ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 01 DE
JULHO DE 2011 – NÚMERO 13:
Ao primeiro dia do mês de Julho do ano de dois mil e onze reuniu a Câmara Municipal de
Alpiarça em sessão ordinária na Sala de Reuniões do edifício dos Paços do Município.
Compareceram Mário Fernando Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Carlos
Jorge Pereira, Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira e Luís Filipe Silva Garrotes,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara deu início à reunião eram 18 horas. ---------------------------------------------Registou-se a ausência do Vereador Mário Peixinho. -------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS
É esclarecido pelo Vereador Carlos Pereira que não foi apresentado hoje o movimento de
fundos, devido à ausência da Tesoureira. ----------------------------------------------------------------------ACTAS
Apreciação e votação da ata nº 10 da reunião de 06 de Maio de 2011. -------------------------------A Ata foi aprovada por maioria com as devidas alterações propostas pela Vereadora Regina
Ferreira, com uma abstenção do Presidente da Câmara, que não esteve na reunião à qual se
reporta a referida ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Vereador Luís Garrotes manifestou a sua apreensão pelo regresso do actual Chefe de
Gabinete do Gabinete de Apoio à Presidência, João Osório, ao seu lugar na Assembleia
Municipal, bem como pela decisão de não prescindir das suas funções no mesmo órgão por
parte do recém-nomeado Secretário do Presidente, Celestino Brasileiro. Entende o Vereador
que as funções que estes deputados acumulam não são compatíveis, dado que as decisões que
acabam por tomar no exercício das suas funções executivas podem vir a ser objecto de
apreciação no órgão deliberativo, sendo que nesse caso os deputados não reúnem condições
para a emissão de juízos isentos, uma vez que estão implicados. O bom senso apela pois a que
o Chefe de Gabinete não tenha assento na Assembleia, opção que, aliás, foi inicialmente
tomada pela Bancada da CDU, tendo sido agora inadvertidamente revogada. Em alternativa o
Chefe de Gabinete poderá também renunciar a esse cargo, dado que a opção é dele e de facto
ele foi eleito pela população de Alpiarça para a Assembleia. O Vereador acrescentou que se por
um lado é verdade que não existe impedimento legal para a acumulação de cargos, que em
último lugar cabe ao Presidente resolver, uma vez que foi ele que fez a nomeação do referido
Gabinete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Relativamente à limpeza e manutenção dos passeios, realça o problema do tamanho das ervas
nos passeios, tanto nas ruas da Vila como nos lugares. E questiona relativamente ao
planeamento dos serviços de acordo com os meios existentes. ------------------------------------------Quanto ao Mini-Campo do Casalinho, sublinha o mau estado de conservação do espaço. Facto
que o torna muito pouco apelativo. -----------------------------------------------------------------------------Questiona ainda sobre o Regulamento Municipal dos Transportes. -------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira, na sua intervenção antes da ordem do dia, pede algumas
informações sobre a utilização dos quadros interativos nas escolas, questionando se já foi feita
alguma análise a esta utilização. E se estes quadros irão transitar para o Novo Centro Escolar ou
se vão ser adquiridos novos quadros. ---------------------------------------------------------------------------Ainda relativamente ao Centro Escolar questiona se já se sabe qual a data de inauguração e
quais as crianças que irão transitar para este novo espaço.------------------------------------------------Relativamente aos subsídios atribuídos às coletividades pontualmente, uma vez que para além
dos subsídios definidos anualmente, são muitas vezes solicitados subsídios pontuais durante o
ano. Considera que para auxiliar na tomada de decisão, deveria existir um balanço no final do
ano com todos os subsídios atribuídos. -------------------------------------------------------------------------Quanto à Escola das Faias, questiona se já foi definido o que vai acontecer ao Edifício. -----------Relativamente ao CLDS, questiona se já existe alguma novidade. ---------------------------------------Questiona ainda relativamente a uma notícia sobre um estudo para a viabilização do Parque de
Campismo e da Reserva, se a informação é verdadeira. ----------------------------------------------------O Presidente passou a responder às questões que lhe forma colocadas. Relativamente à
acumulação de funções no Gabinete de Apoio à Presidência e na Assembleia Municipal por
parte do João Osório e do Celestino Brasileiro, o Presidente afirmou que se trata de uma
questão interna da CDU. Esta matéria não representa nenhuma transgressão das normas
legais, e assim sendo e dado que em democracia aquilo que define o comportamento dos
agentes políticos é em primeiro lugar a conformidade com a lei, entende o Presidente que a
importância política de que o assunto se reveste diz respeito ao partido e deve ser discutida
internamente dentro da estrutura partidária. O Presidente lembrou ainda que nunca fez
nenhum juízo de valor sobre situações idênticas que ocorreram no passado aquando da
maioria PS, pelo que mantém a mesma postura.-------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira pediu para intervir sobre este assunto. Porque a Assembleia é
sobretudo um órgão fiscalizador da actividade do Executivo e porque os colaboradores em
questão intervêm de uma forma directa no trabalho do Executivo, considera que, não havendo
impedimento legal, haverá porventura impedimento ético, já que é natural que surja alguma
parcialidade na hora de apreciar as propostas para as quais o próprio terá contribuído.
