ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 23 DE
MARÇO DE 2011 – NÚMERO 7:
Aos vinte e três dias do mês de Março do ano de dois mil e onze reuniu a Câmara Municipal de
Alpiarça em sessão ordinária no Auditório do edifício dos Paços do Município. Compareceram
Mário Fernando Atracado Pereira, Presidente da Câmara, Carlos Jorge Pereira, Mário Manuel
Pereira Peixinho, Luís Filipe Silva Garrotes e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira,
Vereadores.
O Presidente da Câmara deu início à reunião eram 18 horas. ---------------------------------------ACTAS
Apreciação e votação da acta da reunião de 24 de Janeiro de 2011. --------------------------------Com a alteração proposta pelo Vereador Luís Garrotes, a acta foi aprovada por unanimidade.
Apreciação e votação da acta da reunião de 10 de Fevereiro de 2011. ----------------------------A Acta foi aprovada por maioria, com uma abstenção da Vereadora Regina Ferreira, que não
esteve na reunião à qual se reporta esta acta. --------------------------------------------------------Apreciação e votação da acta da reunião de 22 de Fevereiro de 2011. --------------------------------Com as alterações propostas pela Vereadora Regina Ferreira, pelo Presidente e pelo Vereador
Luís Garrotes a acta foi aprovada por maioria com uma abstenção do Vereador Mário Peixinho,
que não esteve presente na reunião.--------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
A Vereadora Regina Ferreira pediu a palavra para, referindo-se à notícia que dá conta que a
Casa dos Patudos tem um novo conservador perguntar que lugar ocupa e em que regime de
tempo é que está. Perguntou também se já havia alguma decisão quanto ao destino a dar ao
edifício da Escola das Faias depois da abertura do novo Centro Escolar. Sobre o subsídio de
cinco mil euros atribuídos ao Núcleo de Amigos de Cicloturismo de Alpiarça (NACA) a propósito
do corso carnavalesco, quis saber qual foi o destino do valor remanescente pois pelas suas
contas o número de carros participantes no corso, multiplicado pelo valor a atribuir a cada um,
é inferior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último, a Vereadora quis saber ainda ponto de situação referente à implementação das
novas unidades orgânicas do Município. ---------------------------------------------------------------O Vereador Luís Garrotes deixou uma palavra de satisfação pela forma como decorreu o Triatlo
de Alpiarça e perguntou pelo protocolo que na última reunião de Câmara foi retirado da ordem
de trabalhos para ser corrigido. -----------------------------------------------------------------Perguntou em seguida se já havia respostas acerca do valor de seis mil e quinhentos euros que
teria sido gasto em comunicações durante o período de gestão socialista da Autarquia. O
Vereador considera que é importante esclarecer este assunto para não se assumir que esse
valor foi utilizado em proveito próprio. -----------------------------------------------------------------1

Por último, o Vereador referiu-se à actividade da Loja dos Patudos, cujo funcionamento é
assegurado pela Associação dos Amigos da Casa dos Patudos através de protocolo celebrado
entre a Câmara e aquela Associação no qual a Câmara se comprometia a subsidiar a Associação
para a ajudar nos custos de funcionamento da Loja. Entretanto constata-se que a loja não tem
actividade, perguntando se isto não contradiz os propósitos do protocolo, solicitando ser
informado sobre o que se estará a passar. --------------------------O Presidente começou por responder à primeira questão da vereadora Regina Ferreira acerca
do novo conservador da Casa dos Patudos, explicando que a decisão de criar a figura do
conservador decorreu da necessidade de dotar o Museu da Casa dos Patudos de uma direcção
que assegurasse o trabalho mais executivo. O Presidente informou que não havia uma
estrutura definida na Casa dos Patudos e que o trabalho directivo estava a ser desenvolvido por
duas técnicas superiores contratadas a termo certo. Entretanto, a funcionária que assumia um
papel mais preponderante nessa área foi colocada através de concurso público noutra
autarquia, tendo-se decidido colocar alguém para desenvolver estas funções. A opção recaiu
no Dr. Nuno Prates, pessoa de Alpiarça que conhece muito bem os Patudos. Nesta fase o
conservador irá exercer as suas funções a meio tempo no regime de prestação de serviços, a
para que possa conciliar esta actividade com a sua actividade de professor. Prevê-se que a
partir de Setembro, com o final do ano lectivo, o novo conservador do Museu assuma funções
a tempo inteiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao novo Centro Escolar, o Presidente explicou que este é dotado de apenas 8 salas,
cerca de metade das salas da actual Escola E.B. 1, pelo que o ensino primário terá de se
repartir por estes dois estabelecimentos, com o acréscimo de custos que o funcionamento dos
dois edifícios acarreta ao nível de meios e pessoal. Assim sendo, a única forma de superar as
dificuldades que vão aparecer a esse nível é trazer as crianças do Jardim de Infância das Faias
para a escola E.B. 1, procurando rentabilizar este edifício e disponibilizar a Escola das Faias para
outras funções. O Presidente informou que ainda não chegaram a nenhuma conclusão
definitiva sobre que funções serão essas, muito embora se possa equacionar uma solução
parecida com a que se adoptou na Escola Visconde Barroso, em que o edifício foi cedido para
sede de movimentos associativos do Concelho. -------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira lembrou que o espaço é dotado de algumas valências, como por
exemplo a nova cantina, que poderão vocacionar o local para outro tipo de actividades. -------O Vereador Luís Garrotes aproveitou para lembrar que a propósito do CLDS se tinham
levantado dúvidas em relação ao espaço a ser utilizado e aos custos inerentes, afirmando não
saber até que ponto não seria interessante aproveitar a escola das Faias para sede do projecto.
