ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 8 DE
JUNHO DE 2010 – NÚMERO 14----------------------------------------------------------------------Aos oito dias do mês de Junho 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 e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira, Vereadores.------------O Presidente da Câmara deu início à reunião, eram dezoito horas e cinco minutos.-------ACTAS:---------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à apreciação da acta da reunião extraordinária de Câmara de 20 de Abril de
2010. Com as alterações propostas pela Vereadora Regina Ferreira e pelo Presidente, a
acta foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira questionou a alegada indisponibilidade para se efectuar o
transporte de crianças no autocarro do município. A Vereadora teve conhecimento de
que as crianças do Concelho, convidadas para participar numa actividade em Ourém,
tiveram de ser transportadas no autocarro da Câmara de Almeirim.--------------------------Ainda na área da educação, a Vereadora questionou a presença de um inspector no
Agrupamento de Escolas de José Relvas que, segundo foi informada, se encontra em
Alpiarça desde as férias da Páscoa.-----------------------------------------------------------------A Vereadora questionou ainda a intenção da Câmara no que toca aos telheiros da Escola
E.B. 2, 3 /s de José Relvas que, contendo amianto na sua constituição, podem ser
perigosos para a saúde da comunidade escolar.---------------------------------------------------O Presidente explicou que, por vezes, não é possível satisfazer todas as solicitações no
que respeita ao autocarro que, inclusivamente, tem andado ocupado ao fim-de-semana
com custos elevados para a autarquia. Em relação ao caso concreto que a Vereadora
referiu, o Presidente afirmou só ter tido conhecimento do convite ao Agrupamento no
próprio dia em que o evento teve lugar e não ter conhecimento de qualquer solicitação
do autocarro nem de quem transportou as crianças. O Presidente afirmou que essa é,
aliás, uma questão que pretende aprofundar, já que foi surpreendido pelas declarações
da Vereadora. ------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira esclareceu que o convite foi feito pela Governadora Civil de
Santarém e que o transporte foi facultado pela própria entidade.----------------------------A Vereadora Regina Ferreira perguntou se os autocarros da Câmara estavam a funcionar.O Vereador Carlos Pereira respondeu afirmativamente, dando embora conta de algumas
avarias que foram compensadas pela cedência do autocarro por parte da Fundação José
Relvas. --------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à presença do inspector da IGE no Agrupamento de Escolas, o Presidente
explicou que é um assunto da competência do Minitério da Educação, que não passa pela
Autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao telheiro, o Presidente reconheceu que este se encontra muito danificado,
lembrando que a sua reparação era uma das condições negociadas aquando da
transferência de competências. Assim, ficou acordado com o Director Regional de
Educação a substituição do telheiro e a construção de uma portaria, obras a serem
suportadas pela DREL. O Presidente acrescentou que já deu instruções aos serviços para
entrarem em contacto com essa entidade a fim de fazer avançar as obras.-----------------A Vereadora Regina Ferreira deu conta do atraso no convite que recebeu para visitar a
fábrica da empresa Monliz, que chegou no dia para o qual estava agendada a visita, pelo
que não pôde estar presente.------------------------------------------------------------------------Por último o Presidente informou o Executivo da recepção, a 24 de Maio, do relatório da
inspecção levada a cabo pela IGAL, cuja cópia aproveita para entregar aos Vereadores.
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Mais informou que o documento se encontra na fase do contraditório, pelo que cabe aos
órgãos autárquicos analisar o documento antes de ser disponibilizado, de forma a poder
manter o sigilo pode haver necessidade de recorrer ao contraditório, no caso de
existirem factos que possam estar incorrectos. Em todo o caso, é dever do Presidente da
Câmara fazer chegar uma cópia do documento aos vereadores e ao Presidente da
Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: -------------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:-------------------------------------------------------VÁRIOS:--------------------------------------------------------------------------------------------------- Câmara Municipal de Alpiarça – Proposta de abertura de procedimentos concursais-O Vereador Carlos Pereira afirmou que o bom andamento destes concursos está
dependente da entrada em vigor das medidas aprovadas pelo Governo no Programa de
Estabilidade e Crescimento (PEC). No caso de essas medidas terem efeitos retroactivos,
os concursos serão muito provavelmente anulados.----------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira aprova, por um lado, a abertura destes concursos, já que é
uma medida para a criação de postos de emprego e, por outro, estranha que se levem a
cabo medidas que aumentarão o peso das despesas com o pessoal numa época em que
muito se fala da fragilidade da situação financeira da Autarquia, incongruência que a
Vereadora não compreende. A Vereadora é da opinião de que a Câmara devia levar a
efeito outras medidas de contenção da despesa, tais como a reorganização de serviços,
reafectação de pessoal, medidas de apoio às pequenas e médias empresas a fim de
fomentar o emprego.----------------------------------------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira explicou que não se trata do aumento da despesa com
pessoal, visto que os cargos que visam estes concursos já eram ocupados, tendo os
respectivos contratos cessado durante os últimos meses, e que agora se trata apenas da
formalização da contratação de funcionários para essas funções.-----------------------------O Presidente adiantou que estes concursos se destinam a colmatar necessidades
permanentes da Câmara, com a diferença de que as pessoas estavam a contrato em
termo certo e agora se abre concurso a tempo indeterminado.--------------------------------A Vereadora Regina Ferreira esclareceu que concorda com o que o Presidente e o
