ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 9 DE
NOVEMBRO DE 2010 – NÚMERO 23 --------------------------------------------------------------------------Aos nove dias do mês de Novembro 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, Luís Filipe Silva Garrotes e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara deu início à reunião eram dezoito horas e quinze minutos.----------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------Interveio em primeiro lugar o Vereador Luís Garrotes pedindo um novo ponto de situação
relativamente ao Plano de Saneamento Financeiro e ao documento de apoio que descriminaria as
actividades em que incidirá o Plano. ------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina perguntou como se encontrava o início dos trabalhos de reunião e reparação
do espólio do museu etnográfico. ---------------------------------------------------------------------------Fez também novo reparo relativamente à areia na curva junto ao Parque do Carril, que continua
a sujar a estrada e a constituir perigo para os automobilistas.-------------------------------------------Por último, a Vereadora perguntou se havia novidades sobre a solução a encontrar para o Canil
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente começou por responder à pergunta do Vereador Luís Garrotes, explicando que o
assunto tem sido acompanhado pelo seu Adjunto José Marcelino e que, devido ao facto de este
ter sido submetido a uma cirurgia, o documento pretendido ainda não está disponível.------------Em relação ao museu etnográfico, o Presidente anunciou que já começaram os trabalhos de
levantamento e limpeza das peças, a cargo de dois funcionários que a autarquia disponibilizou
para esse serviço. Adiantou que só depois de terminarem os trabalhos de limpeza e inventariação
se pode inferir da existência ou não de peças em falta.--------------------------------------------------No que toca à areia na curva junto ao Parque do Carril, o Presidente garantiu que a estrada irá
ser limpa ainda durante a semana. ---------------------------------------------------------------------------Para terminar, relativamente ao Canil Municipal, o Presidente afirmou ter dificuldade em
encontrar capacidade financeira na Câmara para poder avançar com o projecto da construção de
raiz de um novo canil num futuro próximo. Em relação ao canil em funcionamento, a gestão do
espaço é feita pela Junta de Freguesia em colaboração com uma associação de jovens de
Alpiarça que pretende ser parte da solução deste problema dos cães abandonados. O trabalho a
desenvolver por essa associação prevê inclusive a sensibilização das crianças e jovens para a
eventual adopção de animais. No entanto, o Presidente reconhece que a situação não é a ideal.A Vereadora Regina Ferreira explicou que falou no assunto porque de facto o número de animais
abandonados tem vindo a aumentar e tem de se fazer alguma coisa para contornar este
problema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho reiterou as palavras do Presidente acerca da limpeza da areia na via,
apontando a realização dos trabalhos para a semana corrente.-----------------------------------------Sobre o canil, o Vereador declarou que tem de se estudar a solução para a sua localização, uma
vez que todos os locais que poderiam albergar essas instalações não têm as condições
necessárias. O Vereador referiu ainda o caso da cadela Relvas, por quem os alunos da escola E.B.
2,3/S nutriam especial afeição, e que se encontra agora no Canil Municipal à espera que se
encontre uma solução viável com a construção de uma casota para ela na escola, onde poderá
ter um papel importante na sensibilização das crianças e dos pais para a questão dos animais
abandonados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: -----------------------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------VÁRIOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Proposta/1/RH – Afectação de um Assistente Administrativo ao Gabinete de Educação –
Informação Interna nº78/GE/2010.
