ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA
EM 08 DE OUTUBRO DE 2009 - NÚMERO QUARENTA E CINCO:-----------------------Aos oito dias do mês de Outubro 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:
Vanda Cristina Lopes Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, José
Carlos Viegas Ferreirinha, Mário Manuel Pereira Peixinho e Luís Filipe Silva Garrotes,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pela Senhora Presidente da Câmara, eram quinze horas e trinta
minutos.----------------------------------------------------------------------------------A ausência do Vereador Mário Pereira foi justificada por se encontrar adoentado.---MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
cento e noventa, datado de sete de Outubro de dois mil e nove, que acusa um saldo
disponível de duzentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois euros e
vinte e seis cêntimos.--------------------------------------------------------------------ACTAS:-----------------------------------------------------------------------------------A acta da reunião de Câmara de quatorze de Setembro de dois mil e nove, foi
aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------A acta da reunião de Câmara de vinte e nove de Setembro de dois mil e nove, foi
aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho questionou a Presidente da Câmara quanto ao ponto de
situação das negociações para o Contrato Local de Desenvolvimento Social.--------O Vereador referiu ainda que foi abordado por um dirigente do C. D. “Os Águias”
sobre um subsídio atribuído ao Clube, que estaria em atraso.------------------------A Presidente começou por responder a esta última questão, afirmando desconhecer
o que se passa e garantindo que se iria inteirar da situação para perceber se há ou
não subsídios em atraso.----------------------------------------------------------------Já em relação ao CLAS, a Presidente esclareceu que falou com o vice-presidente do
Concelho Directivo da Segurança Social (ISS) que lhe transmitiu que a Segurança
Social entrou em contacto com a Fundação José Relvas (FJR) que se mostrou
intransigente na questão da alteração dos valores dos vencimentos. O mesmo
interlocutor garantiu que o Presidente do Instituto de Segurança Social iria entrar
em contacto com a Fundação José Relvas numa última tentativa de diálogo, no
sentido de transmitir que caso a Fundação se mantenha irredutível, o Instituto de
Segurança Social teria de prescindir do Protocolo assinado com essa instituição. A
resposta do Presidente do Conselho de Administração da Fundação José Relvas foi
no sentido de pedir o adiamento da decisão do Instituto de Segurança Social, uma
vez que atravessamos um período eleitoral e a Fundação entende que deverá ser o
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novo Executivo Camarário a reapreciar o processo. Em face disso, o Vice-Presidente
da Segurança Social perguntou à Presidente se ela tinha alguma coisa a opor a esta
proposta. A Presidente declarou não ter nada a opor, tanto mais que o Instituto de
Segurança Social garantiu que esta espera não põe em causa os prazos de
instauração do programa em Alpiarça, mas não quis deixar de trazer o assunto para
o apreciar com o executivo.-------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho interrogou sobre a possibilidade do Instituto de
Segurança Social produzir um documento escrito onde afirme a concordância da
protelação da decisão.-------------------------------------------------------------------A Presidente mostrou-se disponível para endereçar email ao Instituto de Segurança
Social solicitando confirmação escrita da decisão.-------------------------------------Posto o que todos concordaram com a protelação da decisão para depois da
reapreciação pelo novo Executivo, desde que se garantisse que esse adiamento não
comprometesse a concretização do protocolo.-----------------------------------------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:-----------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------VÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------- Aquisição de Serviços de Desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento
Curricular para as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Alpiarça –
Ano lectivo 2009/2010 – Relatório Final. Ratificação do despacho da Senhora
Presidente da Câmara de 01/10/2009.-------------------------------------------------Deliberado por maioria com uma abstenção do Vereador Mário Peixinho ratificar o
despacho da Senhora Presidente da Câmara de 01/10/2009.-------------------------Dar seguimento ao assunto.-------------------------------------------------------------- Emissário da Zona Industrial. Informação Interna do Senhor Vice-Presidente para
a Senhora Presidente da Câmara, datada de 06 de Outubro de 2009.----------------“Por contrato verbal foi acordado aquando da execução do emissário pluvial de
grande secção da Zona Industrial, que seria benéfico técnica e economicamente que
o mesmo fosse implantado nos terrenos da quinta de São João.----------------------Ficou acertado que como contrapartida ao arranque da linha de videiras, a câmara
executaria um acesso em saibro da rotunda da Z.I. até à quinta, desde que para tal
obtivesse a aprovação da E.P,S.A.------------------------------------------------------Porque a aprovação só agora foi enviada ao requerente e remetida ao Município,
sou a propor a formalização do acordado, sendo que o arruamento seria executado
logo que fosse conveniente a ambas as partes.----------------------------------------Deliberado por maioria com uma abstenção do Vereador Mário Peixinho, formalizar
e aceitar o que foi acordado verbalmente.----------------------------------------------Dar seguimento ao assunto.-------------------------------------------------------------- Protocolo com a Associação de Amigos da Casa Museu dos Patudos - Loja dos
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Patudos.----------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com a minuta de protocolo. Fazer chegar ao
Presidente da Associação de Amigos, Dr. Fernando Louro, a minuta com a alteração
proposta pela Senhora Presidente da Câmara ou com outras que decorram da lei.--ACÇÃO SOCIAL:--------------------------------------------------------------------------- Proposta de Auxílios Económicos para alunos do Pré – Escolar e do 1º Ciclo do
Ensino Básico.----------------------------------------------------------------------------“Para apreciação do Executivo Camarário, apresento a proposta para o ano lectivo
de 2009/2010, no que respeita aos Auxílios Económicos para alunos do pré-escolar
e do 1º ciclo, traduzindo-se da seguinte forma:


Alunos do pré-escolar
Escalão A – refeição gratuita;
Escalão B – pagamento de 0,73 € por refeição (mantém-se o valor do

ano anterior pois o valor das refeições também se manteve);
Escalão C – indeferimento do requerimento (através

de declaração

da Segurança Social ou por valores per capita superiores a 225,71€).



