ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 25
DE SETEMBRO DE 2012 – NÚMERO 18/2012
Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro 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,
João Pedro da Costa Arraiolos e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira,
Vereadores.
O Presidente da Câmara deu início à reunião eram dezoito horas e sete minutos.
Registou-se a ausência da Vereadora Sónia Sanfona e do Vereador Carlos Pereira, o
último por motivo de férias.
MOVIMENTO DE FUNDOS
Foi apresentado o resumo diário de Tesouraria de 24 de Setembro de 2012.
ATAS
Passou-se à apreciação e votação da ata nº 11/2012, referente à reunião de 12 de
Junho de 2012. Com as alterações propostas pela Vereadora Regina Ferreira e pelo
Presidente, a acta foi aprovada por unanimidade.
Passou-se à apreciação e votação da ata nº 13/2012, referente à reunião de 10 de Julho
de 2012. A Vereadora Regina Ferreira e o Presidente fizeram propostas de correcção da
redacção. A Vereadora referiu ainda que a acta não retrata inteiramente a intervenção
de um munícipe durante a licitação de um lote da Zona Industrial decorrida durante a
reunião em apreciação.
O Presidente sugeriu que se retirasse a acta para que se ouvisse de novo a gravação e
se acrescentasse o que houvesse a acrescentar. A proposta do Presidente foi aceite por
unanimidade.
Passou-se à apreciação e votação da ata nº 14/2012, referente à reunião de 24 de Julho
de 2012. Não havendo propostas de correcção, a acta foi aprovada por unanimidade.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
A Vereadora Regina Ferreira começou por confrontar o Presidente com uma afirmação
que este fez na Assembleia Municipal, que dava conta de que haveria elementos do PS
que não queriam os médicos em Alpiarça. A Vereadora entende que se o Presidente
tem a certeza do que estava a dizer, era bom que apresentasse provas.
Ainda relativamente aos médicos cubanos que entretanto entraram ao serviço no
Centro de Saúde, a Vereadora perguntou se a organização de trabalho é idêntica à dos
médicos anteriores, nomeadamente se fazem serviço noutros locais além do Centro de
Saúde de Alpiarça, e se se mantêm as mesmas condições de trabalho.
A Vereadora pediu em seguida esclarecimentos relativamente à situação dos eucaliptos
que foram cortados e deixados no local, assunto que ela já trouxe numa reunião de
Câmara anterior. A Vereadora pretende saber se as árvores já foram retiradas.
Perguntou ainda se as obras de substituição do telheiro na Escola E. B. 2, 3/S já estão
concluídas.
Finalmente, a Vereadora perguntou se houve desenvolvimentos na situação
respeitante ao Bar dos Arcos e à pretensão da proprietária de alargar o horário através
da alteração do Alvará do estabelecimento.
O Presidente começou por comentar a observação da Vereadora relativamente às suas
declarações na Assembleia sobre a má vontade de alguns elementos do PS no que
respeita à vinda dos médicos cubanos. O Presidente declarou que, conhecendo os
circuitos do boato ou pelo menos parte deles, uma pessoa percebe o que se passa e
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fica a saber quem é que diz o quê. Além disso, se os médicos não tivessem vindo, a
leitura que o PS faria era a de que este Executivo não teria tido capacidade para trazer
os médicos, pelo que tratar-se-ia de uma vitória política para o PS, da qual os seus
candidatos iriam beneficiar. Essa foi a ideia que se tentou passar e facilmente se
consegue perceber de onde veio.
Quanto às condições de trabalho e definição dos pormenores de serviço dos novos
médicos, o Presidente declarou não ter nenhum dado concreto para esclarecer a
Vereadora, até porque os médicos chegaram apenas no dia anterior a esta reunião. Em
todo o caso, os médicos já hoje se apresentaram no Centro de Saúde onde se reuniram
com a Directora do ACES-Lezíria II a fim de delinearem já alguns desses detalhes. O
Presidente acrescentou que tem insistido junto da Directora do ACES que, sendo a
Câmara de Alpiarça quem paga as despesas de habitação dos médicos, à partida
também se espera que a população de Alpiarça veja as suas necessidades satisfeitas.
No entanto, havendo garantia de que cada alpiarcense tem médico de família, o
Presidente não se opõe a que os médicos prestem serviço noutros locais. De resto, o
Executivo tem insistido junto do Ministério no sentido de esclarecer essas e outras
questões, mas até agora não se obteve nenhuma resposta concreta.
