ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 6 DE
MAIO DE 2011 – NÚMERO 10:
Aos seis dias do mês de Maio 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 Carlos
Jorge Pereira, Vice-Presidente da Câmara, Mário Manuel Pereira Peixinho, Maria Regina
Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira e Luís Filipe Silva Garrotes, Vereadores.--------------------O Vice-Presidente da Câmara, Carlos Pereira, deu início à reunião eram 18 horas e 05 minutos.
Antes de entrar no período antes da ordem do dia, o Vice-Presidente apresentou o novo
secretário do Presidente da Câmara, Celestino Brasileiro. Os vereadores Luís Garrotes e Regina
Ferreira deram as boas vindas ao novo secretário.----------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
A Vereadora Regina Ferreira pediu um ponto de situação no que respeita às obras do Centro
Escolar. A Vereadora perguntou se o Executivo já reuniu com a direcção do Agrupamento
Escolar a fim de definir as estratégias de funcionamento da nova escola a partir do próximo
ano. Solicitou ainda uma previsão para a data de inauguração do centro escolar.-------------------Relativamente às comemorações do 25 de Abril, a Vereadora lamentou que o almoço
comemorativo dessa data importante se tivesse realizado num local associado a uma força
política do Concelho. A Câmara, enquanto instituição que representa todos os alpiarcenses,
devia procurar fazer com que o almoço tivesse decorrido num local mais imparcial a fim de que
qualquer cidadão pudesse participar no evento. Quanto à sessão solene da Assembleia
Municipal, iniciativa que decorreu no Mercado Municipal, a Vereadora entende que a
organização está de parabéns. Relativamente ao funcionamento da Assembleia Municipal, a
Vereadora quis saber se pessoas que não fazem parte do órgão podem intervir durante as
sessões, como acontece por exemplo quando o Assessor do Presidente intervém para explicar
alguma questão técnica. A dúvida da Vereadora não invalida que essas intervenções possam
trazer alguma mais-valia, mas sugeriu que se pedisse um parecer sobre esta matéria.---------A Vereadora referiu-se ainda ao pedido de excepcionamento de um empréstimo para pagar a
obra da Casa dos Patudos, mostrando a sua admiração com esta opção, uma vez que a CDU
sempre criticou este tipo de solução. A necessidade de recorrer a mais um empréstimo vem
também provar que talvez o Plano de Saneamento Financeiro não seja a melhor solução para o
problema financeiro da Autarquia.-----------------------------------------------------------------------O Vereador Luís Garrotes começou a sua intervenção pedindo uma cópia do protocolo com a
Federação Portuguesa de Triatlo, protocolo que tinha sofrido algumas correcções e cuja versão
final o Vereador desconhece. Pediu também o ponto de situação relativamente ao
regulamento dos transportes, documento que, tanto quanto o Vereador Carlos Pereira
afirmou, ia ser revisto, e perguntou pelas cópias da correspondência com a Segurança Social a
propósito do CLDS que o Executivo tinha ficado de lhe fazer chegar.--------------------------------
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Referiu-se em seguida ao facto de algumas das viaturas da Autarquia não terem o logótipo da
Câmara. O Vereador perguntou se o facto se deve a alguma renovação da imagem e logótipo
da Autarquia, ou se de alguma forma isso tem ligação com a situação, por ele denunciada e
nunca esclarecida, do transporte de militantes do PCP a um almoço com o líder desse partido,
utilizando para o efeito uma viatura da autarquia.-----------------------------------------------------O Vereador evocou a recente grande operação das forças de segurança na nossa Vila e
perguntou que garantias foram dadas por essas forças de que a situação não ia regredir. O
Vereador alertou para a crescente circulação de pessoas de leste nas ruas de Alpiarça e sugeriu
que o Executivo diligenciasse junto das autoridades para que estas mantenham uma relação de
proximidade com essas pessoas a fim de que não se repitam as situações que levaram à
intervenção precedente das forças de segurança, isto sem prejuízo do reconhecimento do
trabalho útil que muitas delas desenvolvem nos campos de cultivo.-------------------------------Relativamente ao Plano de Saneamento, o Vereador pediu para o Executivo fazer um balanço
das dívidas que estão a ser pagas, nomeadamente no que toca a fornecedores. Para além
disso, o Vereador gostava ainda de saber qual é o plano relativamente às dívidas que estão em
contencioso. O Vereador perguntou se existe a intenção de pagar as dívidas antes da decisão
do tribunal ou se se vai optar por esperar pela decisão.-----------------------------------------------O Vereador referiu-se por fim à questão levantada na última Assembleia acerca da dívida da
Câmara ao PCP pela publicação de uma publicidade no jornal do Avante. O Vereador pediu
esclarecimentos adicionais aos que foram prestados na Assembleia e pediu também um
balanço global no que diz respeito à despesa com a publicidade durante o ano de 2010. A
