ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM
11 DE JUNHO DE 2013 – NÚMERO 12/2013
Aos onze dias do mês de Junho do ano de dois mil e treze reuniu a Câmara Municipal
de Alpiarça em sessão ordinária no Auditório do Edifício dos Paços do Município.
Compareceram Mário Fernando Atracado Pereira, Presidente, João Pedro Costa
Arraiolos e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira, Vereadores. Registada a
ausência dos vereadores Carlos Jorge Duarte Pereira e Sónia Isabel Fernandes Sanfona
Cruz Mendes.
O Presidente deu início à reunião eram dezoito horas e cinco minutos.
MOVIMENTO DE FUNDOS
Foi apresentado o resumo diário de Tesouraria de 11 de Junho de 2013.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
A Vereadora Regina Ferreira disse ter verificado há uns dias a falta de iluminação
pública numa parte da Rua José Relvas desde o Intermarché e que apanhava a Av.ª
Carlos Relvas, mas pensa que o assunto já estará resolvido. O Vereador João Arraiolos
informou que de facto houve falha de iluminação naquela zona, porque é onde mora,
mas que a avaria foi reportada à EDP e que a iluminação já foi restabelecida.
O Presidente informou que assinou no passado dia 7 de Junho, em Fátima, um
protocolo de compromisso no âmbito do Programa Contratos Locais de
Desenvolvimento Social (CLDS+), na presença do Ministro da Solidariedade e da
Segurança Social, Pedro Mota Soares.
A câmara municipal tinha aprovado na última reunião de Câmara a Entidade
Coordenadora Local da Parceria e do Coordenador Técnico do CLDS+. O Presidente
acrescentou que foram assinados protocolos de compromisso com 62 municípios e
respectivas entidades coordenadoras locais, que o CLDS+ terá uma dotação de 375 mil
euros para reforçar as iniciativas para empregabilidade através de novos apoios no
Emprego, Formação e Qualificação e pela criação de gabinetes de atendimento na área
da empregabilidade que funcionarão em estreita parceria com as autarquias, as
organizações de economia social e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o
que representa uma inovação em relação aos anteriores CLDS. A ARPICA – Cantinho do
Idoso, a entidade coordenadora local da parceria, em articulação próxima com todas as
entidades do Conselho Local de Acção Social (CLAS) do concelho de Alpiarça, irá definir
e aplicar um Programa de Acção para os próximos 2 anos, com o objectivo central de
capacitar a resposta aos problemas da pobreza e da exclusão social, quer ao nível da
formação e qualificação de técnicos, quer no que respeita a aplicação de medidas
concretas junto das camadas mais necessitadas de apoio social. Da parte da Câmara
terá de haver um acompanhamento próximo e fazer concretizar agora os princípios que
se tinham definido anteriormente, que são a questão dos vencimentos dos técnicos
terem como referência as tabelas de vencimentos da Função Pública e procurar que as
acções a desenvolver junto dos grupos referenciados e objecto desta intervenção,
sejam o mais concretas possível e contribuam para a formação e qualificação das
pessoas de modo a integrá-las no mercado de trabalho. Nos próximos tempos serão
definidos o plano de acção e outros aspectos de funcionamento do CLDS de Alpiarça.
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ORDEM DO DIA:
VÁRIOS
Apresentação de cumprimentos da nova Direcção Nacional da Quercus
A Direcção Nacional da Quercus, apresenta cumprimentos e dá a conhecer os novos
órgãos sociais, eleitos para o biénio 2013-2015
Foi dado conhecimento.
- Município de Alpiarça – Proposta do Sr. Presidente - Proposta de Deliberação –
Venda do direito de superfície por 50 anos, contados a partir de 22 de Janeiro de
1997, de um lote no recinto da feira à Sociedade Filarmónica Alpiarcense “1.º de
Dezembro”
Proposta para venda do lote n.º 19, com a área total de 161,8 m 2, sito no Loteamento
Municipal do Parque de Exposições do Recinto da Feira de Alpiarça, a que corresponde
o artigo da matriz n.º 7701-P, registado sob o n.º 8420 da freguesia e concelho de
Alpiarça, na Conservatória do Registo Civil de Alpiarça, em direito de superfície por 50
anos contados a partir de 22 de Janeiro de 1997, à Sociedade Filarmónica Alpiarcense,
nos termos acordados no contrato de promessa assinado em 1998.
Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.