O Vereador Carlos Pereira explicou tratar-se de uma proposta para preenchimento de uma vaga
deixada em aberto, recorrendo à bolsa de recrutamento de um concurso que foi publicado em
Julho de 2009 e homologado em Maio de 2010. A pessoa classificada em 5º lugar nesse concurso,
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sendo já funcionária da Câmara a termo indeterminado, passou automaticamente para 1º lugar,
à frente das melhores classificadas, deixando em aberto uma vaga para o lugar que antes
ocupava na Autarquia. Este concurso visa preencher esse lugar recorrendo à primeira classificada
do referido concurso. -------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Luís Garrotes colocou as suas reservas sobre a afectação desta funcionária, uma vez
que vai contra o espírito do plano de saneamento financeiro, que pretendia limitar ao máximo as
admissões para não haver aumento nas despesas com o pessoal. Assim sendo, o Vereador
pergunta se estão esgotadas as hipóteses internas de mobilidade.--------------------------------------O Vereadora Carlos Pereira explicou que não se trata de uma nova admissão, mas do
preenchimento de uma vaga que já existia e que foi agora deixada livre pela funcionária em
questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovado por maioria, com duas abstenções dos Vereadores Regina Ferreira e Luís Garrotes,
recorrer à reserva de recrutamento no âmbito do procedimento concursal comum para
recrutamento de um assistente técnico de Acção Educativa.---------------------------------------------- Protocolo de Colaboração com vista à Gestão Ambientalmente Equilibrada de Veículos em
Fim de Vida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente declarou que associado à aprovação deste protocolo de colaboração há também a
necessidade de aprovar um edital de hasta pública.-------------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira explicou tratar-se de um protocolo a celebrar com a Valorcar, entidade
que certifica empresas de compra de sucata, com vista à remoção dos carros que se encontram
na zona da Bagageira. A função desta empresa passará pela divulgação do edital junto das
empresas certificadas a fim de poderem apresentar as suas propostas para o abate destes
veículos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O protocolo de colaboração com a empresa Valorcar foi aprovado por unanimidade.----------------- Edital 52/2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------O edital foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------- Proposta de Parceria da Fundação Museu do Douro.---------------------------------------------------O Presidente sugeriu a retirada deste ponto da ordem de trabalhos a fim de poder clarificar
algumas questões que esta parceria levanta. --------------------------------------------------------------A proposta de retirada deste ponto foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------OBRAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vasco Miguel Cabral Cláudio – Alteração do Gaveto Drtº - Rua 25 de Abril/Rua Depósito da
Água – Frade de Cima. -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade de acordo com a informação técnica. Submeter à Assembleia
Municipal após auscultação da opinião dos moradores do Frade de Baixo.-----------------------------NFORMAÇÕES: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Instituto Politécnico de Tomar – Agradecimento. ------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------- Presidência da República – Exposição no Palácio de Belém: O Tempo da República –
Agradecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------- Associação de Ciclismo do Algarve – Agradecimento. --------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÕES DO PÚBLICO: ---------------------------------------------------------------------------------Não houve inscrições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fora da Ordem do Dia, o Presidente propôs a entrada de dois novos pontos. O primeiro
relacionado com a alteração de vãos de janelas no Centro Escolar, e o segundo com uma
empreitada para arranjos exteriores na mesma escola.---------------------------------------------------Colocado à votação, a entrada do primeiro ponto fora da ordem do dia foi aprovada por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Centro Escolar de Alpiarça – Proposta de Alteração de Vãos de Janela.---------------------------O Presidente explicou que, pela sua dimensão, as janelas podem causar problemas de futuro,
além de que abrem para o interior da sala, o que representa um erro de concepção do projecto
e acrescenta alguma perigosidade. --------------------------------------------------------------------------2

O Eng. José Portugal esclareceu que o empreiteiro identificou este erro de concepção e colocou
a questão à fiscalização contrapondo a hipótese de substituir as janelas de abrir por janelas de
correr, o que encarecerá a obra. -----------------------------------------------------------------------------O Vereador Luís Garrotes afirmou ser da opinião de que as janelas de correr e respectivos
caixilhos são mais baratos, acrescentando que a substituição de umas pelas outras não implica a
execução de trabalhos a mais. --------------------------------------------------------------------------------O Presidente propôs que se votasse a alteração sugerida pelo empreiteiro de substituir o tipo de
janelas a colocar, salvaguardando contudo a possibilidade de os serviços avaliarem a pertinência
do encarecimento do preço apresentado pela empresa na sua justificação.---------------------------A proposta do Presidente foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------O Presidente colocou à votação a entrada do segundo ponto fora da ordem de trabalhos.---------A entrada do ponto foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------- Empreitada do Centro Escolar de Alpiarça – Arranjos Exteriores.-----------------------------------O Presidente propôs que se deliberasse autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar,
seguido da aprovação das peças do procedimento, nomeadamente por ajuste directo com
convite às 4 empresas propostas, bem como a empresas do Concelho que reúnam condições para
concorrer. O Presidente propôs ainda que se aprovasse o caderno de encargos e a constituição do
júri do concurso. Todas estas propostas de deliberação estão de acordo com a informação
técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara, eram vinte
horas e dez 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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