Câmara tem emitido diversas informações (sejam info-mails, boletins, espaços na comunicação
social, reuniões, etc.) sobre a situação financeira da Câmara, e o Vereador pergunta se não
seria mais conveniente adoptar também aí uma estratégia de contenção de despesa.---------A Vereadora Regina Ferreira voltou a intervir alertando para o mau estado em que se
encontram os caminhos da Guarita, no que possivelmente tem que ver com o encerramento de
algumas valinhas.-------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira passou a responder. Relativamente ao Centro Escolar, informou que
as obras já foram reiniciadas. Quanto à definição de funcionamento do Agrupamento,
informou que a E.B. 1 vai manter-se em funcionamento, uma vez que as salas do novo Centro
Escolar não são suficientes. Têm-se realizado reuniões com a directora do Agrupamento, não se
tendo ainda chegado à conclusão sobre a forma como se vão distribuir os alunos nem sobre a
data de inauguração do Centro Escolar.--------------------------------------------------------------Quanto ao almoço das comemorações do 25 de Abril, o Vereador explicou que se trata de uma
iniciativa organizada pela Comissão para as Comemorações do 25 de Abril, pelo que a Câmara
não tem responsabilidade na escolha do local. Esta iniciativa realiza-se já há muitos anos,
simplesmente antes não era incluída no programa da Câmara.-------------------------------------No que toca à sugestão para pedir um parecer sobre a intervenção de terceiros na Assembleia,
o Vereador mostrou-se disponível para falar com o Presidente desse órgão a esse propósito.
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Quanto à necessidade de contrair um empréstimo para a obra da Casa dos Patudos, o Vereador
informou que a lei confere a possibilidade de efectuar empréstimo para uma parte dos custos
da componente nacional e a Câmara deve efectuá-lo.---------------------------------------O Vereador Mário Peixinho acrescentou que a CDU sempre votou a favor deste tipo de
propostas, ao contrário do que afirmou a Vereadora Regina Ferreira.------------------------------Em relação à afirmação de que o Plano de Saneamento Financeiro se está a mostrar
insuficiente para resolver os problemas da Autarquia, o Vereador Carlos Pereira explicou que o
Plano de Saneamento serve para pagar dívidas que já existiam, e não para pagar dívidas que a
Câmara vai fazer no futuro, como é o caso desta.-----------------------------------------------------No que respeita ao protocolo com a Federação de Triatlo, o Vereador comprometeu-se em
enviar uma cópia ao Vereador Luís Garrotes, assim como as cópias da correspondência trocada
a propósito do CLDS.----------------------------------------------------------------------------------------Sobre este último assunto, o Vereador lembrou que tinha contraposto a argumentação da
Segurança Social, datada de 24 de Março, e acrescentou que entretanto já chegou a resposta a
essa contraposição, na qual a Segurança Social reiterou a sua decisão de indeferir a candidatura
da A.R.P.I.C.A.--------------------------------------------------------------------------------O Vereador Luís Garrotes sugeriu, como último recurso, um contacto com a Secretaria de
Estado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira afirmou que não vai deixar morrer o assunto por aqui.---------------Quanto às questões relacionadas com insegurança, o Vereador adiantou que têm havido
reuniões entre o Executivo e a GNR no sentido de reiterar a necessidade de reforçar os
efectivos
dessa
força
policial.-------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao pagamento das dívidas em contencioso, o Vereador informou que teve uma reunião
com a massa falida da Planotejo e outra com um representante da Quinagre. Desenvolvem-se
ainda contactos com a Somague para se marcar uma reunião. Estas reuniões visam a
negociação da dívida, nomeadamente no que respeita ao montante dos juros que estas
empresas estão a cobrar à Autarquia.-------------------------------------------------------------Relativamente à dívida ao PCP, tratou-se de uma publicidade à Alpiagra na revista da Festa do
Avante. Quanto à verba gasta com publicidade, o Vereador afirmou que o Vereador Luís
Garrotes pode consultar os documentos, disponibilizando-se para facultar a relação dos
custos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o regulamento dos transportes da Autarquia, o Vereador informou que o assunto virá à
próxima reunião para ser apreciado e votado.-----------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho respondeu às restantes questões. Sobre o caminho da Guarita, o
Vereador explicou que está ao corrente da situação, tendo já inclusivamente feito uma
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tentativa de resolução do problema com a abertura de uma valinha de escoamento, solução
que se mostrou insuficiente. O problema não é de fácil solução dado que para a Câmara poder
intervir teria de entrar com as máquinas em propriedades privadas e destruir parte das vinhas.