- Município de Alpiarça - Proposta do Sr. Presidente - Proposta de Deliberação –
Venda do direito de superfície por 50 anos, contados a partir de 22 de Janeiro de
1997, de um lote no recinto da feira aos Herdeiros de Júlio do Céu Calado
Proposta para venda do lote n.º 18, com a área total de 96 m 2, sito no Loteamento
Municipal do Parque de Exposições do Recinto da Feira de Alpiarça, a que corresponde
o artigo da matriz n.º 7700-P, registado sob o n.º 8419 da freguesia e concelho de
Alpiarça, na Conservatória do Registo Civil de Alpiarça, em direito de superfície por 50
anos contados a partir de 22 de Janeiro de 1997, aos Herdeiros de Júlio do Céu Calado,
nos termos acordados no contrato de promessa assinado em 1998.
Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.
- Município de Alpiarça - Proposta do Sr. Presidente - Proposta de Deliberação –
Venda do direito de superfície por 50 anos, contados a partir de 22 de Janeiro de
1997, de um lote no recinto da feira à colectividade Moto-Clube “Charrua”
Proposta para venda do lote n.º 21, com a área total de 200 m 2, sito no Loteamento
Municipal do Parque de Exposições do Recinto da Feira de Alpiarça, a que corresponde
o artigo da matriz n.º 7703-P, registado sob o n.º 8422 da freguesia e concelho de
Alpiarça, na Conservatória do Registo Civil de Alpiarça, em direito de superfície por 50
anos contados a partir de 22 de Janeiro de 1997, à colectividade Moto-Clube “Charrua”,
nos termos acordados no contrato de promessa assinado em 1998.
Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.
- Município de Alpiarça - Regulamentos Municipais – Término dos prazos de consulta
pública.
O Presidente propôs a retirada deste ponto da Ordem do Dia por ter algumas dúvidas
relativamente à sua vinda ao executivo, sem ir à assembleia municipal. Como ninguém
se opôs o ponto foi retirado.
- Município de Alpiarça – Informação Interna 18/AS/2013 (30 de maio 2013) Actividades Programa OTL/Verão 2013
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O Presidente informou que se trata de uma informação a dar conhecimento que o
Programa OTL Verão 2013 decorrerá de 17 de Junho a 6 de Setembro de 2013 e se
destina a crianças dos 6 aos 10 anos de idade.
A Vereadora Regina Ferreira perguntou com que pessoal reforçaram o apoio a esta
actividade tendo em conta o termo do contrato de técnicas ligadas a esta área. Pediu
ainda algumas informações sobre a realização do Programa Férias Desportivas para o
próximo Verão.
O Vereador João Arraiolos, quanto ao OTL Verão de 2013, informou que a actividade já
tem vindo a ser divulgada desde a passada semana, quer no Site quer no Facebook,
incluindo também a documentação. Quanto às Férias Desportivas, quando foram
autorizadas as da Páscoa foram logo autorizadas as de Verão, que se irão realizar pela
terceira vez e este ano com início a 2 de Julho. Irá manter-se o mesmo figurino,
funcionando em períodos de 2 horas por dia, alternando entre tarde e manhã, de terça
a sexta-feira, para crianças dos 10 aos 15 anos. Porém, devido a várias solicitações, foi
feita uma conciliação entre o Programa OTL e as Férias Desportivas de modo a que
todos os que o pretenderem podem frequentar os dois programas. Na prática haverão
três programas distintos mas complementares, para quem queira estar ocupado todo o
dia, incluindo a segunda-feira, sendo as refeições servidas na escola primária. Serão
integrados dois estagiários na área do Desporto para apoiar as Férias Desportivas e dois
estagiários da área de Acção Social para apoiarem as actividades do OTL, com
acompanhamento e coordenação de Gabinetes da autarquia.
GABINETE TÉCNICO DE OBRAS
- Município de Alpiarça – Informação Técnica n.º 38/GTO/2013 (29 maio 2013) Arranjos Exteriores dos Paços do Concelho – Alpiarça, Aprovação e autorização para
execução dos trabalhos adicionais, constantes na informação anexa.
O Presidente deu a palavra ao Eng.º Portugal de Sousa que explicou que esta proposta
respeita a trabalhos de mudança de localização do PT, sendo da responsabilidade da
Câmara a execução das tubagens para colocação de cablagens, é um trabalho que se
aconselha a ser feito já para depois não ter de se andar a partir pavimentos. Quanto ao
betão diz respeito à necessidade de um maior volume de betão numa parte da viga de
fundação que não constava das peças de projecto, quanto à drenagem refere-se à
colocação de quatro caixas de visita nos cantos da praça central de modo a permitir
uma melhor drenagem das águas pluviais, sendo que inicialmente estava apenas
prevista uma caleira contínua sem qualquer caixa, concluindo-se que tecnicamente a
execução destas caixas aos cantos permite uma melhor drenagem.
A proposta foi aprovada por unanimidade, de acordo com a informação técnica.
