ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, REALIZADA EM 9
DE JULHO DE 2010 – NÚMERO 16 --------------------------------------------------------------------------------Aos nove dias do mês de Julho 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 Duarte
Pereira, Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira e Luís Filipe Silva Garrotes,
Vereadores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara deu início à reunião, eram dezassete horas e cinquenta e cinco minutos.
ACTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à apreciação da acta nº 12, relativa à Reunião Ordinária de 18 de Maio de 2010.
Com as alterações propostas pela Vereadora Regina Ferreira, a acta foi aprovada por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à apreciação da acta nª13, relativa à Reunião Ordinária de 25 de Maio de
2010. Com a alteração proposta pelo Vereador Carlos Pereira, a acta foi aprovada por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, procedeu-se à apreciação da acta nº14, relativa à Reunião Ordinária de 8 de Junho de
2010. Com as alterações propostas pela Vereadora Regina Ferreira, a acta foi aprovada por
maioria com 1 abstenção do Vereador Luís Garrotes, que não esteve presente naquela reunião.--ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira começou por colocar questões relacionadas com o edifício da Escola
E.B. 2, 3/S de Alpiarça, mais concretamente sobre a recuperação do telheiro e a construção da
portaria, assunto discutido na última reunião de Câmara.-------------------------------------------------------Também nessa reunião se anunciou uma reunião com os encarregados de educação das crianças
que frequentam a escola do Casalinho. A Vereadora pretende saber como decorreu e, também,
qual o ponto da situação sobre o abastecimento de água no concelho, já que tem conhecimento
que têm continuado a haver cortes na parte alta da vila, se as Piscinas Municipais já abriram e se
já estão a ser cobradas as taxas aprovadas na última Assembleia.------------------------------------------Outra questão posta pela Vereadora é saber se a Câmara tem algum protocolo com a empresa
TEXSA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Luís Garrotes evocou a referência que o Adjunto do Presidente, Senhor José
Marcelino, fez na última reunião de Câmara relativamente à existência de um ficheiro informático
de apoio ao Plano de Saneamento que seria posteriormente enviado aos vereadores. Entretanto,
o Vereador ainda não recebeu o documento. O Vereador tinha igualmente solicitado a consulta do
processo de encomenda à Electrotejo do PT e da linha de média tensão para a Reserva do
Cavalo do Sorraia, não tendo igualmente recebido resposta à sua solicitação.---------------------------Por último, o Vereador fez referência a um processo que teve início no mandato anterior e que
tinha a ver com a instalação de serviço de Internet sem fios na Praça José Pinhão. Na altura o
processo com a instalação de uma antena no Posto de Turismo não se concluiu porque a
Pluricanal não disponibilizou o circuito. Isto seria ao abrigo de um Protocolo que a Pluricanal fez
com a Câmara que previa disponibilizar ao Município pontos de rede do serviço deles nas
instalações do Município. O Vereador afirmou não ter tido conhecimento da conclusão do
processo, pelo que questiona o Executivo sobre este assunto.-----------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira voltou a tomar a palavra para questionar, relativamente à alteração
do mapa de pessoal aprovada na última Assembleia Municipal, se a proposta então apresentada
já contemplava os cargos para os quais se tinha votado anteriormente a abertura dos
procedimentos concursais, ou se se tratava de uma proposta diferente. A Vereadora referiu ainda
a asserção constante no relatório da POC-Alentejo que dava conta da existência de 22 lugares
vagos no quadro. Se a proposta dá conta de 31 lugares a ser preenchidos, a Vereadora não
entende a afirmação do Vereador Carlos Pereira na Assembleia Municipal de que apenas iria ser
criado um novo lugar no quadro. --------------------------------------------------------------------------------------O Presidente começou por responder à questão da escola, lembrando que a requalificação do
telheiro e a construção da portaria tinha sido um compromisso assumido pela DREL na sequência
do processo de transferência de competências. Posto isto, o Presidente informou que esteve no
dia anterior ao telefone com um representante da DREL, o Dr. Pedro Lara, que lhe assegurou que
ainda durante este Verão se iria dar início às obras, com administração directa por parte do
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próprio Ministério.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à reunião no Casalinho, o Presidente afirmou que a mesma ainda não aconteceu devido a
um problema logístico na colectividade do Casalinho, local onde iria decorrer a reunião após
substituição da escola, que se considerou demasiado pequena para o número de pessoas que se
esperava, já que a reunião era extensiva a toda a população. Devido ao facto da colectividade
estar fechada e não ter sido fácil contactar a direcção, e também porque o espaço carecia de uma