Outra solução, seria os proprietários fazerem a limpeza das suas valinhas.-----------------------Sobre os veículos da Autarquia sem logótipo, o Vereador explicou que se trata de apenas dois
carros, que a decisão partiu dele por não gostar de andar com carros caracterizados.
Acrescentou ainda que a mesma questão se poderia colocar para o Laguna e o BMW que os
anteriores Executivos adquiriram para uso próprio e nunca levaram logótipo da Câmara.
ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
VÁRIOS:
- Presidente da Câmara – Suspensão de Funções.
O Vereador Carlos Pereira informou que o Presidente da Câmara suspendeu funções e que a
suspensão resulta da incompatibilidade do exercício das funções para que foi eleito com a sua
candidatura à Assembleia da República.-----------------------------------------------------------------Sobre este assunto, a Vereadora Regina Ferreira referiu que numa entrevista o Presidente dizia
que continuava a trabalhar, situação incompatível com a legislação.------------------------------------O Vereador Carlos Pereira explicou que o Presidente não está em funções e que não assina
nenhum documento, simplesmente mantém-se informado do que se passa no município.---O Vereador Luís Garrotes disse que a lei obriga à suspensão de mandato e não apenas de
funções e, assim sendo, a CDU está obrigada a fazer entrar o candidato seguinte das listas
autárquicas.--------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira afirmou não fazer esse entendimento da lei e predispôs-se a pedir
um novo parecer para esclarecer este assunto.-------------------------------------------------------- Informação Interna Nº 58/RH/2011 – Homologação de procedimento concursal.
Deliberado por unanimidade concordar com a homologação do procedimento concursal.
- Modificação ao Orçamento – Alteração n.º 8.
Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça – Futebol/Mundialito – Pedido de Subsídio.
O Vereador Carlos Pereira explicou que se trata do pedido de um subsídio de 300€ para a
participação da equipa de futebol de sub-10 dos Águias no Mundialito de Futebol a decorrer
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em Vila Real de Santo António. A proposta do Vereador vai no sentido de conceder um subsídio
no valor pedido.----------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira pediu um balanço relativamente ao cumprimento dos objectivos
definidos em 2010 no que respeita ao Desporto. -----------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira informou que os dados estão a ser recolhidos para serem
posteriormente apresentados.---------------------------------------------------------------------------O Vereador Luís Garrotes referiu-se ao mini-campo instalado no Casalinho e perguntou se
alguma associação tem feito alguma coisa no sentido de dinamizar esse espaço, dado que este
lhe parece um pouco abandonado.---------------------------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira afirmou que tem conhecimento que o campo está a ser bastante
utilizado por jogadores espontâneos, não havendo contudo nenhuma associação a dinamizar o
espaço.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade conceder um subsídio de 300€ ao Clube Desportivo “Os Águias”.
- Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça. Pedido de
Subsídio.
O Vereador Carlos Pereira explicou que este subsídio se destina à realização de actividades
para angariação de fundos para a aquisição de material didáctico. A proposta do Vereador vai
no sentido de conceder um subsídio no valor de 250€.-----------------------------------------------Deliberado por unanimidade conceder o subsídio de 250€, conforme proposta do Vereador.
- Proposta de Edital nº 19/2011. Concessão de espaço no Parque do Carril destinado a
Quiosque Bar.
O Vereador Carlos Pereira sugeriu a retirada do ponto a fim de que se proceda a algumas
alterações no documento. --------------------------------------------------------------------------------A retirada do ponto foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------- Proposta de Apoios ao Associativismo Desportivo para o ano de 2011.
O Vereador Luís Garrotes chamou a atenção para a ausência de um balanço dos subsídios
pontuais entretanto concedidos pela Câmara. O Vereador considera importante fazer esse
trabalho para que se fique com uma ideia clara do total dos subsídios que a Câmara concedeu.
De qualquer forma, o Vereador referiu-se ao aumento dos apoios em 8% relativamente ao ano
anterior e chamou a atenção para o aumento do apoio ao Real Clube Petanca na ordem dos
33%, aumentos significativos tendo em conta o momento de dificuldades económicas que se
atravessa. Para além disso, o Vereador afirmou ainda que o documento não reflecte nenhum
critério para a atribuição destes subsídios.--------------------------------------------------------------
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O Vereador Carlos Pereira passou a designar os critérios seguidos e comprometeu-se em fazer
chegar o documento ao Vereador. ----------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira lembrou que ainda falta conhecer os subsídios a atribuir às
colectividades com actividades culturais e acrescentou que também seria importante conhecer
o orçamento e o plano de actividades destas colectividades para perceber qual a percentagem
de comparticipação da Câmara no funcionamento destas associações. ----------------------------Deliberado por unanimidade concordar com a proposta de apoios ao associativismo desportivo
para o ano 2011. ------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS, PLANEAMENTO E URBANISMO:
- Regulamento Municipal de Urbanismo.
