ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA
EM 04 DE NOVEMBRO DE 2009 - NÚMERO UM ----------------------------------------Aos quatro dias dias do mês de Novembro 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:
Mário Fernando Atracado Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça,
Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes, Carlos Jorge Duarte Pereira, Maria
Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira e Mário Manuel Pereira Peixinho,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Senhor Presidente da Câmara, eram dezasseis horas.-----MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
duzentos e nove, datado de três de Novembro de dois mil e nove, que acusa um
saldo disponível de trezentos e cinquenta e um mil, sessenta e quatro euros e
sessenta e três cêntimos.----------------------------------------------------------------ACTAS:-----------------------------------------------------------------------------------A acta da reunião de Câmara de vinte e seis de Outubro de dois mil e nove será
apreciada e votada na próxima reunião de Câmara, pois a mesma deverá também
ser apreciada pelo anterior executivo.
ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------A Vereadora Sónia Isabel Sanfona e Maria Regina Ferreira desejaram ao novo
executivo votos de sucesso, trabalho produtivo e eficaz em prol do Concelho de
Alpiarça. Referiram ainda que da sua parte assumem um compromisso de lealdade
com o executivo até final do mandato.-------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu as boas vindas aos novos elementos do
executivo. Referiu que o objectivo deste executivo será procurar soluções para o
Concelho de Alpiarça e desejou também votos de lealdade entre os elementos do
mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:-----------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------- Informação da Chefe de Divisão Municipal Administrativa e Financeira, datada de
02 de Novembro de 2009, a dar conhecimento de assuntos

que devem ser

apreciados na primeira reunião de Câmara:--------------------------------------------- Despesas – Autorização Geral:--------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade autorizar o Presidente da Câmara a efectuar as
seguintes despesas orçamentais: vencimentos, subsídio de refeição, subsídios de
férias e de Natal, remunerações mensais e subsídios extraordinários do Presidente
da Câmara e dos Vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo, encargos
com saúde (ADSE), gratificações, avenças, telefones e abono para falhas, nos
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termos da alínea g) do número 1, do artigo 68º, da Lei 169/99 de 18 de Setembro
na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como as despesas que
correspondem a operações de tesouraria.----------------------------------------------- Delegação de Competências:----------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade, delegar no Presidente da Câmara as competências
previstas no número 1 do artº 65º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção
dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal pode delegar no
Presidente a sua competência, salvo quanto às matérias previstas nas alíneas a),
h), i), j), o) e p) do nº 1; a), b), c) e j) do nº 2; a) do nº 3 e a), b), d) e f) do nº 4 ,
do nº 6 e das alíneas a) e c) do nº 7 do artº 64 da mesma legislação.---------------- Despesas Públicas com locação e aquisição de bens e serviços e empreitadas de
obras públicas:---------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade propor à Assembleia Municipal nos termos do nº 2 do
artº 18 e do nº 1 alínea b) do artº 4º do Dec-Lei 197/99, de 8 de Junho,
autorização para a realização de obras ou reparações por administração directa de
montante superior 149.639,37€.--------------------------------------------------------Quanto às competências atribuídas às Câmaras Municipais, nos termos do nº 2 do
artº 29 do Dec-Lei 197/99, de 8 de Junho, para autorizar despesas até
748.196,85€, deliberou-se por unanimidade que as mesmas permanecessem na
Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------ Constituição de Fundos Maneio – Proposta do Senhor Presidente da Câmara,
datada de 02/11/09, que se transcreve:-----------------------------------------------Nos termos dos Artigos n.ºs 33º e 34º da norma do CONTROLO INTERNO DO
POCAL, aprovado por deliberação tomada em reunião de câmara de oito de Maio de
dois mil e um, proponho que se mantenham os FUNDOS DE MANEIO constituídos no
mandato anterior por deliberações tomadas em reuniões de Câmara de dezasseis
de Janeiro de dois mil e nove, dezoito de Fevereiro de 2009 e trinta e um de Agosto
de dois mil e nove,