limpeza, a reunião foi agendada para o dia 12 de Julho. -------------------------------------------------------Entretanto, já decorreram as reuniões com os encarregados de educação nas escolas do Frade
de Cima e do Casalinho. No primeiro caso só compareceu uma encarregada de educação de um
dos 5 alunos que se prevê que possam frequentar aquela escola no próximo ano lectivo, e no
segundo caso estiveram presentes cerca de 7 ou 8 encarregados de educação das 11 crianças
que se prevê para essa escola. Durante essas reuniões deu-se conta da intenção da DREL de
proceder ao encerramento daqueles estabelecimentos de ensino e respondeu-se às questões
colocadas pelos pais relativamente a transportes e outros assuntos relacionados com o futuro
escolar dos filhos, não tendo sido tomadas nenhumas resoluções definitivas. ---------------------------O Presidente informou ainda dos contactos que estabeleceu com a DREL, tendo sido sugerido por
parte desse órgão que se fizesse a fundamentação das razões evocadas da Câmara para
justificar a não suspensão de funcionamento daquelas escolas. Essa fundamentação já foi
enviada e espera-se agora resposta.---------------------------------------------------------------------------------Em relação aos cortes no abastecimento de água, o Presidente reconhece que tem havido
problemas, acrescentando que lhe foi comunicado que se trata de um problema recorrente em
todos os concelhos abastecidos pela empresa Águas do Ribatejo. Em todo o caso, foi dada, pela
empresa, como justificação para este problema o estado envelhecido e degradado das condutas e
das instalações de apoio ao fornecimento de água, problema que tem a sua origem no
desinvestimento das autarquias na rede de água durante os últimos anos. O Presidente adiantou
que não está prevista para este ano nenhuma intervenção no abastecimento doméstico a nível
das condutas de menor dimensão, esperando-se que essa intervenção venha a acontecer a partir
de 2015. Por último, o Presidente fez um balanço dos últimos cortes de água no Concelho,
explicando que esses cortes tiveram origem principalmente em rupturas de condutas. ---------------O Vereador Mário Peixinho complementou a intervenção do Presidente com o relato da tentativa
de reparação da última ruptura de uma conduta, situação em que os funcionários da Águas do
Ribatejo só chegaram ao local 3 horas depois de dado o alarme e munidos de meios
insuficientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o protocolo com a empresa TEXSA, o Presidente deu indicação para o fazer chegar à
Vereadora. O protocolo existe desde 2005.-------------------------------------------------------------------------Em relação ao ficheiro de apoio ao plano de saneamento financeiro, o Presidente explicou que o
mesmo não foi entregue aos vereadores porque o Adjunto do Presidente, José Marcelino, foi
recentemente operado e encontra-se em convalescença. Esse documento e o processo de
encomenda do PT para a Reserva do Cavalo Sorraia serão entregues ao vereador quando o
Adjunto do Presidente regressar.--------------------------------------------------------------------------------------Por último, em relação à colocação de pontos Wi Fi na Praça José Pinhão, o Presidente aproveita
a sugestão para se comprometer mais afincadamente com esse projecto, lembrando que a
colocação de pontos de internet gratuitos pelo Concelho foi um dos projectos apresentados em
campanha eleitoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira respondeu às questões relacionadas com os seus pelouros,
começando por dizer que os preços aprovados em Assembleia já estão a ser cobrados nas
Piscinas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à alteração do Quadro de Pessoal da Câmara, o Vereador explicou que apenas se
criou um novo posto de trabalho, por recomendação do inspector da IGAL, para o cargo de
Inspector de Obras. Todos os outros cargos para os quais se vai abrir concurso já constavam no
Quadro de Pessoal e já estavam a ser ocupados. Assim, a única alteração ao Quadro de Pessoal,
para além do novo posto criado, é a passagem de todos os cargos a tempo certo para cargos a
tempo indeterminado. As alterações aprovadas na última Assembleia dizem por isso respeito ao
mapa de pessoal aprovado em 31 de Dezembro, pelo que não se trata da criação de postos de
trabalho, mas tão-só da alteração dos contratos nas situações já existentes no mapa em que os
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funcionários estavam vinculados à Câmara com contratos a termo certo.----------------------------------O Presidente sugeriu que se fizessem chegar aos serviços as dúvidas da Vereadora Regina
Ferreira a fim de serem respondidas mais pormenorizadamente.--------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:-------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Edital nº 26/2010 – Arrendamento de um Espaço no Parque do Carril – Quiosque Bar ratificação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que já passou o prazo do concurso e não houve propostas.--------------------Aprovado por unanimidade a ratificação do edital, com a ausência da sala do Vereador Mário