Em relação aos eucaliptos, o Presidente não voltou a passar no local, mas teve
informação de que decorriam já trabalhos de limpeza.
Quanto ao telheiro da escola, o Presidente informou que os trabalhos estão concluídos.
Não obstante, o Presidente acrescentou que toda esta situação relativa à substituição
do telheiro prova que na altura da transferência de competências assinada pelo
anterior Executivo não ficou salvaguardo o interesse municipal, dado que tudo isto
devia ter ficado definido. O Presidente acrescentou ainda que para além dessa
intervenção, decorreram um conjunto de outras intervenções ao nível das
infraestruturas na área da educação que entretanto o Executivo tem tornado públicas.
Por fim, relativamente ao Café dos Arcos, o Presidente não tem nota que dê conta de
qualquer desenvolvimento nesse caso nem de um eventual pedido de alteração da
classificação do estabelecimento por parte da proprietária.
ORDEM DO DIA
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
VÁRIOS:
- Município de Alpiarça – Vereador Carlos Jorge Pereira – Proposta nº 13/2012 –
proposta de Aceitação de Doação de uma máquina de lavagem KARCHER 4.80, no
valor de 258,69€, pela empresa Allfresh – Hortícolas de Alpiarça, Ld.ª.
Deliberado por unanimidade aceitar a doação.
- Informação Interna n.º 80/GE/2012 – Auxílios Económicos – Requerimentos de
Auxílios Económicos realizados fora do prazo.
Deliberado por unanimidade aprovar a nova listagem de beneficiários dos apoios
económicos, de acordo com a informação técnica.
- Informação Interna nº 81/GE/2012 – Proposta de comparticipação – Artigo 5º do nº
3 do Regulamento de Funcionamento da Componente de Apoio à Família nos
Estabelecimentos do 1º Ciclo do Concelho de Alpiarça (CAF).
Deliberado por unanimidade autorizar o funcionamento da Componente de Apoio à
Família nas bases e com os valores propostos na informação interna do Gabinete de
Educação.
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- Grupo Parlamentar PCP – Deputado António Filipe – Remete para conhecimento a
resposta recebida do Governo à pergunta sobre a falta de médicos no Centro de
Saúde de Alpiarça.
Deu-se conhecimento.
- Grupo Parlamentar “Os Verdes” – Remetem para conhecimento uma pergunta
dirigida ao Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território pelos Sr.s Deputados Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira, sobre a
“Eutrofização da Vala Real de Alpiarça”.
Deu-se conhecimento.
DIVISÃO DE OBRAS PLANEAMENTO E URBANISMO
- Informação Interna nº 93 de 19/09/2012 – GTO – Empreitada; Espaços Exteriores e
Edifício de Apoio da Casa Museu dos Patudos de Alpiarça – Erros e Omissões de
Projecto.
O Presidente sugeriu que este ponto fosse retirado para ser revisto pelo jurista a fim de
se precisar alguns aspectos.
Não havendo oposição, o ponto foi retirado.
- Informação Interna nº 96 - 1ª adenda ao contrato de adjudicação da empreitada dos
“Espaços Exteriores e Edifício de Apoio da Casa Museu dos Patudos – Alpiarça”.
Deliberado por maioria, com a abstenção da Vereadora Regina Ferreira, aprovar a 1ª
adenda ao contrato de adjudicação da empreitada dos “Espaços Exteriores e Edifício de
Apoio da Casa Museu dos Patudos – Alpiarça”.
- Requerimento da Empresa FILIPETEJO, Mármores do Ribatejo, Ld.ª, lote nº95 da
Zona Industrial de Alpiarça – Requerer que a Câmara Municipal autorize a venda do
lote e prescinda do exercício do direito de preferência.
Deliberado por unanimidade autorizar a venda do lote e prescindir do direito de
preferência, sendo que cumpre informar o proprietário que este deverá pagar à
Autarquia a compensação prevista no regulamento em vigor.
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
- Município de Alpiarça – DMAF – Serviço de Contabilidade – Modificação ao
Orçamento – Alteração nº 16/2012.
Deu-se conhecimento.
- Município de Alpiarça – DMAF – Serviço de Contabilidade – Modificação às GOP’s –
Alteração nº 16/2012.
Deu-se conhecimento.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezanove
horas e trinta 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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