ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 27
DE MARÇO DE 2012 – NÚMERO 6/2012
Aos vinte e sete dias do mês de Março do ano de dois mil e doze 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, João Pedro Costa Arraiolos, Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz
Mendes e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira, Vereadores.
O Presidente da Câmara deu início à reunião eram 18 horas e 07 minutos.
MOVIMENTO DE FUNDOS
O resumo diário da tesouraria do dia 26 de Março de 2012 não estava pronto à hora da
reunião, pelo que o Presidente se comprometeu em enviá-lo aos vereadores no
próximo dia.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
A Vereadora Sónia Sanfona informou que não recebeu nenhum dos documentos que
tinha solicitado na última reunião de Câmara, pelo que reiterou o pedido. Solicitou
ainda uma cópia do protocolo entra a Câmara e os Águias relativamente às piscinas
municipais.
A Vereadora Regina Ferreira pediu que se fizesse um ponto de situação relativamente
às obras de reparação do telheiro e da construção da portaria da Escola E.B. 2, 3/S.
Relativamente à prova do triatlo, que se realizou há cerca de duas semanas, a
Vereadora lamentou a atuação de alguns elementos das forças de autoridade que a
impediram de aceder a casa num período em que nem sequer estavam a decorrer
provas. A Vereadora entende que por questões de segurança dos atletas se tenha de
vedar ao trânsito parte da Rua José Relvas, mas entende que tem de haver flexibilidade
no que respeita aos moradores, que não podem ficar impedidos de entrar nas próprias
casas.
O Presidente começou por explicar, relativamente ao telheiro e à portaria da escola,
que a situação se mantém na mesma, não obstante a insistência constante da
Autarquia junto da DREL. A Autarquia continua sem receber o acordo de colaboração,
documento sem o qual não se pode viabilizar o lançamento do concurso. De resto, a
Câmara tem todas as peças do processo preparadas, faltando apenas a assunção do
compromisso por parte do organismo estatal para que se possa avançar.
Relativamente aos cortes do trânsito durante a realização da prova do triatlo, o
Presidente referiu que a realização destas provas obedece a modelos de gestão
uniformes, que são aplicados invariavelmente nos vários territórios onde decorrem as
provas desta modalidade. O Presidente afirmou compreender que estas regras de
segurança causem transtorno aos munícipes e, principalmente, aos moradores das ruas
afetadas, muito embora a boa aplicação das medidas no terreno passe muito pelo bom
senso dos agentes. Em todo o caso, o Presidente reconheceu que é uma questão a ter
em conta nas próximas realizações do evento, mas lembrou que sem o transtorno
causado pelos inevitáveis cortes do trânsito este tipo de eventos desportivos deixaria
de se realizar.
No que respeita à realização prova de triatlo, e tendo em conta a discussão sobre o
assunto na última Reunião de Câmara, o Presidente comentou que a grande
participação de atletas e de público, a repercussão do evento na comunicação social e
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os excelentes resultados alcançados pelos atletas dos Águias não deixam dúvidas sobre
a importância deste projeto para o Concelho.
Ainda relativamente a este assunto, mais concretamente ao apoio específico concedido
pela Autarquia à equipa de Triatlo dos Águias, o Presidente quis deixar claro,
aproveitando a presença de uma jornalista do Mirante, que do valor de cerca de vinte e
nove mil euros atribuídos ao Clube Desportivo “Os Águias”, não existe nenhuma
transferência especial no valor de nove mil euros para o Triatlo, ao contrário do que foi
noticiado nesse jornal. O Presidente recordou que o que referiu na última reunião foi
que há um protocolo com a Escola de Natação dos Águias que determina que o
dinheiro que era mensalmente transferido da escola para a Câmara pela utilização das
piscinas municipais passaria a ficar diretamente à disposição da equipa de Triatlo do
mesmo clube, num total de cerca de nove mil euros anuais, sendo que esse é o único
apoio específico da Autarquia para o Triatlo. O Presidente lembrou ainda que o projeto
do Triatlo não é um projeto virado exclusivamente para os resultados nem é apenas
uma equipa de elite. Não obstante contar com atletas de alta competição, o projeto do
triatlo conta principalmente com vários escalões de formação, num total de cerca de
cinquenta atletas de todas as idades. O número de atletas e a sua qualidade faz com
que a equipa dos Águias seja uma das principais equipas nacionais, contando no último
ano com cerca de trinta e seis presenças em pódios, quer nacionais quer
internacionais.
A Vereadora Regina Ferreira referiu que também ela e a sua colega Sónia Sanfona se
congratulam com os resultados alcançados pelos atletas dos Águias na prova de
Alpiarça, os quais merecem a maior consideração da sua parte. Esclareceu também
que as vereadoras não interpretaram as palavras do Presidente no sentido plasmado
pelo jornal em causa, pelo que saúdam o esclarecimento do Presidente.
A Vereadora Sónia Sanfona referiu que para além do que o Presidente afirmou, a
notícia do Mirante tinha outras imprecisões, nomeadamente ao não referir que o
montante atribuído aos Águias se destina, com base nas ponderações que o Vereador
João Pedro Arraiolos mencionou na última reunião, a ser distribuído pelas diversas
secções do clube. Sobre o assunto a Vereadora referiu também que existe ainda
alguma discussão a fazer, embora o local próprio para a fazer não seja já a Câmara
Municipal. Urge por fim esclarecer, afirmou a Vereadora, que nada do que a vereadora
referiu na última reunião tem que ver com a importância, a mais-valia e o orgulho que
todos os alpiarcenses, e ela como Alpiarcense, sentem nos resultados que os atletas de
Alpiarça têm alcançado.
