ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2010 – NÚMERO 9 ------------------------------------------Aos quatro dias do mês de Março do ano de dois mil e dez reuniu a Câmara Municipal de
Alpiarça em sessão ordinária no edifício dos Paços do Município. Compareceram Mário
Fernando Atracado Pereira, Presidente da Câmara, Mário Manuel Pereira Peixinho, Carlos Jorge
Pereira, Luís Filipe Garrotes e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira, Vereadores.
A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram dezoito horas. ---------------------------------ACTAS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à apreciação da Acta da Reunião de Câmara de 02 de Fevereiro de 2010. Com as
alterações propostas pelo Presidente da Câmara e pelo Vereador Carlos Pereira, a acta foi
aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira pediu ao Presidente que fizesse o ponto de situação relativo ao
Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS). O mesmo relativamente ao desenvolvimento
dos processos da SOMAGUE e da PLANOTEJO. ---------------------------------------------------------------A Vereadora alertou ainda para o mau estado em que se encontra o pavimento da Rua José
Relvas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Luís Garrotes questionou sobre a evolução da situação do Tapadão e pediu
esclarecimentos sobre a reunião que o Presidente teve com o Secretário de Estado da
Administração Interna. O Vereador comentou a notícia publicada no site da autarquia que dava
a entender, a propósito dessa reunião, que a construção do novo quartel da GNR era assunto
recente, quando ele já vinha do anterior executivo. ---------------------------------------------------------Por último, o Vereador pediu esclarecimentos sobre a situação do Parque de Campismo e
perguntou quais eram as intenções da Câmara para esse espaço. ---------------------------------------O Presidente começou por responder à questão sobre o CLDS. Explicou que o parecer jurídico
que a Câmara pediu ainda não foi concluído pelo gabinete jurídico da Autarquia e que assim
que a Câmara estiver na posse do parecer marcará com a maior celeridade possível uma
reunião com a Fundação para resolver o assunto. -----------------------------------------------------------Em relação aos processos jurídicos da SOMAGUE e da PLANOTEJO, o Presidente adiantou que a
Câmara está a tentar encontrar junto da primeira empresa e do gestor da massa falida da
segunda uma forma de pagamento que não seja demasiado penalizadora para a autarquia. De
resto, a decisão dos tribunais está tomada e não é susceptível de apelo. Entretanto, segundo
explicou o Presidente, já houve uma reunião com a massa falida da PLANOTEJO e está
agendada uma reunião com a SOMAGUE. ---------------------------------------------------------------------À questão sobre a Rua José Relvas respondeu o Vereador Mário Peixinho, reconhecendo que
esse é um problema que tem acompanhado desde o início do mandato. O Vereador adiantou
que já tinha pedido uma reunião com o Director das Estradas do Distrito e que a mesma deverá
acontecer no dia 11 de Março. Nessa reunião o Vereador tentará sensibilizar o responsável
distrital para esta causa, tentando inclusivamente que este se comprometa em corrigir alguns
erros de concepção dessa estrada. -------------------------------------------------------------------------------No que toca ao problema das cheias e do Tapadão, o Presidente afirmou que se deslocou ao
local no Sábado para averiguar a situação e que entretanto se manteve em contacto com os
Bombeiros e com a Protecção Civil que têm acompanhado o problema. Em relação à fuga de
água no dique do Patacão, o Presidente pôs ao corrente da situação a Protecção Civil e a ARH
Tejo que no entanto o tranquilizaram com a vinda de um engenheiro da segunda entidade que
desvalorizou a situação. Em todo o caso já se sinalizaram as zonas com fugas de água que terão
posteriormente de ser reforçadas para evitar que o problema volte a acontecer. Outra
diligência tomada pelo Presidente foi o pedido à Protecção Civil para o envio de sacas
destinadas a fazer frente a algum possível rebentamento do dique e que entretanto já
chegaram e já estão armazenadas nos Bombeiros. ----------------------------------------------------------1

Em relação à reunião com o Secretário de Estado da Administração Interna, o Presidente
reconheceu que a ideia da recuperação do actual edifício da GNR não é uma ideia nova mas
que transitou do anterior executivo. Adiantou no entanto que essa não foi a única questão em
cima da mesa, tendo-se falado igualmente num reforço de efectivos, assunto que o Secretário
de Estado remeteu para o Comando Geral da GNR, a quem iria dar conta das preocupações do