Alunos do 1º ciclo
Escalão A – refeição gratuita e subsídio para manuais escolares;
Escalão B – pagamento de 0,73 € por refeição (mantém-se o valor do
ano anterior pois o valor das refeições também se manteve) e subsídio para
manuais escolares;
Escalão C – indeferimento do requerimento (através de declaração da
Segurança Social ou por valores per capita superiores a 225,71€).
1. O escalão atribuído a cada aluno requerente terá por base a declaração da
Segurança Social, entregue pelos Encarregados de Educação. No caso de não
concordância

com

o

escalão

atribuído,

ou

perante

solicitação

dos

Encarregados de Educação, o processo será revisto, pelo Gabinete de Acção
Social, com base no rendimento per capita do agregado familiar.
2. No que se refere ao subsídio a atribuir para manuais escolares aos alunos do
1º ciclo, proponho que

passem a ser consoante o respectivo escalão, os

seguintes:
Escalão A – 60€ (sessenta euros) – aumento de cerca de 9,1% em
relação ao ano transacto [55€]
Escalão B – 32€ (trinta e dois euros) - aumento de cerca de 6,6%
em relação ao ano transacto [30€]”
Deliberado por unanimidade concordar com os critérios de atribuição dos auxílios
económicos.------------------------------------------------------------------------------OBRAS:------------------------------------------------------------------------------------ Iluminação Pública – Arranjos Exteriores para a Área Frontal à Zona Industrial de
Alpiarça. Relatório Preliminar.------------------------------------------------------------
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O Vereador Ferreirinha apresentou o assunto e o Vereador Mário Peixinho consultou
o concurso.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com o presente relatório preliminar.--------Dar andamento ao assunto.-------------------------------------------------------------- Empreitada “Construção do Centro Escolar de Alpiarça – 1º Ciclo do Ensino Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões do Projecto.---------------------------Deliberado por unanimidade concordar com a presente informação dos S.T.O.,
ratificando assim a listagem de erros e omissões, devidamente validada pelos
projectistas.------------------------------------------------------------------------------- Modificação ao Orçamento – Alteração nº 14. Ratificação do despacho da Senhora
Presidente da Câmara, datado de 02/10/09.-------------------------------------------Deliberado por maioria com uma abstenção do Vereador Mário Peixinho, ratificar o
despacho da Presidente da Câmara exarado no documento em 02/10/2009.--------- Modificação às GOP´S – Alteração nº 15. Ratificação do despacho da Senhora
Presidente da Câmara, datado de 02/10/09.-------------------------------------------Deliberado por maioria com uma abstenção do Vereador Mário Peixinho, ratificar o
despacho da Presidente da Câmara exarado no documento em 02/10/2009.--------FORA DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Câmara apresentou dois assuntos a serem apreciados no
período fora da Ordem do Dia, mas cujos documentos foram entregues aos
Vereadores na véspera da reunião.------------------------------------------------------ Remodelação e Beneficiação do Museu de Alpiarça - Casa dos Patudos. Aprovação
da Minuta de Contrato.------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta de contrato, ratificando assim todo o
processado.-------------------------------------------------------------------------------- Centro Escolar de Alpiarça – 1º Ciclo de Ensino. Aprovação da Minuta de Contrato.
Deliberado por unanimidade aprovar a minuta de contrato, ratificando assim todo o
processado.-------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÔES:--------------------------------------------------------------------------A Presidente apresentou uma carta que endereçou ao Instituto Politécnico de Leiria
e à Universidade Nova, estabelecimentos nos quais é professor, o senhor Professor
Bonifácio Serra, que tem desenvolvido uma colaboração inexcedível ao longo dos
últimos anos com a Casa dos Patudos com resultados assinaláveis, no sentido de
formalizar essa colaboração. Este passo é importante na medida em que o
estabelecimento de parcerias é um factor de valorização da candidatura da
Autarquia aos apoios para o projecto global da Casa dos Patudos. Trata-se de pedir
a colaboração ao Instituto Politécnico que ajudará disponibilizando o Prof. Bonifácio
Serra. Até agora não existia nenhum documento que sustentasse a colaboração do
Professor, sendo que esta já se prolonga há cinco anos.------------------------------A resposta do Instituto Politécnico foi no sentido de a Câmara especificar que tipo
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de colaboração pretendia e que elaborasse uma minuta do protocolo a propor. Essa
minuta foi elaborada e enviada ao Instituto, sendo que a Presidente se encontra
neste momento à espera de resposta por parte do destinatário.----------------------Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pela Senhora Presidente da
Câmara, eram vinte 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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