ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM
22 DE NOVEMBRO DE 2011 – NÚMERO 22:
Aos 22 dias do mês de Novembro 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
Pereira, João Pedro da Costa Arraiolos, Sónia Isabel F. Sanfona Cruz Mendes e Maria
Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira, Vereadores.
O Presidente da Câmara deu início à reunião eram 21 horas e 25 minutos.
MOVIMENTO DE FUNDOS
O movimento de fundos correspondente ao dia imediatamente anterior à data desta
reunião será posteriormente entregue aos vereadores.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
A Vereadora Regina Ferreira começou por se referir às propostas para o plano de
actividades da Autarquia, assunto que se discutiu na última reunião, na qual ficou
acordado que o Executivo enviaria às diversas forças políticas um documento com as
linhas orientadoras do plano de actividades. A vereadora informou que não recebeu
nenhum documento, pelo que, depois de analisar as propostas que o PS apresentou
nos últimos dois anos deste mandato e perceber que ainda eram pertinentes decidiu
voltar a apresentá-las, embora com uma ou outra alteração.
O Presidente recebeu as propostas e agendou a discussão das mesmas para a reunião
de Câmara em que se votasse o Orçamento e o Plano de Actividades.
A Vereadora Sónia Sanfona perguntou porque é que este ano não se agendou uma
reunião com as forças políticas para discutir este assunto, oportunidade mais favorável
para a discussão de propostas do que a sua apresentação a seco e sem conhecimento
de causa num documento avulso.
O Presidente explicou que no ano passado, pela primeira vez, essa reunião foi
convocada, tendo sido enviado um convite à participação das forças políticas em
oposição, PS, PSD e CDS; a reunião realizou-se, mas tendo comparecido apenas o
representante do PSD. Este ano, e tendo em conta a proximidade dos prazos, decidiuse que não se realizaria a reunião, tendo sido enviado um ofício a todas as forças
políticas de oposição representadas nos órgãos do Município solicitando o envio de
propostas que considerassem dever fazer parte das Grandes opções do Plano e do
Orçamento para 2012. Apesar de ter definido esta metodologia, no cumprimento do
Estatuto do Direito de Oposição, o Presidente não põe de parte a hipótese de ainda vir
a realizar a referida reunião, se houver essa manifestação de vontade por parte das
forças políticas e houver calendário disponível para tal.
A Vereadora Sónia Sanfona manifestou vontade de que essa reunião se realizasse.
Retomando a sua intervenção, a Vereadora Regina Ferreira referiu a sua estranheza
pelo facto de a informação que aparece no site da Câmara surgir quase em simultâneo
em blogues pessoais, sendo que inclusivamente aparecem ao mesmo tempo
fotografias dos eventos quer no site da Câmara quer nesses blogues.
O Presidente explicou que muitas vezes estão presente nas iniciativas da Câmara
pessoas que tiram fotografias e que lhes dão posteriormente o destino que entendem,
ou acontece ainda que as pessoas vão buscar as fotos ao site da Câmara e as utilizam
nas suas páginas de internet, prática que, não sendo se calhar a mais correcta se não
existir comunicação à autarquia dessa intenção, nem por isso acarreta especiais
problemas, até porque se trata de contribuições importantes e suplementares para a

divulgação da actividade da Câmara, razão de ser da sua publicação nos espaços online
do Município. O Presidente referiu ainda, no que respeita à blogosfera, que grave é a
deturpação, as mentiras e calúnias que, por vezes, surgem associadas a esta forma de
comunicação.
A Vereadora Sónia Sanfona lembrou que as fotografias da Câmara estão ao abrigo dos
direitos de autor e que não podem ser replicadas sem autorização.
ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
VÁRIOS:
- Assembleia Municipal de Alpiarça – Voto de Pesar apresentado na A. Municipal pelo
Agrupamento de Escolas de José Relvas – Alpiarça.
Deu-se conhecimento.
- Município de Alpiarça – Proposta – Atribuição de Subsídio ao Núcleo de Amigos do
Cicloturismo de Alpiarça.