a seguir discriminados, visando o pagamento de despesas

urgentes e inadiáveis:-------------------------------------------------------------------SECRETARIA:-----------------------------------------------------------------------------No montante global de quinhentos e cinquenta euros, em nome dos Senhores
Vereadores Mário Manuel Pereira Peixinho e Carlos Jorge Duarte Pereira, sendo
responsável pela sua posse e utilização a funcionária Filipa Isabel Carolino Neto
Marques, Assistente Administrativa.----------------------------------------------------As rubricas de classificação orçamental são as seguintes:-----------------------------CLASSIFICAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------01.02/02.02.25 – Aquisição Serviços – Outros, cem euros;---------------------------02/02.01.08 ----- Material de Escritório, cinquenta euros; ---------------------------02/02.02.09 ----- Comunicações, cento e vinte cinco euros;--------------------------02/02.02.15 ----- Formação, cem euros;------------------------------------------------
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04/02.02.09 ----- Comunicações, cento e vinte cinco euros;--------------------------04/02.02.25 ----- Aquisição Serviços – Outros – cinquenta euros.-------------------PARQUE DE MÁQUINAS:-----------------------------------------------------------------No montante global de três mil euros, em nome dos Senhores Vereadores Mário
Manuel Pereira Peixinho e Carlos Jorge Duarte Pereira, sendo responsável pela sua
posse e utilização o Técnico Profissional de Primeira Classe, Bruno Alexandre
Carvalho Nalha.--------------------------------------------------------------------------As rubricas de classificação orçamental são as seguintes:-----------------------------CLASSIFICAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------01.02/02.02.05 – Aquisição Serviços, Outros cento e cinquenta euros;--------------03/02.01.12 ----- Material Transportes – Peças, mil euros;---------------------------03/02.01.14 ----- Outro Material - Peças – cem euros;--------------------------------03/02.01.21 ----- Aquisição Bens – outros, cem euros;-------------------------------03/02.02.03 ----- Conservação Bens, duzentos e cinquenta euros;-------------------03/02.02.25 ----- Aquisição de Serviços – outros, duzentos euros;------------------04/02.01.12 ----- Material Transportes – Peças, quatrocentos euros;----------------04/02.01.14 ----- Outro Material – Peças, cem euros;---------------------------------04/02.01.21 ----- Aquisição Bens – outros, cem euros;-------------------------------04/02.02.25 ----- Aquisição de Serviços – outros, duzentos euros;------------------05/02.02.25 ----- Aquisição de Serviços – outros, duzentos euros;------------------05/02.01.12 ----- Material Transportes – Peças, cem euros;--------------------------05/02.01.21 ----- Aquisição Bens – outros, cem euros;-------------------------------BIBLIOTECA:-----------------------------------------------------------------------------No montante global de cento e cinquenta euros, em nome dos Senhores Vereadores
Mário Manuel Pereira Peixinho e Carlos Jorge Duarte Pereira, sendo responsável
pela sua posse e utilização o Técnico de Informática Grau 1, Nível 1, Rui Manuel
Agostinho Gaspar.------------------------------------------------------------------------A rubrica de classificação orçamental é a seguinte:------------------------------------CLASSIFICAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------04/02.01.21 – Aquisição de bens – outros, cento e cinquenta euros;----------------PORTAGENS:-----------------------------------------------------------------------------No montante de cem euros, em nome dos Senhores Vereadores Mário Manuel
Pereira Peixinho e Carlos Jorge Duarte Pereira, sendo responsável pela sua posse e
utilização

o Técnico Profissional de Primeira Classe, Bruno Alexandre Carvalho

Nalha.-------------------------------------------------------------------------------------A rubrica de classificação orçamental é a seguinte:------------------------------------CLASSIFICAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------01.02/02.02.13 – Deslocações e Estadas, cem euros.---------------------------------BOMBEIROS:-----------------------------------------------------------------------------No montante global de trezentos e cinquenta euros, em nome de Comandante do
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Corpo de Bombeiros de Alpiarça, sendo o mesmo responsável pela sua posse e
utilização.---------------------------------------------------------------------------------As rubricas de classificação orçamental são as seguintes:----------------------------CLASSIFICAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------05/02.01.21 – Aquisição Bens – Outros, duzentos e cinquenta euros;---------------05/02.02.25 – Aquisição Serviços – Outros, cem euros;------------------------------CUSTAS JUDICIAIS:---------------------------------------------------------------------No montante de quinhentos euros, em nome dos Senhores Vereadores Mário
Manuel Pereira Peixinho e Carlos Jorge Duarte Pereira, sendo responsável pela sua
posse e utilização

