiro de 1998, ou desde as eleições de 14 de
Dezembro de 1997. Referiu que todas estas situações marcam como
percurso de vida profissional e de vida cívica. Desejou as maiores
felicidades ao executivo da Câmara Municipal de Alpiarça que ficará em
função, dizendo que são pessoas que conhece suficientemente bem. Realçou
que a Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, a partir de 1 de
Dezembro, já deu provas mais do que suficientes das capacidades para o
desempenho do cargo, manifestadas no exercício das suas funções. No
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primeiro mandato em regime de não exclusividade, com as dificuldades que
isso comporta, e agora neste mandato em dedicação exclusiva. Tal como
disse o Sr. Secretário de Estado, no passado Domingo, em que foi
inaugurado este edifício depois de uma recuperação integral, há fases no
poder

local

e

manifestamente

nós

estamos

numa

fase

com

novas

características, onde se exige muita inovação, e é gratificante verificar que
Alpiarça cumpre essas novas condições, estando preparada para o exercício
das competências, para o exercício da actividade que é necessária nesta
nova fase, e que isso para Alpiarça é uma garantia de sucesso e de
competência já demonstrada. Deixou este registo e desejou a todos as
maiores

felicidades,

dizendo

que

evidentemente

continuará

sempre

presente. Independentemente das divergências, que são salutares e que
fazem parte da democracia, e é assim que ela deve ser entendida, o que é
mais importante é que as relações pessoais saibam estar em primeiro lugar
e que sejam elas a ditar as nossas atitudes cívicas, é isso que é importante.
“E façam favor de ser felizes.”----Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo Presidente da
Câmara, eram dezassete horas, 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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