Deliberado por unanimidade ratificar a autorização dada pelo Presidente de atribuir
este subsídio.
- Modificação ao Orçamento – Alteração nº 17.
Deu-se conhecimento.
- Município de Alpiarça – Gabinete de Acção Social – INF. INT. Nº 123/AS/2011 –
Auxílios Económicos – Alteração de Subsídio Escolar Diana Lourenço.
Deliberado por unanimidade ratificar a atribuição de auxílio económico no escalão A a
esta aluna, de acordo com informação técnica.
- Édio Martins – Agradecimento.
Deu-se conhecimento.
- Partido Ecologista “Os Verdes” – Pergunta ao Governo – Transportes Públicos na
Área Metropolitana de Lisboa.
Deu-se conhecimento.
DIVISÃO DE OBRAS PLANEAMENTO E URBANISMO
- Município de Alpiarça – Serviço Técnico de Obras – Informação Técnica nº 80/2011
de 23 de Maio de 2011 – Alteração de Gaveto Drtº Rua 25 de Abril/Rua Depósito
Água – Frade de Baixo – Avaliação do terreno.
Aprovado por unanimidade, de acordo com informação técnica.
- Município de Alpiarça - Gabinete Técnico – INF. INT. Nº 136 – Comissão de Avaliação
do Património – Relatórios de Vistoria de Avaliação – Processos avaliados.
Aprovado por unanimidade, de acordo com a informação técnica. Submeter à
apreciação da Assembleia Municipal.
- Município de Alpiarça – Gabinete Técnico – INF. INT. Nº 137 – Comissão de Avaliação
do Património – Relatórios de vistoria de Avaliação – Processos avaliados.
Aprovado por unanimidade, de acordo com a informação técnica. Submeter à
apreciação da Assembleia Municipal.
- Município de Alpiarça – Gabinete Jurídico – INF. INT. Nº 41 – Exercício do direito de
preferência – Lote 69 – Zona Industrial.
Deliberado por unanimidade autorizar a venda com abdicação do direito de
preferência por parte da Câmara.

- Município de Alpiarça – Serviço Técnico de Obras – Informação nº 267/2011 de 7 de
Novembro – Certificação (Artº 54º da Lei nº 64/2003) – Constituição de
Compropriedade.
Deliberado por unanimidade aprovar a constituição da compropriedade, de acordo
com informação técnica, e emitir a certidão na qual conste o ónus da indivisibilidade
do prédio.
TAXAS E LICENÇAS
- Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º Dezembro – Autorização para o lançamento
de 1 dúzia de foguetes no dia 01-12-2011.
Deliberado por unanimidade ratificar a autorização concedida pelo Presidente.
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
- Município de Alpiarça – Contrato de Financiamento Reembolsável – Minuta.
Deliberado por unanimidade concordar com a minuta de contrato de financiamento
reembolsável do BEI.
- Município de Alpiarça – Contrato de Programa e Gestão (LT, Sociedade de
Reabilitação Urbana, EM).
A Vereadora Sónia Sanfona saudou a constituição desta sociedade que, a exemplo de
outras sociedades supra-municipais, constitui uma mais-valia para todos os concelhos
envolvidos.
Deliberado por unanimidade aprovar o contrato de programa e gestão. Submeter à
apreciação da Assembleia Municipal.
PERÍODO FORA DA ORDEM DO DIA
O Presidente propôs a entrada do ponto “Edital para a Venda de Pinhas da Quinta dos
Patudos”, a dar entrada já no período fora da ordem do dia.
A entrada do ponto fora da ordem do dia foi aprovada por unanimidade
- Edital para a venda de pinhas da Quinta dos Patudos
Deliberado por unanimidade aprovar a abertura do procedimento de venda de pinhas,
conforme Edital 46/2011.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram vinte e
duas horas e cinquenta e cinco 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 Municipal
Administrativa e Financeira, servindo de Secretária, a redigi e assino.