o Técnico Profissional de Primeira Classe, Bruno Alexandre

Carvalho Nalha.--------------------------------------------------------------------------A rubrica de classificação orçamental é a seguinte:------------------------------------CLASSIFICAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------01.02/02.02.25 – Aquisição Serviços, quinhentos euros;------------------------------REGISTOS PREDIAIS:--------------------------------------------------------------------No montante de quinhentos euros, em nome do Presidente da Câmara, Mário
Fernando Atracado Pereira e do Senhor Vereador Mário Manuel Pereira Peixinho,
sendo responsável pela sua posse e utilização a Chefe de Secção de Património,
Compras e Aprovisionamento, Aida Piscalho Caetano Duarte Pereira.----------------A rubrica de classificação orçamental é a seguinte:------------------------------------CLASSIFICAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------01.02/02.02.25 – Aquisição Serviços, Outros, quinhentos euros;---------------------CASA-MUSEU DOS PATUDOS:----------------------------------------------------------No montante global de trezentos euros, em nome dos Senhores Vereadores Mário
Manuel Pereira Peixinho e Carlos Jorge Duarte Pereira, sendo responsável pela sua
posse e utilização

o Técnico Profissional de Primeira Classe, Bruno Alexandre

Carvalho Nalha.--------------------------------------------------------------------------As rubricas de classificação orçamental são as seguintes:-----------------------------CLASSIFICAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------04/02.01.21 – Aquisição Bens – Outros, cento e cinquenta euros;-------------------04/02.02.25 – Aquisição Serviços – Outros, cento e cinquenta euros.----------------CANTINAS:-------------------------------------------------------------------------------No montante global de mil e quinhentos euros, em nome dos Senhores Vereadores
Mário Manuel Pereira Peixinho e Carlos Jorge Duarte Pereira, sendo responsável
pela sua posse e utilização

o Técnico Profissional de Primeira Classe, Bruno

Alexandre Carvalho Nalha.--------------------------------------------------------------As rubricas de classificação orçamental são as seguintes:-----------------------------CLASSIFICAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------03/02.01.06 – Alimentação–géneros para confeccionar, quinhentos euros.----------04/02.01.06 – Alimentação-géneros para confeccionar, mil euros.--------------------
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GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE DO POSTO DE TURISMO:------------------------No montante global de cem euros, em nome

dos Senhores Vereadores Mário

Manuel Pereira Peixinho e Carlos Jorge Duarte Pereira, sendo responsável pela sua
posse e utilização a funcionária Vera Lúcia Teixeira Batista Azevedo, Assistente
Administrativa Principal.-----------------------------------------------------------------CLASSIFICAÇÂO:-------------------------------------------------------------------------02/02.01.08 – Material de Escritório, cem euros.--------------------------------------ACÇÃO SOCIAL:--------------------------------------------------------------------------No montante global de setenta e cinco euros, em nome dos Senhores Vereadores
Mário Manuel Pereira Peixinho e Carlos Jorge Duarte Pereira, sendo responsável
pela sua posse e utilização o funcionário Ricardo Lino Gomes Luciano, Técnico
Superior.----------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICAÇÂO:-------------------------------------------------------------------------04/02.01.21 – Aquisição de bens, outros, setenta e cinco euros.---------------------A reconstituição dos fundos de maneio será mensal contra a entrega dos
documentos

justificativos

das

despesas

e

a

sua

reposição

ocorrerá,

obrigatoriamente, até ao último dia de cada ano.--------------------------------------Deliberado por unanimidade, concordar com a presente proposta do Senhor
Presidente da Câmara.-------------------------------------------------------------------Dar seguimento ao assunto.-------------------------------------------------------------- Periodicidade das Reuniões de Câmara.----------------------------------------------Deliberado por unanimidade, nos termos do artº 62º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, no sentido de
estabelecer a periodicidade das reuniões ordinárias, nos seguintes termos:---------- Ordinárias – Quinzenais, públicas, às terças – feiras, com início às dezassete
horas.-------------------------------------------------------------------------------------- Distribuição de Pelouros e marcação de data de atendimento ao público –
Proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 02/11/09, que se transcreve:
Tendo Presente a necessidade de a Câmara Municipal de Alpiarça estabelecer a
necessária

