ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2010 – NÚMERO 26 -----------------------------------Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro 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 , Vereadores.----Assinalou-se a ausência da Vereadora Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira.
O Presidente da Câmara deu início à reunião eram dezoito horas e vinte e cinco minutos.ACTAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à apreciação da Acta da Reunião de Câmara de 9 de Novembro de 2010. O
Vereador Mário Peixinho sugeriu uma alteração à deliberação do ponto “Empreitada do
Centro Escolar de Alpiarça – Arranjos Exteriores”, que deve acrescentar “e outras” no
âmbito das empresas a contactar para concorrerem ao ajuste directo.--------------------------O Presidente propôs que essa proposta de alteração à deliberação desse entrada fora da
ordem do dia uma vez que não se pode trair a fidelidade da acta ao que foi dito na sessão
a que se reporta. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente propôs em seguida uma alteração de redacção.-------------------------------------Com a proposta de alteração do Presidente, a acta foi aprovada por unanimidade.----------ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------O Vereador Luís Garrotes não apresentou questões, aproveitando apenas para desejar
um Feliz Natal e um Bom Ano Novo ao Executivo e um bom desempenho a todos os
membros que estão em funções a tempo inteiro. ------------------------------------------------------O Presidente aproveitou para, em nome do Executivo, retribuir os votos a todos os
vereadores e demais presentes.----------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: --------------------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------VÁRIOS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ União Desportiva do Oeste – Troféu Joaquim Agostinho – Pedido de Colaboração
– Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira explicou tratar-se de um pedido de colaboração que deu
entrada em Janeiro de 2010. Na altura decidiu-se apoiar a passagem do Troféu Joaquim
Agostinho por Alpiarça concedendo à organização uma verba de 750€. Este assunto já
devia ter vindo a Reunião de Câmara, mas ficou esquecido por lapso. Só agora, quando a
organização da prova veio cobrar esta quantia, é que se deu conta que a verba não
estava cabimentada.-------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação da concessão deste apoio.-----------------ACÇÃO SOCIAL:------------------------------------------------------------------------------------------------ Acção Social Escolar – Auxílios Económico – Informação Interna nº 122/AS/2010 –
Alexandru Andreas Parancea.-----------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade incluir este estudante na listagem de auxílios económicos, de
acordo com o parecer técnico.-------------------------------------------------------------------------------- Acção Social Escolar – Auxílios Económicos – Informação Interna nº 129/AS/2010
– Herlander Miguel Rosa Teixeira. ----------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade incluir este estudante na listagem de auxílios económicos, de
acordo com o parecer técnico.-------------------------------------------------------------------------------- Acção Social Escolar – Auxílios Económico – Informação Interna nº 130/AS/2010 –
Adrian Marian Feraru. ---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade incluir este estudante na listagem de auxílios económicos, de
acordo com o parecer técnico. ------------------------------------------------------------------------------1/4

- Acção Social Escolar – Auxílios Económicos – Informação Interna nº 132/AS/2010
– Adrian Marian Feraru. -------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade incluir este estudante na listagem de auxílios económicos, de
acordo com o parecer técnico.-------------------------------------------------------------------------------OBRAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Câmara Municipal de Alpiarça – Candidaturas a Apoio Financeiro no Âmbito do
Fundo de Emergência Municipal – FEM – Ratificação--------------------------------------------O Presidente explicou que se tratava de ratificar a aprovação do projecto da
requalificação dos caminhos municipais, bem como a ratificação da adjudicação desta
obra por administração directa.------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------- Câmara Municipal de Alpiarça – Remodelação e Beneficiação do Museu dos
Patudos – Casa dos Patudos – Trabalhos Adicionais – Vestígios Osteológicos.-------O Eng.º José Portugal explicou que estes trabalhos adicionais vêm na sequência da
descoberta de ossadas na Casa dos Patudos e por imposição do IGESPAR. Trata-se pois
de trabalhos imprevistos e por isso não constantes no projecto.-----------------------------------Deliberado por unanimidade concordar com os trabalhos adicionais.----------------------------- Câmara Municipal de Alpiarça – Remodelação e Beneficiação do Museu de
Alpiarça – Casa dos Patudos – Projecto de Ventilação das Bases de Parede –
Ratificação.------------------------------------------------------------------------------------------------------O Eng.º José Portugal explicou que estes trabalhos visam suprir uma necessidade que
está omissa no projecto e que tem a ver com a ventilação da base das paredes através da
introdução de um sistema que permite a secagem das paredes. O projecto para estes
trabalhos existe mas não especifica o equipamento que é necessário comprar. Para que
tal aconteça será necessário adjudicar esse serviço à pessoa que fez o projecto. Assim,
tratava-se de aprovar nesta reunião os honorários para a elaboração do projecto de
execução destes trabalhos que dessa forma ficará completo. -------------------------------------Aprovado por unanimidade concordar com a ratificação dos honorários, da autorização da
despesa e do contrato de aquisição de serviços por ajuste directo.-------------------------------- Câmara Municipal de Alpiarça – Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça – 1ª Fase
dos Arranjos Exteriores – Procedimento.-------------------------------------------------------------O Eng.º José Portugal explicou que a Casa dos Patudos está a ficar pronta e há que