O Vereador Carlos Pereira acrescentou que também seria uma boa opção aproveitar o local
para a constituição da Loja Solidária. ----------------------------------------------------------------------O Presidente afirmou que todas as possibilidades estão neste momento em aberto. ----------Quanto às unidades orgânicas, o Presidente explicou que a Câmara teve de se adaptar às novas
condições impostas pela legislação através da criação de uma estrutura de acordo com a lei,
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tarefa que foi cumprida, faltando agora a publicação em Diário da República e a nomeação dos
responsáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao Triatlo, o Presidente fez um balanço também bastante positivo, tendo-se
inclusivamente registado nesta edição um recorde de participações. -----------------------------Quanto ao protocolo, o Vereador Carlos Pereira informou que a adenda ia ser hoje entregue
em mão ao Presidente da Federação de Triatlo para assinar e, assim, só na próxima Reunião é
que o assunto volta à reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------Quanto à questão de discriminar os custos com as comunicações do anterior Executivo, o
Presidente disse que era uma questão que o Vereador podia ver com a Chefe de Divisão, Dr.ª
Maria do Céu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à loja dos Patudos, o Presidente explicou que o protocolo assinado com a
Associação de Amigos da Casa dos Patudos (AACP) actualmente se traduz num claro prejuízo
para a Autarquia, dada a pouca actividade da loja. Esta realidade é reconhecida pela AACP. O
Presidente tem todo o gosto e interesse em trabalhar com a Associação, mas terá de se
encontrar outra forma de estabelecer a parceria, estando já marcada uma reunião com o
Presidente daquela associação para discutir o assunto. ----------------------------------------------O Vereador Luís Garrotes afirmou que a loja não abunda em oferta, factor que também
contribui para o seu insucesso. --------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira lembrou que a loja só podia funcionar naquela localização se
houvesse um percurso turístico delineado que incluísse a passagem por aquele local. ----------Quanto ao subsídio atribuído ao NACA para que esta associação organizasse o corso
carnavalesco, o Vereador Carlos Pereira explicou que foi entregue o montante equivalente ao
número de inscrições, pelo que não houve excedente. ---------------------------------------------ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
VÁRIOS:
- Serviço Técnico de Obras – Informação Interna nº 83/11 – TRIPLANTA – Viveiros, SA –
Pedido de Reconhecimento de Iniciativa de Interesse Municipal.
Deliberado por unanimidade reconhecer a actividade da empresa TRIPLANTA como uma
Iniciativa de Interesse Municipal e remeter à Assembleia Municipal. ------------------------------- Gabinete de Acção Social – Informação Interna nº 37/AS/2011 – Modelo Supraconcelhio de
Intervenção Integrada.
Tomou-se conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------ MODIFICAÇÕES ÀS GOP’S – Alteração nº 05 para o Ano de 2011.
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- MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO – Alteração nº 05 para o Ano de 2011.
A Câmara tomou conhecimento das modificações introduzidas.
INFORMAÇÕES:
- Assembleia Municipal de Castelo de vide – Moção “Portagens na A23”.
- Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1301 – Alpiarça – Agradecimento.
A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------O Presidente propôs a entrada de 3 pontos fora da ordem do dia:
- Atribuição de Medalhas de Mérito Desportivo Grau Ouro no dia 2 de Abril de 2011.
Aprovado por unanimidade a entrada deste ponto na ordem do dia. ------------------------------O Vereador Carlos Pereira explicou tratar-se da proposta para a atribuição da Medalha
Municipal de Mérito Desportivo Grau Ouro aos triatletas Duarte Marques, Miguel Arraiolos e
Luísa Condeço, e à ginasta Ana Gomes pelos resultados obtidos por estes atletas no ano
anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira afirmou entender que a entrega de medalhas no dia do Concelho
não de deviam restringir ao mérito desportivo. Quanto a estas propostas, e vereadora entende
que são inteiramente merecidas. -----------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade atribuir as medalhas de mérito desportivo grau ouro de acordo
com a proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------- Atribuição de Medalhas de Mérito Desportivo Grau Prata no dia 2 de Abril de 2011.
Aprovado por unanimidade a entrada deste ponto na ordem do dia. ------------------------------O Vereador Carlos Pereira explicou tratar-se da proposta para a atribuição da Medalha
Municipal de Mérito Desportivo Grau Prata à Secção de Futebol Juvenil do Clube Desportivo
“Os Águias” pelo trabalho, dedicação e entrega que todos os elementos que passaram por essa
secção têm tido ao longo dos anos em prol dos jovens de Alpiarça e da modalidade. -----------Deliberado por unanimidade atribuir a medalha de mérito desportivo grau prata de acordo
com a proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------- Atribuição de Moção de Louvor pelo Desempenho Desportivo no Dia 2 de Abril de 2011.
Aprovado por unanimidade a entrada deste ponto na ordem do dia. ------------------------------O Vereador Carlos Pereira explicou tratar-se da proposta para a atribuição Moção de Louvor
pelo Desempenho Desportivo no dia 2 de Abril ao futebolista João Gomes. ----------------------Deliberado por unanimidade atribuir a Moção de Louvor pelo Desempenho Desportivo de
acordo com a proposta. ------------------------------------------------------------------------------------4

A Vereadora Regina Ferreira afirmou que para além deste atleta existem outros jovens
alpiarcenses cujo mérito pela sua actividade desportiva também devia ser reconhecido. ------O Presidente sugeriu que se aproveitassem os dias que faltam até à distribuição das medalhas
para tentar saber se existe mais algum caso merecedor da atribuição desta moção de louvor.-INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
Não houve inscrições.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara, eram dezanove
e 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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