Peixinho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Licença Especial de Ruído – ratificação------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade ratificar a licença. ---------------------------------------------------------------------- Colónia Balnear da Nazaré------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se conhecimento dos assuntos tratados numa reunião, na qual esteve presente o Vereador
Carlos Pereira, que visava a formação de um grupo de trabalho para elaboração de um projecto
de recuperação do edifício da colónia.-------------------------------------------------------------------------------- CRIAL – Pedido de Apoio Monetário-----------------------------------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira explicou que se trata de um pedido de apoio monetário que, à
semelhança do que aconteceu em anos anteriores, se destina à organização de um campo de
férias para crianças, entre as quais se encontram duas de Alpiarça. A proposta do Vereador é a
concessão de um subsídio no valor de 200€ a cada uma para uma iniciativa cujo custo ronda os
330€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira interveio para afirmar que se torna mais fácil conceder apoios
sabendo, como é o caso, o custo total da iniciativa que se pretende apoiar, a fim de se poder
prever a percentagem da despesa que a Câmara vai comparticipar.----------------------------------------Aprovado por unanimidade conceder o apoio de 200 euros a cada utente do Concelho de
Alpiarça.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de Subsídio para a Sociedade Filarmónica Alpiarcense, 1º de Dezembro------------O Vereador Carlos Pereira explicou que apenas vem a Reunião de Câmara a aprovação do
subsídio a esta associação porque esta foi também a única até agora a apresentar o seu Plano de
Actividades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira comentou que na proposta de atribuição de subsídios para o
Desporto se fazia referência às associações que não tinham entregue o Plano de Actividades e
que se deveria ter feito o mesmo com esta proposta.------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade atribuir o subsídio proposto à S.F.A. 1º de Dezembro.----------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação – actualização e revisão------------------O Presidente explicou que se trata de uma informação interna da autoria do Arquitecto da Câmara
que detectou a necessidade de reajuste o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, a
fim de o uniformizar e tornar consonante com as normativas da CIMLT.------------------------------------Aprovado por unanimidade e submeter a apreciação pública durante 30 dias antes de ser
remetido à Assembleia Municipal. Votação com ausência da sala do Vereador Carlos Pereira.------ Construções Silvino Pedro Marques & Filhos – Libertação de Garantia – 90%-------------------Aprovado por unanimidade, de acordo com informação técnica.----------------------------------------------- Almeirimfrades – Processo de Loteamento 9/2007 – Libertação de Caução-----------------------Aprovado por unanimidade, de acordo com a informação técnica.-------------------------------------------- Almeirimfrades – Processo de Loteamento 9/2007 – Alteração de Pavimento--------------------Aprovado por unanimidade, de acordo com a informação técnica.-------------------------------------------- Manuel dos Santos Rodrigues – Processo de obra nº9/2010 – Pedido de Informação Prévia
Aprovado por unanimidade, de acordo com a informação técnica e com o parecer jurídico.----------- Maria Emília de Sousa, Paulo Jorge Coelho e João Sousa Coelho – Processo de Destaque
nº5/2010 – autorização de destaque-------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, de acordo com a informação técnica.--------------------------------------------
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- Paula Sofia Costa Pereira Mateus – Certificação (Artº 54º da Lei nº 64/2003 – Constituição
de Compropriedade) ----------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, de acordo com a informação técnica.-------------------------------------------- António Chamusca Faustino – Pedido de autorização de alterações – Parecer Jurídico------Aprovado por unanimidade, de acordo com a informação técnica.-------------------------------------------- MODIFICAÇÃO ÀS GOP’S – Alteração nº5---------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria com 2 abstenções dos vereadores Regina Ferreira e Luís Garrotes.----------- MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – Alteração nº5----------------------------------------------------------Aprovado por maioria com 2 abstenções dos vereadores Regina Ferreira e Luís Garrotes.----------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Casa do Concelho de Tomar – Agradecimento---------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------- PIEC – Programa para a Inclusão e Cidadania – Agradecimento--------------------------------------Tomou-se conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------- Copa Foot 21 – Agradecimento------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÕES DO PÚBLICO:--------------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.-------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo 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,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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