afectação

a

áreas

funcionais

de

decisão,

proponho

a

seguinte

distribuição de pelouros:----------------------------------------------------------------Presidente da Câmara, Dr. Mário Fernando Atracado Pereira:-------------------------- Coordenação Geral
- Cooperação e Desenvolvimento
- Cultura
- Educação
- Turismo
- Informação e Relações Públicas
- Planeamento e Urbanismo
- Protecção Civil
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Atendimento ao Público: 2ªs feiras das 10 às 12 horas--------------------------------Vereador, Mário Manuel Pereira Peixinho:----------------------------------------------- Serviços Urbanos e Trânsito
- Parque de Máquinas, Trânsito e Viaturas
- Mercados e Abastecimento Público
- Fiscalização Municipal
- Iluminação Pública
Atendimento ao Público: 2ªs feiras das 10 às 12 horas--------------------------------Vereador, Carlos Jorge Duarte Pereira:-------------------------------------------------- Administração e Finanças
- Património Municipal
- Recursos Humanos
- Acção Social
- Ambiente
- Desporto e Juventude
Atendimento ao Público: 3ªs feiras das 10 às 12 horas--------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com a presente proposta de distribuição de
pelouros.----------------------------------------------------------------------------------Ficou ainda deliberado por unanimidade que as Senhoras Vereadoras Sónia Sanfona
e Regina Ferreira fariam atendimento ao público no seguinte horário:---------------Vereadora, Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes:----------------------------Atendimento ao Público: 3ªs feiras das 15 às 17 horas--------------------------------Vereadora, Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira:-----------------------Atendimento ao Público: 3ªs feiras das 15 às 17 horas--------------------------------- Delegação de Competências do Presidente da Câmara nos Vereadores – Proposta
do Senhor Presidente da Câmara, datada de 02/11/09, que se transcreve:----------Proponho que as competências que me são incumbidas nos termos dos artigos 64º,
65º e 68º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela lei 5A/2002, sejam delegadas nos Vereadores Mário Manuel Pereira Peixinho e Carlos
Jorge Duarte Pereira, como a seguir discriminado:------------------------------------Vereador Mário Manuel Pereira Peixinho:------------------------------------------------ Serviços Urbanos e Trânsito
- Parque de Máquinas, Trânsito e Viaturas
- Mercados e Abastecimento Público
- Fiscalização Municipal
- Iluminação Pública
Vereador Carlos Jorge Duarte Pereira:--------------------------------------------------- Administração e Finanças
- Património Municipal
- Recursos Humanos
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- Acção Social
- Ambiente
- Desporto e Juventude
Deliberado por unanimidade concordar com a presente proposta de delegação de
competências.----------------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado por unanimidade que as competências para a realização de
despesa referente aos pelouros atribuídos são subdelegadas nos Vereadores
respectivos.-------------------------------------------------------------------------------- Representantes em Órgãos já estabelecidos – Proposta do Senhor Presidente da
Câmara, datada de 02/11/09:-----------------------------------------------------------Tendo presente a necessidade de a Câmara Municipal de Alpiarça estabelecer quem
são os seus representantes em Órgãos já estabelecidos apresento, para apreciação
e votação a seguinte proposta:----------------------------------------------------------Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo:----------------------------------------- Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira
Resiurb:----------------------------------------------------------------------------------- Vereador Mário Manuel Pereira Peixinho
Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo:------------------------------- Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira
Fundação José Relvas:-------------------------------------------------------------------- Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira
AgroAlpiarça, C.I.P.R.L.:------------------------------------------------------------------ Vereador Mário Manuel Pereira Peixinho
Bombeiros Municipais de Alpiarça:------------------------------------------------------- Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira
Comissão de Transportes Escolares:----------------------------------------------------- Vereador Mário Manuel Pereira Peixinho
Comissão Municipal de Protecção Civil:-------------------------------------------------- Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira
Águas do Ribatejo, E.I.M.:---------------------------------------------------------------- Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira
A Vereadora Sónia Sanfona perguntou se a Câmara não iria estabelecer um
representante para o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de José Relvas.--O Senhor Presidente referiu que faz todo o sentido que a Câmara esteja
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representada no referido Conselho Geral e que na próxima reunião de Câmara será
designado esse mesmo elemento.------------------------------------------------------Deliberado por maioria com duas abstenções das Vereadoras Sónia Sanfona e