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Esclareceu ainda que esta posição nada tem que ver com as pessoas em causa, mas com a
situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente afirmou que este não é o fórum apropriado para discutir um assunto do domínio
da ética e da moral, dado que este é um fórum político destinado a discutir assuntos gerais do
interesse da população. Esta questão diz respeito às pessoas que estão em causa e o problema
ético ou moral colocar-se-á a elas e à força política que representam. Seria assunto para a
Câmara se se levantasse o problema ao nível da legalidade; pelo contrário, os colaboradores
em causa estão a exercer um direito que lhes assiste, e assim sendo o Presidente não pode ter
outra posição a não ser esta.---------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à limpeza dos passeios, o Presidente admite que é um facto que alguns locais da
Vila não estão tão limpos quanto deveriam. Informa ainda que este é um problema transversal
a muitas Autarquias do País, até devido à dificuldades de afetação de pessoal a este serviço.
Considera no entanto que em Alpiarça a situação não está assim tão grave quanto isso, e que
tem existido um esforço por parte dos serviços responder às necessidades de todas as áreas do
concelho de uma forma uniforme. -------------------------------------------------------------------------------Em relação ao Mini-Campo do Casalinho, informa que as ervas já foram cortadas. Informa
também já existe um projeto para a requalificação da envolvente daquele espaço estando
neste momento a aguardar a abertura de concurso para o envio da candidatura. ------------------Relativamente às questões da Vereadora Regina Ferreira, e quanto à utilização dos quadros
interativos o Presidente esclarece que foi feito um levantamento da sua utilização em conjunto
com o Agrupamento. Alguns dos constrangimentos verificados têm a ver com o facto de não
ter sido disponibilizado um computador a cada professor, no entanto na sua maioria os
professores utilizaram os quadros e tiraram rendimento da sua utilização. Relativamente ao
novo Centro Escolar já foi feita uma candidatura para o equipamento informático, e neste
sentido irá ser afetado um computador a cada quadro interativo. Também já foi feito em
conjunto com o Agrupamento o levantamento dos quadros que irão ser afetados ao Novo
Centro Escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto às Escola das Faias, o Presidente confirma que existem várias associações interessadas
no espaço, não tendo sido ainda decidido qual irá ser o futuro do Edifício. ---------------------------Quanto às crianças que irão passar para o Novo Centro Escolar, esclarece que esta é uma
questão puramente pedagógica e que está neste momento a ser preparada uma proposta por
parte da Direção do Agrupamento de Escolas. --------------------------------------------------------------Relativamente à data prevista para a inauguração, o Presidente informa que está prevista para
o inicio das aulas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Em relação ao estudo para a área da Reserva, Barragem e Parque de Campismo, o Presidente
esclarece que este estudo foi adjudicado a uma das empresas contactadas no sentido de
definir o futuro daqueles espaços. Este estudo-projeto irá ser efetuado com a consulta a
empresas e entidades na área do Turismo para uma eventual abertura de Concurso Público de
concessão. Um dos compromissos é também sensibilizar esses agentes económicos para a
necessidade de investimento naquela zona do Concelho. -------------------------------------------------Informa ainda que o prazo de entrega da proposta é 8 semanas após a data de adjudicação. --O Vereador Carlos Pereira informa ainda que o valor de adjudicação desta proposta, são 10.000
euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respondendo às restantes questões, o Vereador Carlos Pereira informa que o Regulamento dos
Transportes é um assunto relativo aos Pelouros do Vereador Mário Peixinho, esclarece que este
Regulamento já foi entregue à Chefe de Divisão Administrativa e Financeira para que seja feita
em conjunto com o Gabinete Jurídico da Autarquia, uma análise a este Regulamento publicado
em 2005. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto aos subsídios atribuídos em 2010, confessa que já fez esse levantamento e que será
enviado para os Vereadores durante a próxima semana. --------------------------------------------------Relativamente ao CLDS, informa que não existem quaisquer novidades devido à mudança de
Governo, conforme já informou na Reunião do Conselho Local de Ação Social. Estando a
aguardar a entrada em funções do novo Governo para solicitar informações sobre a
continuidade do processo. -----------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
VÁRIOS:
- Modificação Gop's - Alteração n.º 9.
Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Modificação Orçamento - Alteração n.º 11.
Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Modificação Gop's - Alteração n.º 10.
Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Modificação Orçamento - Alteração n.º 12.
Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Direção UDIPSSSantarém - Festa e Chama da Solidariedade – Voto de Agradecimento.
Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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- Santeirim – Associação de Desporto Veterano, XX Torneio Internacional de Futebol Veterano
“Santeirim” - Agradecimento.
Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Educação – INF. INT. n.º 66/2011 - Fundo de Maneio para OTL Verão 2011.
Aprovado por unanimidade com a nomeação da Funcionária Filipa Avelino como responsável
por este fundo de maneio. ----------------------------------------------------------------------------------------- Município de Alpiarça - Retificação de Elementos da proposta de Renovação de Avença de
Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica – Emissão de Parecer prévio.
Aprovado por maioria com 2 abstenções da Vereadora Regina Ferreira e do Vereador Luís
Garrotes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CIMLT - Adenda ao Contrato de Seguros (elaborada com recomendação do Tribunal de
Contas), Minuta de deliberação de aprovação da adenda.
Para efeitos das alíneas b) e h) do artº 96 do CCP, e conforme requerido pelo Tribunal de
Contas, a Câmara Municipal de Alpiarça aprova por unanimidade, a adenda ao contrato n.º
4/2001, para aquisição de serviços na área dos seguros.---------------------------------------------------OBRAS
- Serviço Técnico de Obras – INF.INT. n.º 92/2011 - Museu de Alpiarça – Casa dos Patudos - 2ª
Fase dos Arranjos Exteriores – Procedimento elaboração do Projeto Técnico – Trabalhos de
Conceção da Solução de Arquitetura para o edificado existente a sul da Casa Museu.
Foram prestados esclarecimentos sobre este assunto pelo Sr. Eng. Portugal.-------------------------Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Serviço Técnico de Obras – INF.INT. n.º 92/2011 - Museu de Alpiarça – Casa dos Patudos- 2ª
Fase dos Arranjos Exteriores – Procedimento - Projeto Técnico – Arranjo paisagístico
envolvente à Casa Museu.
Foram prestados esclarecimentos sobre este assunto pelo Sr. Eng. Portugal.-------------------------Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------TAXAS E LICENÇAS
- Basilisa Maria Arraiolos Silva D'Almeida - Requerimento de Licença Especial de Ruído para
Espetáculo dos Santos Populares (das 20h de 28 de Junho à 01h00 de 29 de Junho).
Já autorizado devido à data em causa, aprovado por unanimidade a ratificação. -------------------- Frescura à Mesa - Pedido de alargamento de horário de funcionamento para as 02h00
durante o período de verão.
Aprovado por unanimidade a retirada deste ponto, e a marcação de uma reunião com a
Requerente e o Condomínio para esclarecimento de algumas questões. ------------------------------Fora da ordem do dia, o Presidente propôs a entrada do seguinte assuntos: --------------------------
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- Emissão de parecer prévio para a Contratação de um Nadador Salvador e um vigilante para
as Piscinas Municipais durante a época Balnear.
Aprovada por unanimidade a entrada do ponto. -------------------------------------------------------------Foram prestados esclarecimentos sobre este assunto pelo Vereador Carlos Pereira. ---------------Aprovado por maioria a emissão do parecer prévio com 2 abstenções da Vereadora Regina
Ferreira e do Vereador Luís Garrotes. ---------------------------------------------------------------------------Declaração de Voto: Os Vereadores Regina Ferreira e Luís Garrotes abstiveram-se da votação
devido à falta de tempo que tiveram para analisar o documento. ---------------------------------------INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
Não houve inscrições. -----------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram vinte horas e
trinta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que foi aprovada em
minuta para efeitos de execução imediata. --------------------------------------------------------------------E eu, Dora João Duarte Cardoso Baptista, 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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