ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 12 DE
SETEMBRO DE 2011 – NÚMERO: 17
Aos doze dias do mês de Setembro 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
Mário Fernando Atracado Pereira, Presidente da Câmara, Carlos Jorge Duarte Pereira e Luís
Filipe Silva Garrotes, Vereadores.
O Presidente da Câmara deu início à reunião eram 18 horas e 04 minutos.
Assinalou-se a ausência dos vereadores Mário Peixinho e Regina Ferreira.
MOVIMENTO DE FUNDOS
Tomou-se conhecimento do resumo diário da tesouraria de 9 de Setembro de 2011.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Vereador Luís Garrotes tomou a palavra para apresentar um voto de louvor pelos excelentes
resultados obtidos pelos atletas do Clube Desportivo “Os Águias” no Campeonato Europeu de
Triatlo.
O Presidente afirmou subscrever inteiramente este voto de louvor e salientou o sucesso do
Triatlo de Alpiarça não só ao nível de resultados, mas igualmente ao nível da promoção do
Concelho no exterior.
Posto à votação, o voto de louvor foi aprovado por unanimidade.
O Vereador Luís Garrotes perguntou em seguida se o CLDS tinha tido algum desenvolvimento.
Relativamente aos arranjos exteriores na Casa dos Patudos, o Vereador perguntou se o
projecto era definitivo ou se ainda havia lugar a possíveis alterações que entretanto ele ou a
Vereadora Regina Ferreira propusessem.
Por último, o Vereador afirmou que um expositor presente na Alpiagra lhe disse que havia
diferença de critérios no que respeita ao pagamento dos espaços. O Vereador perguntou se
esta queixa merece algum crédito e, caso se confirme, se existe alguma justificação para que
uns tenham de pagar e outros não.
O Presidente passou a responder ao Vereador, começando por informar que o CLDS não teve
desenvolvimentos e que agora muito dificilmente os terá. De qualquer forma, a Câmara tentará
marcar uma última reunião com a Segurança Social a fim de definir de uma vez essa questão.
O Vereador Luís Garrotes perguntou se quando essa reunião acontecer será também
convidado a participar.
O Presidente afirmou não ter nenhuma objecção à participação do Vereador nessa reunião,
mas terá de averiguar junto da Segurança Social se eles vêem algum inconveniente.
Em relação à obra dos Patudos, o Presidente explicou que a reformulação dos projectos se
reveste de alguma urgência para corresponder aos prazos da candidatura da obra aos fundos
comunitários. Entende o Presidente que, tendo em conta a urgência da conclusão da obra e as
formalidades e burocracias que outra reformulação implicaria, se torna extemporâneo estar a
fazer possíveis alterações pontuais ao projecto, o que poderia levar a um adiamento do prazo
de conclusão da obra. De qualquer forma, o Presidente comprometeu-se em abrir a discussão
sobre este assunto no caso de, por algum motivo, o projecto tiver de voltar à Câmara.
Relativamente à Alpiagra, o Presidente explicou que a Câmara decidiu isentar do pagamento as
empresas do Concelho, dado que era manifesta a dificuldade dos comerciantes alpiarcenses
em estarem presentes na Alpiagra e fazerem frente à despesa que a sua participação acarreta.
Este gesto antecipa uma campanha que a Autarquia está a preparar de incentivo e apoio ao
comércio local e que deverá ser lançada no final do ano. Esta decisão não foi ocultada, uma vez
que logo na conferência de imprensa de apresentação do certame se explicou em que moldes
esta isenção se iria processar. Estavam pois isentos do pagamento todos os agentes
económicos de Alpiarça que participassem no certame, excepto aqueles cuja actividade
económica se destina à transacção imediata de bens de consumo dentro do certame, isto é,
todos aqueles cuja participação na feira se traduz na prossecução de lucro imediato mais do
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que na promoção da sua actividade. Em todo o caso, o assunto ainda virá à Câmara para
ratificação.
ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
VÁRIOS:
- PROPOSTA – Aquisição Caderno Cultural “Melão Manuel António”.
O Presidente apresentou uma proposta para a aquisição de cem exemplares deste livro editado
pela A.I.D.I.A. sobre a espécie de melão criada por um agricultor alpiarcense, a um custo de
cinco euros por exemplar.
O Vereador Luís Garrotes elogiou a iniciativa da A.I.D.I.A., mas apresentou algumas reservas
quanto à sua posição de voto, dado que não tem conhecimento da publicação em causa.
Entende também que seria importante conhecer a tiragem da edição.
O Presidente propôs a retirada do ponto a fim de se solicitar à A.I.D.I.A. o envio de um
exemplar do livro e de se questionar essa associação sobre a tiragem da 1ª edição.
Esta proposta foi aceite por unanimidade.
- PROPOSTA – Apoio Financeiro à realização da 1ª Maratona Fotográfica de Alpiarça.
Sobre esta proposta o Vereador Luís Garrotes lamentou que o pedido não estivesse anexado à
proposta e que os custos associados à iniciativa não estivessem devidamente fundamentados.
De resto, o Vereador é da opinião de que esta iniciativa é meritória, mas entende que, sendo a
S.F.A. uma das associações que mais beneficia de apoios da Câmara, seria importante que a
associação justificasse com base no orçamento da iniciativa, o valor que pede.
O Presidente afirmou estar de acordo com o Vereador no que toca à fundamentação dos
pedidos, mas lembrou, por exemplo, que sairia muito mais caro à Câmara pagar o almoço aos
participantes da Maratona na Feira, como era hábito acontecer noutros mandatos. Entende o
Presidente que a proposta da S.F.A. é vantajosa, não só porque o valor que pede é inferior ao
que seria de prever, mas porque esta iniciativa vai garantir que Alpiarça fica com um espólio
fotográfico importante, além do valor acrescentado à própria Alpiagra com a inserção da
iniciativa no programa do certame.
Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria com abstenção do Vereador Luís
Garrotes.
- Proposta de Renovação da Avença de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica.
Deliberado por maioria, com abstenção do Vereador Luís Garrotes, emitir um parecer prévio
favorável à renovação do contrato de avença de prestação de serviços de assessoria jurídica.
- Acordo de Cooperação com a Associação VIDA “CIDADES AMIGAS DAS PESSOAS IDOSAS”.
Deliberado por unanimidade aprovar este acordo de cooperação entre o município de Alpiarça
e a Associação VIDA.
- Protocolo com a MESTRES PUBLICIDADES – Licenciamento da Instalação de 4 painéis
publicitários.
O Presidente explicou que se trata de um acordo para a utilização gratuita por parte da Câmara
das infra-estruturas da empresa, isto é, de quatro dos seus painéis publicitários (outdoors),
sendo que a Câmara assegura a esta empresa, como contrapartida, a isenção do pagamento da
taxa de licenciamento.
Deliberado por unanimidade aprovar este protocolo. Submeter à Assembleia Municipal.
TAXAS E LICENÇAS
- Licença Especial de Ruído – ALPIAGRA 2011.
Deliberado por unanimidade ratificar a aprovação da licença especial de ruído para a Alpiagra
2011.
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DIVISÃO DE OBRAS PLANEAMENTO E URBANISMO
- Informação Interna 123/2011 – Serviço Técnico de Obras – Alvará de Loteamento nº2/2001
– Proc. Loteamento nº 14/99 Marília Matos Alves e Outros.
Deliberado por unanimidade concordar com a emissão de certidão nos termos do nº 5 da
informação técnica.
INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
Não houve inscrições.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezanove horas e
trinta e um 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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