ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA
EM 31 DE JULHO DE 2009 - NÚMERO QUARENTA:-------------------------------------Aos trinta e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e nove, 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:
José Carlos Viegas Ferreirinha, Vice- Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça,
Mário Fernando Atracado Pereira, Mário Manuel Pereira Peixinho e Luís Filipe Silva
Garrotes, Vereadores.-------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Senhor Vice - Presidente da Câmara, eram dezasseis
horas e trinta minutos.------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Câmara não esteve presente na reunião, por se encontrar
de férias.---------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
cento e quarenta e dois, datado de trinta de Julho de dois mil e nove, que acusa um
saldo disponível de cento e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco
euros e vinte cêntimos.-----------------------------------------------------------------ACTAS:-----------------------------------------------------------------------------------A acta da reunião de câmara de dezassete de Julho de dois mil e nove, foi aprovada
por maioria com uma abstenção do Vereador Mário Pereira, por não ter estado
presente.---------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira questionou sobre a ―Ponte dos Alpiarçolhos‖, junto à
Lagoalva, que supunha ser objecto de intervenção integral e, pelo que pôde
observar, lhe pareceu que se estaria a aproveitar a estrutura central da mesma
infra-estrutura.---------------------------------------------------------------------------O Vereador Ferreirinha explicou que os trabalhos ainda estão a decorrer e que,
muito embora a ponte ainda exista no meio da estrutura montada, esta
desaparecerá e será substituída por uma nova ponte. --------------------------------O Vereador Mário Pereira prosseguiu, informando que a CDU se deslocou ao Parque
do Carril onde funciona o Mercado da Fruta, tendo contactado com os meloeiros
que, entre outras coisas que não cabem à Câmara resolver, se queixaram das
condições do espaço, que carecem de limpeza especificamente as casas de banho
que estão danificadas, pelo que estariam na expectativa de uma intervenção da
Câmara, assim como ao nível da segurança que não estaria a ser assegurada, pese
embora esse aspecto não ser propriamente competência da Autarquia. Outra
questão levantada pelos meloeiros é a que diz respeito aos acessos ao Mercado,
embora o Vereador reconheça que a solução deste problema obrigava a uma
intervenção de maior monta naquela zona. No entanto, no que a Câmara puder
contribuir para resolver estes problemas, o Vereador pensa que será benéfico.------
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-----------------------------------------------------------------O Vereador Ferreirinha passou a responder às questões levantadas, afirmando
desconhecer a data da visita da CDU ao local, mas assegurando que entretanto a
Câmara já efectuou uma intervenção nos sanitários do Parque do Carril.
Relativamente à higiene no recinto, o Vereador tomou nota do problema,
comprometendo-se em mandar o pessoal da Câmara averiguar o que se passa e