Regina Ferreira, concordar com a presente proposta.----------------------------------- Designação de Vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo, VicePresidente e substituição do Presidente nas faltas e impedimentos – Proposta do
Senhor Presidente da Câmara, datada de 02/11/09:----------------------------------Mário Fernando Atracado Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, no
uso das competências que lhe foram atribuídas pela lei 169/99 de 18 de Setembro,
na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designo, de acordo com o
nº 1 do artº 58º e nº 3 do artº 57º da legislação mencionada, respectivamente
para Vereadores a tempo inteiro, os Vereadores Carlos Jorge Duarte Pereira e Mário
Manuel Pereira Peixinho e para Vice-Presidente o Vereador Carlos Jorge Duarte
Pereira, a quem cabe substituir o Presidente da Câmara nas faltas e impedimentos.
No impedimento e na falta do Vereador Carlos Jorge Duarte Pereira, designo o
Vereador Mário Manuel Pereira Peixinho.-----------------------------------------------Deliberado por maioria, com duas abstenções das Vereadoras Sónia Sanfona e
Regina Ferreira, concordar com a presente proposta .--------------------------------VÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------- Fábrica da Igreja Paroquial de Santo Eustáquio de Alpiarça – Agradecimento pelo
donativo atribuído pela Câmara Municipal, no valor de 4.200,00€ para a
recuperação de uma tela.---------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.----------------------------------------------------------------- Agrupamento de Escolas de José Relvas – Cerimónia dos Quadros de Excelência.-O Senhor Presidente apresentou o assunto e distribuiu pelos Vereadores uma
proposta de apoio à realização da Cerimónia mencionada, que se transcreve:-------Proposta de pagamento dos trinta e seis jantares à Orquestra Ligeira do Exército e
dos setenta diplomas a entregar aos alunos do Quadro de Valor e do Quadro de
Excelência, na Cerimónia a realizar pelo Agrupamento de Escolas de José Relvas de
Alpiarça, no dia 13 de Novembro de 2009, pelas 21:00 horas, no Salão do Clube
Desportivo “Os Águias”. O Senhor Presidente completou, verbalmente, esta
proposta referindo que a Câmara iria tentar proporcionar o transporte, solicitado
pelo Agrupamento de Escolas, de mesas e cadeiras para o Clube Desportivo “Os
Águias”, local onde se irá realizar a Cerimónia.----------------------------------------A Vereadora Sónia Sanfona disse concordar com a proposta apresentada pelo
Presidente da Câmara, no entanto questionou se será propósito da Câmara
colaborar nesta actividade pontualmente ou se pretende uma colaboração mais
abrangente. Sugeriu, mesmo, uma maior abertura por parte da Autarquia para que
de futuro exista uma colaboração conjunta, não só para esta acção concreta, mas
para outras actividades.------------------------------------------------------------------
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Referindo-se ainda a esta acção concreta disse que, no seu entender, não faz
sentido existirem duas cerimónias para o mesmo fim, uma realizada pelo
Agrupamento de Escolas e outra realizada pela Câmara Municipal.------------------O Presidente da Câmara concordou com as palavras proferidas pela Vereadora e
realçou que o objectivo deste executivo é que o diálogo e a cooperação entre a
Câmara e o Agrupamento sejam uma constante. Referiu ainda que a Câmara
deverá participar na elaboração do Plano de Actividades da Escola e vice-versa e
que de futuro o apoio ao Agrupamento será reforçado.--------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com a proposta de apoio apresentada pelo
Presidente da Câmara.-------------------------------------------------------------------ACÇÃO SOCIAL:--------------------------------------------------------------------------- Proposta de Auxílios Económicos para o ano lectivo 2009/2010.-------------------O Presidente da Câmara apresentou este assunto, referindo que os critérios já
foram aprovados na Reunião de Câmara de oito de Outubro de dois mil e nove.----A Vereadora Sónia Sanfona perguntou se os critérios aprovados são para este ano
lectivo 2009/2010 ou se se manterão até final do mandato, pois uma das medidas
que o programa eleitoral da CDU propunha era a distribuição gratuita dos manuais
escolares.---------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara explicou que os critérios aprovados se destinam a vigorar
neste ano lectivo. Para os anos lectivos seguintes, os critérios serão analisados e
confrontados com a situação financeira da Câmara.-----------------------------------Referiu ainda que ao longo do ano lectivo podem ocorrer ajustes, conforme
“fiscalização” da realidade social das famílias, tendo sempre como base o
rendimento do agregado familiar.-------------------------------------------------------A Vereadora Sónia Sanfona referiu ainda que existe uma margem de manobra da
Câmara, para além do que a Segurança Social atesta.--------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com a presente proposta de atribuição de
auxílios económicos para o ano lectivo 2009/2010.
INFORMAÇÔES:--------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara informou a constituição do Gabinete de Apoio à
Presidência: Chefe de Gabinete, João Pedro Antunes Osório; Adjunto, José
Marcelino e Secretária, Vitória Maria Lopes de Faria Brito.----------------------------O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a disponibilidade das funcionárias, Vera
Cristina Saturnino Mateiro Garrotes e