assegurar-lhe agora alguma operacionalidade. Assim, propõem-se aqui uma série de
trabalhos que deverão depois ser incluídos no âmbito mais alargado dos arranjos
exteriores. Trata-se de trabalhos relativos às redes de subsolo, como sejam o
saneamento e o abastecimento de água, ou a colocação das estruturas dos cabos de
alimentação eléctricos e de telecomunicações; trabalhos de remodelação da
pavimentação respectivos à criação da ligação do caminho da entrada com o pátio, bem
como a ligação ao pólo enoturístico para deficientes; e trabalhos de recuperação do muro
que se encontra sobre a alçada poente da Casa. O orçamento para estes trabalhos é de
150.000,00€, o que permite a sua execução através de ajuste directo.--------------------------Acontece, contudo, que existe um projecto de arranjos exteriores muito mais global
aprovado em 2009 e que previa intervenções, na opinião do Sr. Eng.º, que vão além do
que é estritamente necessário. Este projecto previa, por exemplo, a demolição de toda a
entrada da Casa dos Patudos e a construção de raíz de uma entrada nova. Assim sendo,
entende o Sr. Eng.º, executar-se-ão nesta primeira fase estes trabalhos mais prementes,
deixando algum tempo mais para o Executivo decidir o que fazer em relação ao projecto
existente em função das verbas.----------------------------------------------------------------------------Deliberou-se, por unanimidade, e de acordo com o parecer técnico, concordar com a
revogação da anterior decisão relativamente ao projecto em vigor para os arranjos
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exteriores da Casa dos Patudos, concordar com o novo projecto e sua execução por
ajuste directo, e endereçar o convite às empresas propostas.--------------------------------------INFORMAÇÕES: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) – Responsabilidade
Financeira dos Eleitos Locais.----------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÕES DO PÚBLICO: -------------------------------------------------------------------------Não houve inscrições.-----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente deu conta da existência de alguns pontos que não deram entrada a tempo
para figurarem na ordem do dia, propondo por isso que eles entrassem fora da agenda.--O Vereador Luís Garrotes afirmou não se opor à entrada de pontos fora da ordem do dia.
É, no entanto, da opinião de que se deveria evitar ao máximo essa situação, uma vez que
dessa forma não pode preparar-se convenientemente para a discussão.-----------------------O Presidente concordou com o Vereador, afirmando empenhar-se para que estas
situações não aconteçam com muita frequência.-------------------------------------------------------Deliberou-se por unanimidade concordar com a entrada do ponto:-------------------------------- Informação Interna do Gabinete Técnico - 02/CC/2010.----------------------------------------O Vereador Carlos Pereira explicou tratar-se da supressão do terceiro lote da hasta
pública relativa a este processo.----------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade concordar com a alteração proposta.---------------------------------Deliberou-se por unanimidade concordar com a entrada do ponto:-------------------------------- Empreitada da Escola E.B. 2, 3/S de José Relvas – Construção da Portaria.-----------O Eng.º José Portugal explicou que este ponto vem a Reunião de Câmara para
aprovação do projecto e da sua execução por ajuste directo, e escolha das empresas, nos
termos do projecto apresentado pela DREL..------------------------------------------------------------A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Maria do Céu, levantou algumas
questões referentes ao financiamento deste projecto por parte da DREL e à
comparticipação na aquisição de equipamento.--------------------------------------------------------Posto à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, de acordo com o parecer
técnico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente propôs a inclusão de um novo ponto relativo à alteração do projecto do
Centro Escolar no que diz respeito a vãos de janela.-------------------------------------------------O Vereador Luís Garrotes é da opinião de que se deveriam conseguir três propostas de
três fornecedores diferentes, a fim de se poder avaliar a mais favorável. Considera que os
valores apresentados nesta proposta poderão estar inflacionados. Emitiu ainda a opinião
de que a solicitação da apresentação de propostas às empresas deve ser mais explícita e
deve especificar a data limite da entrega das propostas, de maneira a evitar que apenas
uma empresa apresente os seus valores.-----------------------------------------------Perante estas dúvidas o Presidente sugeriu então que o ponto não desse entrada na
ordem do dia e que se solicitasse aos serviços novo contacto com as empresas.------------- Modificação às GOP’s – Alteração nº 11 do Ano de 2010. ------------------------------------Deliberou-se por unanimidade concordar com a entrada deste ponto.---------------------------Aprovado por maioria com 1 abstenção do Vereador Luís Garrotes.------------------------------- Modificação ao Orçamento – Alteração nº 12 do Ano de 2010. -----------------------------Deliberou-se por unanimidade concordar com a entrada deste ponto.---------------------------Aprovado por maioria com 1 abstenção do Vereador Luís Garrotes.-----------------------------Posto isto, o Presidente propôs a entrada da discussão relativa à alteração de deliberação
proposta pelo Vereador Mário Peixinho durante a apreciação da acta da reunião de 9 de
Novembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A inclusão do ponto foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------3/4

- Empreitada do Centro Escolar de Alpiarça – Arranjos Exteriores.-------------------------A proposta em cima da mesa é a revogação da deliberação de 09/11/2010, e a aprovação
da nova deliberação com a inclusão da locução “ou outras” depois de “empresas do
Concelho”, mantendo o resto da deliberação.-----------------------------------------------------------A proposta de deliberação ficaria assim redigida nos seguintes termos:-------------------------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, às empresas do Concelho ou outras 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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