Presidente. De qualquer forma, o Secretário de Estado não deixou de dizer que Alpiarça até
nem era dos sítios mais complicados em termos de criminalidade. -------------------------------------Em relação ao quartel, equacionaram-se duas hipóteses: a construção de um edifício de raiz ou
a recuperação do actual edifício. O Secretário de Estado mostrou-se disponível para estudar
uma solução de maneira a poder contemplá-la já no próximo Orçamento de Estado. O
Presidente atreveu-se a insistir na recuperação do actual edifício do posto da GNR já que é um
edifício histórico que se encontra degradado e com pouca utilização. No entanto, a indicação
de que o Secretário de Estado tinha por parte da GNR era que seria mais vantajosa a
construção de um edifício de raiz já que, com base na vistoria feita ao actual edifício, a sua
reparação seria dispendiosa e a GNR não teria necessidade de um edifício tão grande. -----------Quanto à questão da forma como o assunto foi tratado no site da autarquia, de facto a sua
redacção pode dar a entender que se trata de um assunto novo, embora essa ideia não seja
vinculada em nenhum dos parágrafos. --------------------------------------------------------------------------O Presidente lembrou ainda que na altura a anterior Presidente apresentou a solução da
recuperação do actual edifício da GNR como se fosse um assunto completamente assente,
tendo convidado inclusivamente o Comandante da GNR e a Presidente da Assembleia de então
para um anúncio solene, e na verdade o assunto estava longe de estar assente como agora se
pode verificar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira lembrou que o facto de já ter existido uma verba inscrita em
PIDAC destinada à construção do novo quartel da GNR pode ser uma mais-valia na
argumentação para se conseguir levar esta ideia em frente. A Vereadora cunhou também a sua
opinião de que esse edifício não tem as condições ideais para funcionar como quartel, sendo
que seria melhor aproveitado no âmbito cultural. -----------------------------------------------------------Conquanto o Presidente reconheça que o edifício não seja funcional como quartel da GNR,
entende que era uma opção interessante, até porque hoje em dia encontram-se soluções para
criar as condições necessárias. Para reforçar a sua preferência por esta opção, o Presidente
lembrou o valor histórico ligado às celas da GNR onde foram detidos muitos presos políticos e
onde a PIDE chegou a interrogar muitos alpiarcenses. Em todo o caso, nenhuma hipótese está
excluída. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao Parque de Campismo, o Presidente lembrou que o contrato tinha sido
denunciado ainda no anterior mandato, pelo que o Parque tem estado parado em termos de
investimento. O Presidente já se deslocou ao local, onde falou com a funcionária lá destacada
pela concessionária e se inteirou das condições em que o Parque funciona. Entretanto em Abril
a concessionária vai sair, passando então a gestão do Parque a ser assumida pela Câmara. Até
essa data a Câmara tem de decidir o que fazer com aquele espaço, nomeadamente em termos
de obras de requalificação, plano de dinamização, exploração, etc. Em relação ao processo em
tribunal, o Presidente afirmou que o mesmo ainda está a decorrer. ------------------------------------ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE: --------------------------------------------------------------------VÁRIOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça – Anulação do Protocolo de Utilização das
Piscinas Municipais de Alpiarça, assinado em 22 de Novembro de 2004 -----------------------------O Presidente explicou que o C. D. “Os Águias” fez chegar à Câmara este pedido de anulação do
contrato em vigor para a utilização das Piscinas a fim de se assinar um novo contrato. -----------2

Foi deliberado por unanimidade anular o protocolo em vigor. --------------------------------------------- Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça – Protocolo de Utilização das Piscinas Municipais Parecer Jurídico -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente apresentou o parecer jurídico do Gabinete Jurídico da Câmara que considera o
protocolo legal nos termos em que se encontra redigido.--------------------------------------------------O Vereador Luís Garrotes, embora aceitando as conclusões do parecer, entende que seria mais
correcto assinar dois protocolos, um para a exploração das piscinas e outro de apoio concreto
ao projecto do Triatlo, tornando todo o processo mais claro. Em todo o caso, o Vereador
compreende a questão da tributação que isso implicaria, tanto mais que não se vivem tempos
de grande estabilidade financeira. -------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira afirmou que as alterações de redacção que tinham sido propostas
