ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2009 – NÚMERO TRÊS-------------------------------Aos sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, nesta vila de Alpiarça, no
Edifício dos Paços do Concelho, sito na Rua José Relvas, número trezentos e setenta e
quatro, compareceram os senhores: Mário Fernando Atracado Pereira, Presidente da
Câmara Municipal de Alpiarça, Carlos Jorge Duarte Pereira, Mário Manuel Pereira
Peixinho, Luis Filipe Silva Garrotes e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira,
Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Senhor Presidente da Câmara, eram dezoito horas e quarenta
minutos e, de acordo com o disposto no nº 6 do artº 221º da Lei Orgânica nº 1/2001, de
14 de Agosto, procedeu-se à substituição da vereadora Sónia Sanfona, pelo cidadão
imediatamente a seguir na ordem da Lista do Partido Socialista, o Senhor Luis Filipe Silva
Garrotes, a quem o Senhor Presidente da Câmara deu posse como vereador.----------------O Senhor Presidente desejou felicidades a Sónia Sanfona como Governadora Civil do
Distrito de Santarém, e ao Senhor Luis Garrotes como vereador deste Executivo. A
vereadora Regina Ferreira desejou também felicidades, tanto para um como para o outro,
nas novas funções de cada um.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A acta da reunião de Câmara do dia dezassete de Novembro de dois mil e nove foi
analisada e concluiu-se que havia questões que deveriam ser complementadas. Assim, o
Senhor Presidente da Câmara propôs que a acta deveria ser novamente apreciada na
próxima reunião de Câmara. Esta proposta foi aprovada por unanimidade.--------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------Não houve assuntos a apresentar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Associação Comercial e Empresarial de Santarém – auxilio financeiro no valor de 300
euros para animação de rua, com a visita do Pai Natal, no Centro Histórico de Alpiarça.
Após a apresentação do assunto, o Presidente da Câmara referiu que, tendo em conta as
características do comércio local, considerava não ser de grande interesse esta
proposta-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram postas algumas questões pelos vereadores Luis Garrotes e Regina Ferreira. Tendo
sido concluido não haver interesse na realização desta iniciativa, foi deliberado por
unanimidade a sua não concretização--------------------------------------------------------------------- Paulo Jorge de Sousa Coelho – pedido de emissão de licença especial de ruído,
para a realização de uma festa de estudantes do 11ºano, na Quinta de S. José, no
dia 20 de Março de 2010, das 22.00 às 06.00 do dia 21 de Março de 2010.----------------O Vereador Luis Garrotes propôs que a hora final seja 04.00 horas do dia 21 de Março de
2009, sendo respeitados os limites de ruído, como tem sido prática.-------------------------Aprovada por maioria, com uma abstenção do vereador Mário Peixinho.------------------------ Sociedade Filarmónica Alpiarcense, 1º de Dezembro – Pedido de autorização para
lançamento de 4 dúzias de foguetes nos dias 01/12/2009, 05/12/2009 e 01/01/2010.---Foi deliberado por unanimidade ratificar a decisão de autorização tomada pelo Senhor
Presidente, visto que são datas anteriores a esta reunião, com excepção da
última.-------------------------------- Sociedade Filarmónica Alpiarcense, 1º de Dezembro – Pedido de apoio na
impressão de 650 exemplares do programa do 78º Aniversário. -----------------------------Foi aprovado por unanimidade ratificar uma deliberação tomada pelo Senhor Presidente
da Câmara na autorização do uso pela reprografia de 650 exemplares para o 78º
Aniversário.-------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4

- Sociedade Filarmónica Alpiarcense, 1º de Dezembro – Pedido de apoio para o
jantar no final do Concerto de Natal, dia 6 de Dezembro de 2009. ---------------------------O Senhor Presidente informou que o montante da despesa do jantar rondou os 300 euros,
valor que será transformado em subsídio atribuído a SFA para este
ano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------- ARPICA – Cantinho do Idoso – Almoço de Natal/13Dezembro/09 – Contribuição da
Câmara Municipal de Alpiarça.----------------------------------------------------------------------------Proposta do montante de 500 euros, feita pelo Senhor Presidente da Câmara de Alpiarça,
como contribuição para a realização do almoço.-------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------- Feira mensal – mudança de local----------------------------------------------------------------------O vereador Mário Peixinho informou que, por ser cada vez menor o número de feirantes
presentes no Largo da Alpiagra, na feira mensal, que se realiza, no primeiro domingo de
cada mês, decidiu mudar o local desta feira para o local onde se realiza semanalmente o