proceder às acções necessárias. --------------------------------------------------------O Vereador Luís Garrotes assegurou que semanalmente, pelo menos, é feita a
limpeza do local pelo pessoal da Autarquia.--------------------------------------------Em relação à segurança, o Vereador Ferreirinha alvitrou que uma das medidas a
tomar seria pedir à GNR para que seja mais assídua a esse local no patrulhamento.ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:-----------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------VÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------Proposta 16/PCA/2009 – Proposta de Subsídio ao ―Concurso Capela‖, que se
transcreve:-------------------------------------------------------------------------------Considerando que:
O Círculo Musical Português realiza anualmente o Concurso Capela, dedicado
a jovens violinistas portugueses, ou residentes em Portugal;
Este concurso alcançou já uma reputação notável devido à qualidade das suas
anteriores edições. A qualidade artística do Júri e dos jovens concorrentes
são o garante desta jovem, mas sólida, credibilidade;
Em 2008, os Laureados da 2ª Edição deste Concurso, apresentaram-se em
Alpiarça num Recital que fez parte da 3ª Edição dos Encontros de Música dos
Patudos;
No Concurso Capela é atribuído, aos 3ºs classificados em cada categoria, o
―Prémio José Relvas‖;
Em 2009, por ocasião dos 4os Encontros de Música dos Patudos, os Laureados
da Edição de 2009, bem os 3ºs classificados a quem foram atribuídos o
―Prémio José Relvas‖, apresentar-se-ão num Recital em data a definir;
Propõe-se:
A atribuição de um subsídio ao Círculo Musical Português, no valor de
€1.500,00 (Mil e Quinhentos Euros), referentes a prémios a atribuir aos
vencedores do Prémio José Relvas.
Deliberado por unanimidade concordar com a referida proposta. Dar andamento ao
assunto.----------------------------------------------------------------------------------- Proposta 17/PCA/2009 – Proposta de Apoio ao NACA, que se transcreve:----------1. O Clube de Amigos Cicloturismo da Ilha Terceira (CACIT) endereçou ao
Núcleo de Amigos do Cicloturismo de Alpiarça (NACA) um convite para
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participar no 1º passeio de Cicloturismo, a realizar nos Açores, na Ilha
Terceira, nos dias 15 e 16 de Agosto de 2009.
2. Tendo em conta :
i. A actividade regular do NACA na promoção e participação em
provas da modalidade, contribuindo assim para a divulgação da
prática desportiva no Concelho;
ii. A organização de provas associadas a programas culturais e
recreativos do Concelho, nomeadamente a Feira do Vinho e
Alpiagra;
iii. A oportunidade de promover Alpiarça, do ponto de vista
Desportivo, Cultural e Ambiental, com a distribuição de Boletins,
Roteiros e colocação de Bandeiras no local da prova, entre outros
meios que actualmente dispomos no Município;
3. Propõe-se, a atribuição ao NACA de um apoio de 175,00 €.
4. Este encargo tem cabimento na RO 04.07.01 da orgânica 04.
Deliberado por unanimidade concordar com a referida proposta. Dar andamento ao
assunto.----------------------------------------------------------------------------------- Proposta 18/PCA/2009 – Proposta de Apoio a Paulo Gago, que se transcreve:-----1.