na última reunião poderiam já ter sido incluídas no documento que vai ser posto a votação
nesta sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente relembrou as alterações que tinham sido propostas, sugerindo que se votasse o
documento com essas alterações. Uma dizia respeito à necessidade da aprovação da Câmara
para possíveis alterações das tabelas de preços e outra que atribuía excepcionalidade à
utilização de todas as pistas pela Escola de Natação, essa utilização exclusiva poderá ocorrer
apenas e só no caso de não haver utentes livres. ------------------------------------------------------------Posta à votação, a minuta do protocolo com as alterações propostas foi aprovada por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AgroAlpiarça – Proposta de Nomeação dos Representantes do Município-------------------------O Presidente apresentou uma proposta de nomeação dos representantes do município para os
órgãos sociais da cooperativa. No caso da direcção o Presidente proposto é o Vereador Mário
Peixinho em substituição do anterior Vereador José Ferreirinha; para o Conselho Fiscal propõese a entrada de João Pedro Antunes Osório como 1º Secretário em substituição do Vereador
Mário Peixinho, e de Dora João Duarte Cardoso Baptista como 2ª Secretária em substituição de
Francisco Sá Pereira. Os outros elementos que compõem os órgãos da cooperativa mantêm-se.
A proposta foi aprovada por maioria com 2 abstenções por parte dos vereadores Regina
Ferreira e Luís Garrotes.---------------------------------------------------------------------------------------------- Editora Seara das Letras – Aquisição do livro “Os meus misteriosos pais” do escritor José
Viale Moutinho--------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção do Vereador Luís Garrotes que se manifestou a favor da aquisição de 25
exemplares do livro. -------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira também se mostrou a favor da aquisição dos livros. Entende que
tudo o que possa ir ao encontro de um melhor conhecimento por parte dos jovens desse
período conturbado da vida portuguesa é positivo. ---------------------------------------------------------Foi aprovado por unanimidade a aquisição de 25 exemplares do livro em epígrafe. ----------------- Centro Escolar – Empréstimo Longo Prazo – Contrato com o BPI--------------------------------------Tomou-se conhecimento da assinatura deste contracto.----------------------------------------------------- Logótipo do Serviço Municipal de Protecção Civil – Homologação em reunião de Câmara e
Assembleia Municipal-----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente explicou que recebeu uma informação interna do Gabinete de Protecção Civil da
autarquia que pretende a autorização da Câmara e da Assembleia Municipal para utilizar e
adaptar ao Concelho de Alpiarça o símbolo da Autoridade Nacional de Protecção Civil.-----------Deliberado por unanimidade autorizar a utilização do símbolo e submeter à Assembleia
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Espaços Verdes – Minuta de Protocolo de Delegação de Competências da Câmara Municipal
para a Junta de Freguesia de Alpiarça---------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira afirmou ter estranhado não estar contemplada nenhuma verba no
protocolo, apesar de haver algumas contrapartidas por parte da Câmara, tanto mais que
3

considera a gestão dos espaços verdes um trabalho muito complicado e dispendioso. No
entanto, se se entende que se consegue dar resposta às necessidades com este protocolo, a
Vereadora vota favoravelmente.----------------------------------------------------------------------------------O Presidente explicou que este protocolo resulta da discussão e da análise que o Presidente da
Câmara e a Presidente da Junta fizeram e que as contrapartidas não são fáceis de fixar já que
não se tem a noção concreta dos custos inerentes à conservação dos espaços verdes. Em todo
o caso, o Presidente tem a noção que a conta da água destinada à rega terá um peso grande
nas contas da Autarquia. O Presidente acrescentou ainda que se fará uma avaliação muito
objectiva deste protocolo ao longo deste primeiro ano e, consoante os resultados, far-se-ão as
actualizações necessárias.------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira manifestou a sua preocupação em relação à água por ser um bem
essencial e escasso, pelo que considera que deve ser muito bem ponderada a existência de
mais espaços verdes no Concelho.--------------------------------------------------------------------------------A Vereadora manifestou ainda o seu desacordo em relação à intenção do executivo da Junta de