mercado às quartas-feiras.---------------------------------------------------------------Ratificação da decisão tomada pelo Vereador Mário Peixinho em alterar o local da feira
mensal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------- Edital para colheita e venda de pinhas---------------------------------------------------------------Proposto confirmar a legislação e ratificar na próxima reunião de Câmara, retirando hoje
este ponto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade a retirada deste ponto.----------------------------------------------------ACÇÃO SOCIAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Informação Interna 7/AS/2009 – Acção Social Escolar – auxílios económicos---------Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------- Proposta de Plano de Acção do Contrato Local de Desenvolvimento Social para o
Concelho de Alpiarça----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu explicações acerca desta proposta. Os Senhores
vereadores Luís Garrotes e Regina Ferreira colocaram algumas questões.-------------------O vereador Luis Garrotes solicitou que lhe facultassem o Plano de Acção em formato
electrónico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A vereadora Regina Ferreira propôs que se identificasse bem o documento normativo que
suporta a proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de Valores de Remuneração dos Técnicos Superiores a afectar ao CLDS para
remeter ao Conselho Executivo: ---------------------------------------------------------------------------Segundo as Normas Orientadoras para a Execução dos Contratos Locais de
Desenvolvimento Social, ponto 8, Despesas elegíveis, refere o ponto 8.2.1.2. - “Os
encargos com remunerações referidos no número 8.2.1.1. são financiáveis até ao limite a
que esse pessoal teria direito caso estivesse integrado numa carreira e categoria
equiparada da função pública, no caso do pessoal correspondente à carreira técnica
superior até ao limite máximo de técnico superior de 2ª classe, 1º escalão para os
técnicos e no caso do coordenador técnico do CLDS até ao limite máximo da categoria de
assessor principal, 1º escalão” - não existindo referência ao valor mínimo a atribuir.--------Assim, considera-se que:-------------------------------------------------------------------------------------No caso do pessoal correspondente à carreira técnica superior que é adstrito às acções,
iniciar na 2ª posição remuneratória, podendo ser negociado até ao limite máximo da 3ª
posição remuneratória (limite máximo de técnico superior de 2ª classe segundo a tabela
da função pública no ano de 2008), conforme a experiência profissional dos técnicos na
área.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------No caso do coordenador técnico do CLDS, a remuneração poder ser negociada entre a
4ª e a 5ª posição remuneratória (remetendo para a categoria de técnico superior principal,
segundo as categorias existentes em 2008).------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------- 2/4

Proposta das actividades a incluir no Plano de Acção com os valores a afectar: -----Acção: Centro de Recursos e Qualificação----------------------------------------------------------- Orçamentar valor para formadores na área de organização da casa, atelier de culinária,
higiene e limpeza, gestão familiar, sensibilização sobre comportamentos de risco... (ainda
que os técnicos que já estão no terreno possam dar algum contributo, um dos objectivos
do CLDS é não os sobrecarregar, pelo que é importante que possam existir outros
técnicos, pagos pelo projecto que dinamizem as referidas sessões para as famílias
carenciadas).-----------------------------------------------------------------------------------------------------Acção: Partilhar para Vencer------------------------------------------------------------------------------- Realização de sessões de informação com participação de vários intervenientes
nacionais de grupos de auto-ajuda. (Convidar pessoas conhecidas que já participem em
grupos de auto-ajuda, apresentando-se como motivadores para o desenvolvimento de
grupos de auto-ajuda também em Alpiarça)-------------------------------------------------------------Acção: Conversas com Pais / Jovens------------------------------------------------------------------- Valor do Coffe-Break não é o mesmo para os três anos (1º – 224€/sessão, 2º e 3º
150€/sessão). Não é contemplado valor para pagamento a oradores de renome nacional,
tendo sido definido que se poderia realizar uma ou duas sessões para pais, nesse âmbito,
e deve também equacionar-se a vinda de oradores para os jovens.-----------------------------Acção: Vencer a Idade---------------------------------------------------------------------------------------- Promover viagens para idosos, sendo para tal necessário alugar autocarros,
possibilitando que todos os idosos participem no mesmo dia, aumentando a interacção