Face ao exposto no FAX anexo da ANEM, em que é apresentado o Paulo
Gago, enquanto associado da ANEM e como destacado praticante da
modalidade de Motonáutica, que em parceria com esta Associação promove
a patologia Esclerose Múltipla nos locais das provas em que participa.

2.

O

reconhecimento

pela

ANEM,

enquanto

destacado

Desportista,

foi

corroborado este ano pelo Município de Alpiarça a ser Galardoado com a
Medalha Mérito Desportivo – Grau Prata.
3. Assim, propõe-se a atribuição de um apoio de 300,00€ ao Sr. Paulo Jorge
Almeida Gago.
4.

Este encargo tem cabimento na RO 04.08.02 da orgânica 04.

Deliberado por unanimidade concordar com a presente proposta. Dar andamento ao
assunto.----------------------------------------------------------------------------------- Secção de Natação e Triatlo do Clube Desportivo ―Os Águias de Alpiarça‖ Relatório Final da Época Desportiva 2008/2009. Para conhecimento.----------------Tomou-se conhecimento do referido relatório final.------------------------------------OBRAS:------------------------------------------------------------------------------------ Centro Escolar de Alpiarça – 1º Ciclo do Ensino – Candidatura ao QREN.
Informação STO nº 219-B/2009 de 22 de Julho.--------------------------------------O Vereador Ferreirinha explicou o assunto conforme a informação dos S.T.O. O
Vereador informou ainda que a Candidatura do Centro Escolar foi aprovada pelo
valor de um milhão cento e oitenta e oito mil cento e cinquenta e um euros e
setenta e quatro cêntimos.---------------------------------------------------------------
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Deliberado por unanimidade concordar com a presente informação dos S.T.O.------- Revisão do PDM de Alpiarça – Estudos de Caracterização – Versão de Maio de
2008.-------------------------------------------------------------------------------------Proposta para estudos de avaliação ambiental estratégica.---------------------------O Vereador Ferreirinha deu conhecimento da evolução dos trabalhos de Revisão do
PDM, referindo a informação da CCDRLVT. Fez referência especifica ao último
parágrafo do referido parecer. O Vereador Ferreirinha apresentou a proposta para
estudos de avaliação ambiental solicitada à Progitape.--------------------------------O Vereador Mário Pereira fez algumas considerações sobre o parecer da CCDRLVT,
referindo que esta proposta vai aumentar bastante o custo previsto, dos sessenta e
cinco mil euros mais IVA.----------------------------------------------------------------O Vereador Ferreirinha explicou que solicitou a proposta à Progitape, pois são os
projectistas que estão envolvidos no processo, no entanto podem ser solicitadas
outras propostas.------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira sugeriu que se fizesse consulta para esta avaliação.------Deliberado por unanimidade abrir consulta para a avaliação ambiental estratégica
do PDM.-----------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento do Parecer da CCDRLVT sobre a Revisão do PDM.-----------

Requalificação

do

Largo

Vasco

da

Gama

em

Alpiarça

–

Análise

das

Propostas/Relatório Preliminar.---------------------------------------------------------O Vereador Ferreirinha apresentou o assunto.-----------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com o Relatório Preliminar. Dar andamento
ao assunto.-------------------------------------------------------------------------------- Arranjos Exteriores da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça – Análise de
Projecto. Informação STO de 28 de Julho de 2009.------------------------------------O Vereador Ferreirinha apresentou o assunto.-----------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o Projecto.---------------------------------------- Maria Matos Alves e Outra – Operação de Loteamento nº1/2006. Informação dos
STO de 28 de Julho de 2009.------------------------------------------------------------O Vereador Ferreirinha apresentou o assunto, conforme informação do S.T.O.------Deliberado por unanimidade concordar com a proposta que consta de informação
dos S.T.O. Dar andamento ao assunto.-------------------------------------------------- Análise e Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da Ponte sobre a Vala de
Alpiarça – Lagoalva de Cima.------------------------------------------------------------O Vereador Ferreirinha apresentou o assunto.-----------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Segurança e Saúde da Ponte sobre
a Vala de Alpiarça.------------------------------------------------------------------------ João José Domingos Mateiro e Mário Mateiro Raposo – Autorização de destaque.
Processo de destaque nº 9/2007.-------------------------------------------------------O Vereador Garrotes ausentou-se da sala, por ser familiar de um dos requerentes.—
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Deliberado por unanimidade concordar com a emissão da referida certidão de
destaque, cumprindo o parecer Jurídico.------------------------------------------------ MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – Alteração nº. 9.--------------Deliberado por maioria com duas abstenções dos Vereadores Mário Pereira e Mário
Peixinho, ratificar o despacho da Presidente da Câmara exarado no documento em
22/07/2009.------------------------------------------------------------------------------- MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – Alteração nº 8.-----------------------------------Deliberado por maioria com duas abstenções dos Vereadores Mário Pereira e Mário
Peixinho, ratificar o despacho da Presidente da Câmara exarado no documento em
22/07/2009.------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS FORA DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------O Senhor Vice - Presidente da Câmara colocou à consideração dos Vereadores a
apreciação e votação de um assunto que não fazendo parte da Ordem do Dia,
deveria ser apreciado, tratava-se da Proposta de Edital para a Alpiagra 2009.-----Com a concordância dos Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho a proposta de
Edital foi apreciada e votada.------------------------------------------------------------Deliberado por maioria com duas abstenções dos Vereadores Mário Pereira e Mário
Peixinho concordar com a presente proposta de Edital. Dar andamento ao assunto.
INFORMAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Senhor Vice - Presidente
da Câmara, eram dezassete horas e trinta 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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