Vereador Carlos Pereira disseram, simplesmente não é isso que está escrito no
documento em discussão.-----------------------------------------------------------------------------Deliberado por maioria concordar com a proposta de abertura de procedimentos
concursais com 1 abstenção da Vereadora Regina Ferreira.-------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira fez declaração de voto, justificando a sua posição na
votação naquilo que considera ser um contra-senso do Executivo ao apresentar uma
proposta de aquisição de novos funcionários quando se prepara para discutir um plano
de saneamento financeiro da Autarquia, ainda que a Vereadora entenda que a
contratação de novos funcionários possa ser uma medida importante.-----------------------Declaração de voto do Presidente que justifica a sua orientação de voto na necessidade
detectada pelo Executivo de assegurar o normal funcionamento da Câmara ocupando
cargos em serviços cujo funcionamento se apresenta como uma necessidade
permanente. Assim, a transformação de contratos a termo certo para contratos a termo
indeterminado vai ao encontro dos interesses dos trabalhadores e àquilo que são as
proposta do Executivo em termos políticos.-------------------------------------------------------- Extracção e Venda de Cortiça – Minuta de Edital---------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta de edital para a extracção e venda de
cortiça.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de Regulamento do Serviço Municipal de Protecção Civil do Município de
2

Alpiarça – Informação Interna 28/PC/2010-------------------------------------------------------O regulamento foi apresentado pelo técnico superior responsável, Dr. Fábio Correia.-----A Vereadora Regina Ferreira indagou sobre a legitimidade da designação “Director do
Centro de Saúde” face à actual legislação.--------------------------------------------------------Foi proposto pelo Presidente a alteração da alínea f) do nº 2 do artº 15º da designação
“Director do Centro de Saúde”, que será substituída por “um representante do Centro
da Saúde”.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com as alterações propostas e remeter à
Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------ACÇÃO SOCIAL:----------------------------------------------------------------------------------------- OTL de Verão – Fundo de Maneio para o Gabinete de Acção Social e Educação -------Aprovado por unanimidade constituir o fundo de maneio no valor de 600€ mensais para o
OTL de Verão.-------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS:---------------------------------------------------------------------------------------------------- Largo Vasco da Gama – Recepção parcial-------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.------------------------------------------------------------------------------ Remodelação e Beneficiação do Museu dos Patudos – Casa dos Patudos – Trabalhos
Adicionais – Vestígios Osteológicos – Comunicação do MC – IGESPAR refª nº 90/1 (359)O Presidente explicou que a introdução deste ponto na ordem de trabalhos se deve à
descoberta de ossadas na Casa dos Patudos, o que obriga, por interposição do IGESPAR, à
contratação de uma equipa de arqueólogos para fazer o levantamento da situação no
terreno. -------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade providenciar a contratação de uma equipa de arqueologia
para assegurar os trabalhos nos termos propostos no parecer técnico.------------------------ Remodelação e Beneficiação do Museu dos Patudos – Casa dos Patudos – Trabalhos
Adicionais – Prorrogação de prazo (Artº 377º do CCP)-----------------------------------------O Presidente explicou que, devido a trabalhos adicionais que foi necessário efectuar e
de uma série de outras contingências, impõe-se a necessidade de prorrogar o prazo para
a conclusão dos trabalhos.----------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira afirmou que a visita que fez às obras na Casa dos Patudos foi
benéfica no sentido de perceber melhor as dificuldades que surgiram e que estão na
base desta necessidade de prolongamento do prazo.--------------------------------------------Aprovado por unanimidade a prorrogação do prazo de acabamento da obra por 259 dias,
ficando como data prevista de conclusão o dia 20 de Dezembro de 2010.-------------------INFORMAÇÕES: ----------------------------------------------------------------------------------------- Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1301 – Agradecimento------------------------Tomou-se conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ------------------------------------------------------------------------Não houve inscrições.---------------------------------------------------------------------------------O Presidente pôs à consideração a entrada de dois pontos fora da ordem do dia relativos
à abertura de procedimentos concursais. Estes concursos inserem-se no plano aprovado
no primeiro ponto da ordem de trabalhos desta sessão, do qual por lapso não faziam
parte.----------------------------------------------------------------------------------------------------A entrada dos pontos foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- Procedimentos Concursais – 2 cargos relativos à Categoria de Bombeiro Municipal---Aprovado por maioria a abertura dos concursos, com 3 votos a favor e 1 abstenção da
Vereadora Regina Ferreira.---------------------------------------------------------------------------- Procedimentos Concursais – 2 cargos relativos à Categoria de Pedreiro-----------------Aprovado por maioria a abertura dos concursos, com 3 votos a favor e 1 abstenção da
Vereadora Regina Ferreira.---------------------------------------------------------------------------3

Antes de terminar, o Presidente propôs a antecipação da próxima Reunião de Câmara
para o dia 17 de Junho de 2010, pelas 17h30, dado que a Assembleia Municipal se realiza
no dia 30 desse mês e existe a necessidade de fazer aprovar os documentos que carecem
de posterior aprovação por parte Assembleia com um prazo até 10 dias antes da
realização da mesma.---------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara, eram
dezanove horas e cinquenta 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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