entre estes. Neste sentido, participariam nas viagens os idosos das IPSS do concelho e
também os idosos que não usufruem de tal serviço.--------------------------------------------------- Ocupação de tempos livres – Desenvolver actividades de costura, pintura ou outras,
financiando a aquisição de material. Promover torneios de chinquilho entre idosos dos
lugares e da sede de concelho.-----------------------------------------------------------------------------Acção: OTL para Todos-------------------------------------------------------------------------------------- Orçamentar valor para contratação de empresas que possam desenvolver actividades
de desporto, teatro, música e artesanato, destinadas a crianças e jovens, aquando dos
períodos de férias (Natal, Páscoa e Verão);-------------------------------------------------------------Não existem recursos na comunidade para desenvolver um OTL de Natal. Além do
acompanhamento especializado que já está previsto no projecto, para ajudar na
dinamização de OTLs, é essencial uma disponibilização a tempo inteiro, de um técnico
para este OTL específico. O valor a orçamentar para dinamização de um OTL de Natal
deve contemplar o aluguer de autocarro e entrada em monumentos, para realização de
pelo menos uma viagem. Este OTL pode ser articulado com OTL para Idosos,
desenvolvendo-se a maior parte das actividades em conjunto.-------------------------------------Acção: Bolsa de Voluntariado------------------------------------------------------------------------------ Orçamentar valor para formação de voluntários.-----------------------------------------------------Aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Processo de Obras nº 4/2006 – Caducidade da Licença de Obras à Empresa
Tendeiro, Ldª – Construções ------------------------------------------------------------------------------Proposta da empresa de pretensão e consequente declaração da caducidade.---------------Aprovada por maioria com uma abstenção da Vereadora Regina Ferreira.---------------------- Frade de Cima – Procedimentos para aquisição de material para as Ruas Norton
de Matos e S. Martinho -------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------- Construção do Centro Escolar de Alpiarça – 1º Ciclo do Ensino – Suspensão de
Trabalhos- -------------------------------------------------------------------------------------------------------3/4

Conforme a informação prestada pelo Gabinete Técnico, foi proposta a deliberação do
auto de suspensão dos trabalhos com efeitos a 10/9/09 e o reinício a 2/11/09.----------------Aprovado por maioria com duas abstenções dos Vereadores Luis Garrotes e Regina
Ferreira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Construção do Centro Escolar – 1º Ciclo do Ensino – Proposta de Financiamento-Aprovado por maioria com a abstenção da vereadora Regina Ferreira.--------------------------- Modificação às GOP's – Alteração nº 16 para o ano de 2009---------------------------------Aprovado por maioria, com as abstenções dos Vereadores Luis Garrotes e Regina
Ferreira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Modificação às GOP's – Alteração nº 17 para o ano de 2009.--------------------------------Aprovado por maioria, com as abstenções dos Vereadores Luis Garrotes e Regina
Ferreira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Câmara Municipal da Régua – Acção de Solidariedade para com uma criança de 7
anos de idade, que sofre de doença terminal, em entrar para o “Guiness
Book”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proceder em conformidade para dar continuidade à acção de solidariedade, abrangendo
novas entidades da região.------------------------------------------------------------------------------------ ARPICA – Almoço de Natal – convite a todo o Executivo da CMA, para o dia 13 de
Dezembro de 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------- Agrupamento de Escolas de José Relvas – Agradecimento pela colaboração dada
pela autarquia na realização da Cerimónia dos Quadros de Valor e Excelência--------Tomou-se conhecimento--------------------------------------------------------------------------------------- Águas do Ribatejo – Isenção de Taxas---------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento e proceda-se em conformidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÕES DO PÚBLICO: --------------------------------------------------------------------------Não houve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Senhor Presidente da Câmara,
eram vinte e uma horas e vinte e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a
presente acta que foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.---------------E, eu, Vitória Maria Lopes de Faria Brito, 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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