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
- Proposta do Vereador das Finanças n.º 10/2013 – Modificação ao Orçamento Revisão n.º 1 e Modificação às GOP's - Revisão n.º 1 – Propõe-se a aprovação da 1ª
revisão do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2013.
O presidente informou que da prestação de contas do exercício de 2012 resultou um
Saldo de Gerência, para o exercício seguinte, no valor de € 621.904,89. A incorporação
deste saldo só é possível através de Revisão Orçamental. É competência da câmara
municipal elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal as revisões ao
Orçamento e às Grandes Opções do Plano.
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Propõe-se: Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 169/99 de 18 de
Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5 A/2002 de 11 de Janeiro, submeter-se à
câmara municipal de Alpiarça para aprovação da 1.ª revisão do Orçamento e das
Grandes Opções do Plano para 2013.
Após deliberação da Câmara deverá esta Revisão ser submetida à Assembleia nos
termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 64.º e b) do n.º 2 do
artigo 53.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5 A/2002 de
11 de Janeiro.
Não se registando discussão foi a proposta posta à votação, tendo sido aprovada por
maioria com a abstenção da Vereadora Regina Ferreira.
- Município de Alpiarça – DMAF - Serviço de Contabilidade – Modificação ao
Orçamento – Alteração n.º 07/2013
O Presidente informou que se trata de uma simples alteração ao Orçamento e vem à
Câmara apenas para conhecimento. Foi dado conhecimento.
- Município de Alpiarça – DMAF - Serviço de Contabilidade – Modificação às GOP'S –
alteração n.º 07/2013
O Presidente informou que se trata de uma simples alteração às GOPS'S e vem à
Câmara apenas para conhecimento. Foi dado conhecimento.
TAXAS E LICENÇAS
- Requerimento de Licença Especial de Ruído para realização de um espectáculo no
recinto da Casa do Povo, em Alpiarça, com inicio no dia 31/05/2013 e termo no dia
01/06/2013, no seguinte horário - das 20 horas às 02 horas, pelo Rancho Folclórico da
Casa do Povo de Alpiarça
O Presidente informou que se trata de ratificar o seu despacho que autorizou a emissão
desta licença. Posto à votação o ponto foi aprovado por unanimidade.
PONTOS ADITADOS À ORDEM DO DIA:
O Presidente propôs o aditamento de um ponto à Ordem do Dia para apreciação e
votação da proposta de parecer prévio/autorização para uma renovação por mais um
ano dos contratos a termo resolutivo existentes em 31/12/2012, de Bruno Miguel
Marques de Oliveira, com termo a 11 de Setembro de 2013 e de Vasco Alexandre
Freitas dos Santos, com termo a 30 de Setembro de 2013, nos termos do disposto nos
números 3 e 9 do artigo 59º da LOE para o ano de 2013.
Aprovada por unanimidade a entrada do ponto, foi o mesmo posto à discussão. A
Vereadora Regina Ferreira teve algumas dúvidas sobre a redacção da proposta, tendo
sido informada pelo Presidente que são regras introduzidas pelo Orçamento de Estado
para obrigar à redução de pessoal e de despesas com pessoal com contratos a termo.
Discutida a proposta foi posta à votação, tendo sido aprovado por unanimidade, bem
como a remessa da documentação à assembleia municipal.
De seguida o Presidente propôs o aditamento de mais um ponto à Ordem do Dia para
apreciação e votação de uma Proposta do Vereador Carlos Pereira n.º 11/CJP/2013, que
apresenta a minuta de Normas de Participação e Ficha de Inscrição para Festival do
Melão e Concursos do Melão e Melancia, para análise e aprovação. Propõem-se
igualmente que caso os documentos se mantenham nos próximos anos e as alterações
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futuras sejam só referentes às datas, as mesmas possam ser alteradas mediante
despacho do Sr. Presidente da Câmara.
Aprovada por unanimidade a entrada do ponto, o mesmo foi posto à discussão. Não se
tendo registado discussão, foi o ponto aprovado por unanimidade.
Por último foi proposto pelo Presidente, que a Câmara ao abrigo do n.º 3 do artigo 4.º
da Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro, alterada pela Lei 64/2012 de 20 de Dezembro,
delibere o aumento temporário dos Fundos Disponíveis no mês de Junho de 2013 no
valor global de € 276.839,58 referente às antecipações dos valores a receber do QREN
por conta da empreitada dos Espaços exteriores e Edifício de Apoio à Casa dos Patudos
– Museu de Alpiarça.
Aprovada por unanimidade a entrada do ponto, a proposta foi posta à discussão. Não
se tendo registado discussão, foi a proposta aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezanove
horas e quinze minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que foi
aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
E eu, Ana Cristina Lima Ferreira, exercendo funções de Secretária no Gabinete de Apoio
à Presidência, servindo de Secretária, a redigi e assino.
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