Deliberado por unanimidade concordar com a actualização e revisão do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação e remeter à Assembleia Municipal. ----------------------- Serviço Técnico de Obras – Informação Interna nº 67/2011. Processo de Loteamento nº
40/2010 – Sérgio Manuel Sampaio Estêvão.
Deliberado por unanimidade aprovar o processo de loteamento nº 40/2010, salvaguardando a
possibilidade de o Executivo negociar o processo a partir das possibilidades apresentadas na
informação nº 67/2011, redigida pelo Gabinete Técnico. --------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
- Proposta de Prestação de Serviços de Protecção Civil. Emissão de Parecer Prévio.
A Chefe de Divisão Administrativa Financeira, Maria do Céu, explicou que se trata da proposta
para a assinatura de uma avença para assegurar o funcionamento dos serviços de protecção
civil, uma vez que o contrato a termo certo do actual funcionário expirou. Adiantou que o
concurso público para a contratação de um funcionário para assumir estas funções está a
decorrer, pelo que esta avença decorrerá até finalização do concurso. ---------------------------O Vereador Luís Garrotes afirmou que a informação não especifica os objectivos a concretizar
pelo funcionário durante o período da avença. --------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de prestação de serviços de Protecção Civil,
conforme parecer dos serviços. ------------------------------------------------------------------------- Proposta de Prestação de Serviços de Promotor Cultural da Casa Museu dos Patudos.
Emissão de Parecer Prévio.
A Vereadora Regina Ferreira referiu-se às funções a desempenhar por este funcionário, tal
como vêm definidas na proposta, dizendo que as considera pouco explícitas. Mostrou-se
também perplexa com a atribuição da função de coordenação funcional do pessoal, uma vez
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que lhe parece estranho que a coordenação do pessoal seja feita por alguém que não tem
vínculo à Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira explicou que a necessidade desta avença prende-se com a vaga
deixada pela saída da Dr.ª Laurinda. Esta avença visa garantir a continuação do trabalho que
esta funcionária desempenhava, sobretudo no que aos trabalhos de investigação diz respeito.
O Vereador Luís Garrotes afirmou que se torna difícil perceber quem é que traça efectivamente
a linha orientadora e a estratégia para a Casa-Museu, se o Professor Bonifácio Serra através do
Protocolo com o Instituto Politécnico de Leiria, se a Associação dos Amigos da Casa dos
Patudos, se o novo Promotor Cultural. O Vereador afirmou que a confusão advém da repetição
dos objectivos nos três documentos que celebram estas três colaborações. Afirmou também
não concordar que a gestão funcional do pessoal seja feita por alguém sem vínculo à Câmara
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira advertiu ainda para a inexistência de um plano ou de uma
estratégia definida para a Casa dos Patudos que pudesse elucidar os vereadores sobre as
intenções deste Executivo e desta direcção para esse património. --------------------------------Deliberado por maioria, com voto de Qualidade do Presidente em Exercício e dois votos contra
dos vereadores Regina Ferreira e Luís Garrotes, aprovar a proposta de prestação de serviços de
Promotor Cultural da Casa dos Patudos, conforme parecer dos serviços. -------------------------A Vereadora Regina Ferreira fez declaração de voto em seu nome e em nome do Vereador Luís
Garrotes. Votaram contra porque não concordam com as funções a desempenhar pelo
prestador de serviços, tal como estão definidas na proposta de avença. --------------------------- Proposta de Renovação de Avença de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica. Emissão
de Parecer Prévio.
O Vereador Luís Garrotes questionou até que ponto se justifica renovar esta avença, uma vez
que a Câmara já tem um jurista nos quadros de pessoal. Entende o Vereador que desta forma
não se está a cumprir um dos objectivos do Plano de Saneamento Financeiro, nomeadamente
no que respeita ao alívio da despesa com o pessoal. -------------------------------------------------Deliberado por maioria, com 2 abstenções dos Vereadores Regina Ferreira e Luís Garrotes,
aprovar a proposta de renovação de avença de prestação de serviços de assessoria jurídica,
conforme parecer dos serviços. ------------------------------------------------------------------------TAXAS E LICENÇAS
- Grupo de Amigos do Miguel Carriço – Licença de Ruído e Isenção de Taxa.
Deliberado por maioria, com uma abstenção do Vereador Mário Peixinho, conceder a licença
de ruído e isenção de taxa conforme pretensão. -----------------------------------------------------INFORMAÇÕES
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- Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo – Moção A23.
Tomou-se conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- Evolução da Correcção da Rubrica Imobilizado em Curso.
Tomou-se conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------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, Maria do Céu Augusto, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira da Câmara, a redigi e

assino. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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