Freguesia de fazer uma sebe no Jardim Municipal. A Vereadora entende que os espaços
ajardinados devem ter uma visão o mais ampla possível, não só para quem está dentro desses
espaços mas também para quem está fora.--------------------------------------------------------------------O Presidente deu conhecimento das intenções da Junta de Freguesia de intervir no Jardim
Municipal, embora ainda não havendo nada em concreto.------------------------------------------------Posto à votação, deliberou-se concordar com a minuta de protocolo e remeter à Assembleia
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GUE/NGL – Resposta à Pergunta Escrita do Deputado do PCP ao PE, João Ferreira sobre
“Medidas de Apoio à Melhoria do Desempenho Energético dos Edifícios” --------------------------A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------- Corpo Nacional de Escutas – Agradecimento ---------------------------------------------------------------Deu-se conhecimento à Câmara.----------------------------------------------------------------------------------- Casa do Ribatejo – Concessão de um subsídio de 100 euros -------------------------------------------O Presidente pôs à consideração da Câmara a atribuição de um prémio que consistisse em
produtos locais em vez da concessão dos 100 euros. A proposta do Presidente é a atribuição de
conjuntos de garrafas de vinho e vinho abafado da AgroAlpiarça.----------------------------------------Deliberado por unanimidade a concessão de um prémio em vez do subsídio de 100 euros. -----ACÇÃO SOCIAL: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Regulamento de Concessão de Auxílios Económicos – Pré-Escolar e 1º Ciclo Básico para o
Ano Lectivo de 2010/2011 -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade e remeter o regulamento à Assembleia Municipal. -------------------- Acção social Escolar – Auxílios Económicos – Juliana dos Santos Leal Agostinho ----------------Aprovado por unanimidade atribuir auxílios económicos com efeitos retroactivos. ----------------- Acção Social Escolar – Auxílios Económicos – Filipe Miguel Lopes Ferreira ------------------------Aprovado por unanimidade atribuir auxílios económicos.--------------------------------------------------- Componente de Apoio à Família – Professor de Inglês---------------------------------------------------Aprovado por unanimidade deliberar o ajuste simplificado conforme a informação da Chefe de
Divisão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTL de Páscoa – Fundo de Maneio para Gabinete de Educação---------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com a proposta do Presidente para a criação de um
fundo de maneio destinado às despesas correntes do OTL da Páscoa a ser constituído no nome
de Ricardo Luciano.---------------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Alberto Jacob Cristóvão Cebola – Processo nº C/6 – pedido de informação – direito à
informação --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Vereadora Regina Ferreira e o Vereador Luís Garrotes manifestaram-se contra esta pretensão
por entenderem que a proposta não se enquadra no espaço. --------------------------------------------O Presidente concordou com a opinião dos Vereadores.---------------------------------------------------Deliberado por unanimidade informar o requerente de que esta solução não se integra no
espaço existente nem no edifício que a agregará.------------------------------------------------------------- Modificação às GOP’s – Alteração nº1 para o ano de 2010 ---------------------------------------------Aprovado por maioria com 2 abstenções dos vereadores Regina Ferreira e Luís Garrotes.--------- Modificação ao Orçamento – Alteração nº1 para o ano de 2010--------------------------------------Aprovado por maioria com 2 abstenções dos vereadores Regina Ferreira e Luís Garrotes.--------FORA DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente propôs por sugestão dos serviços a inclusão de um ponto fora da ordem do dia
relacionado com a aprovação do Regulamento de Pesca na Barragem dos Patudos. Trata-se da
necessidade de alterar a redacção para a actualizar mediante as novas designações das
entidades que são citadas. -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade a entrada deste ponto. ---------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade o Regulamento de Pesca na Barragem dos Patudos. -------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: --------------------------------------------------------------------------------------Não houve inscrições. -----------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara, eram vinte
horas e quarenta 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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