Para encerrar este assunto, o Presidente lembrou ainda que Alpiarça é pioneira na
realização deste tipo de provas desportivas, recordando que o primeiro triatlo de
Alpiarça remonta já aos anos oitenta do século passado.
ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
- Gabinete de Ação Social – Inf. nº 20/AS/2012 – Atribuição de escalão A a Daniel
Afonso Ventura.
Deliberado por unanimidade aprovar a pretensão, de acordo com informação técnica.
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- Gabinete de Ação Social – Inf. nº 21/AS/2012 – Pagamento da Dívida da criança
Simão Moreira, referente a refeições e prolongamento, no total de €216,43 em seis
prestações mensais.
Deliberado por unanimidade aprovar a pretensão, de acordo com informação técnica.
- Gabinete de Ação Social – Inf. nº 26/AS/2012 – Atribuição de escalão B a Beatriz
Alexandra Fragata Flor.
Deliberado por unanimidade aprovar a pretensão, de acordo com informação técnica.
- Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça – Regulamento do Bar do CBMA.
Com as alterações de redação propostas pela Vereadora Sónia Sanfona, o regulamento
do bar do CBMA foi aprovado por unanimidade.
- DMAF Serviço de Contabilidade – Modificação ao Orçamento – Alteração nº 03 de
2012.
Deu-se conhecimento.
- DMAF Serviço de Contabilidade – Modificação às GOP’s – Alteração nº 03 de 2012.
Deu-se conhecimento.
- Grupo Parlamentar do PCP – Audição sobre pagamentos indevidos e injustificados à
Lusoponte e sobre a imposição de portagens nas autoestradas SCUT.
Deu-se conhecimento.
ADENDA À ORDEM DO DIA
VÁRIOS:
- Município de Alpiarça – Proposta 10/2012 – Permuta de duas parcelas de terrenos
na Zona Industrial sendo recebida uma parcela com a área total de 1.475 m²,
destinada à implantação de arruamento, por troca de uma parcela destinada a
integrar o domínio privado no total de 1.021,20 m².
O Presidente propôs que se retirasse este ponto a fim de se clarificar a razão pela qual
este assunto não terá sido deliberado em reuniões de Câmara anteriores ou, no caso
de ter sido dado andamento ao processo nessas reuniões, a razão pela qual o assunto
nunca chegou a ir à Assembleia Municipal.
- Serviço Técnico de Obras – Informação nº 41/2012 – Empreitada de “Qualificação
Ambiental e Valorização do Espaço Rural – Frade de Cima” – Erros e Omissões do
Caderno de Encargos – Quantidades de trabalho.
Deliberado por unanimidade ratificar a aprovação do Presidente, de acordo com
informação técnica.
- DMAF Serviço de Contabilidade – Modificação ao Orçamento – Alteração nº 04 de
2012.
Deu-se conhecimento.
- DMAF Serviço de Contabilidade – Modificação às GOP’s – Alteração nº 04 de 2012.
Deu-se conhecimento.
- Casa Museu dos Patudos – Informação 39/CP/2012 – Projeto “Férias no Museu –
uma experiência de voluntariado”.
Deu-se conhecimento.
A este propósito a Vereadora Sónia Sanfona afirmou que considera que este é um
projeto muito interessante e aproveitou para deixar uma palavra de reconhecimento
pelo trabalho da Professora Lina Duarte no seu empenho constante para fomentar a
aproximação dos alunos à história e ao património do Concelho. A Vereadora entende
Ata nº 6/2012

3

contudo que este tipo de iniciativas devia partir mais vezes do próprio Museu, quer
não só em relação à escola, como também em relação à sociedade civil. Na opinião da
Vereadora, a organização deste tipo de iniciativas seria muito benéfica e poderia obter
muito melhores resultados na divulgação do Museu junto da população do que a
organização de seminários ou fóruns, iniciativas com cariz muito mais técnico e
destinadas a um público especializado.
O Presidente afirmou que, neste caso concreto, o projeto foi articulado entre a direção
da Casa dos Patudos e a Professora Lina Duarte, não obstante aceitar e rever-se na
sugestão da Vereadora.
A Vereadora Regina Ferreira salientou também o trabalho da Professora Lina Duarte.
- Associação de Estudantes da Escola José Relvas – Agradecimento pela cedência do
espaço das Piscinas Municipais para realização da Festa de Carnaval.
Deu-se conhecimento.
PERÍODO FORA DA ORDEM DO DIA
O Presidente colocou à votação a entrada fora da ordem do dia do ponto “«Arranjos
exteriores dos Paços do Concelho de Alpiarça» - Erros e Omissões do Caderno de
Encargos – Quantidades de Trabalho.”
A entrada do ponto foi aprovada por unanimidade.
- Serviço Técnico de Obras – Inf. nº 42/2012 – “Arranjos exteriores dos Paços do
Concelho de Alpiarça” - Erros e Omissões do Caderno de Encargos – Quantidades de
Trabalho.
Deliberado por unanimidade ratificar a autorização do Presidente, conforme
informação técnica.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezanove
horas e cinquenta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que foi
aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
E eu, Maria do Céu Augusto, a exercer funções de Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira, servindo de Secretária, a redigi e assino.
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