Maria Eugénia Martinho Lopes Pereira

Saturnino Cunha, na transição de alguns assuntos do antigo GAP para o novo
executivo.--------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara informou que era sua intenção efectuar reuniões
com os funcionários da Autarquia e que fazia questão que as senhoras Vereadoras
Sónia Sanfona e Regina Ferreira estivessem presentes.-------------------------------Ficaram, então, agendadas as seguintes reuniões:-------------------------------------
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Reunião com os funcionários dos serviços externos, dia nove de Novembro, pelas
dezasseis horas, no Auditório da Câmara Municipal.-----------------------------------Reunião com os funcionários administrativos, do Edifício dos Paços do Município, dia
nove de Novembro, pelas dezassete horas, no Auditório da Câmara Municipal.------A Vereadora Sónia Sanfona perguntou se o edifício da Câmara continuaria a estar
fechado à sexta-feira à tarde.-----------------------------------------------------------O Senhor Presidente explicou que com a mudança para a hora de Inverno, o horário
voltou ao normal e que nesta fase será para manter. Posteriormente poderá ser
ponderada, novamente, a mudança.----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de um oficio enviado pelo Clube
Desportivo “Os Águias” de Alpiarça, referente ao subsídio atribuído ao Clube e da
decisão que teria tomado sobre este assunto.------------------------------------------A decisão do Presidente da Câmara ia no sentido de, o Clube abastecer de gasóleo,
nas bombas da Câmara, desse consumo ficar registado até final do ano e na
proposta de subsídio para o ano 2010, esse valor ser reflectido.----------------------A Vereadora Regina Ferreira perguntou se o facto do Clube não ter recebido
subsídio de gasóleo não foi compensado com uma verba.-----------------------------O Presidente respondeu que de facto houve um reforço financeiro, mas não tem
uma ideia clara, neste momento, pelo que iria verificar o que foi deliberado em
reunião de Câmara.----------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho referiu que o subsídio, em termos de verba, ao Clube se
manteve igual ou praticamente igual e que, de facto, não foi atribuído o subsídio de
gasóleo.----------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Sónia Sanfona referiu que compreende a urgência do assunto, mas
que o mesmo deverá ser apreciado na próxima reunião de Câmara, para que possa
ser votado em consciência.--------------------------------------------------------------Foi então deliberado, por unanimidade, que a apreciação deste assunto passasse
para a próxima reunião de Câmara.----------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Senhor Presidente da
Câmara, eram dezoito horas e quinze 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, Assistente Técnica da Câmara
Municipal de Alpiarça, servindo de Secretária, a redigi e assino.-----------------------
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