ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM
27 DE DEZEMBRO DE 2011 – NÚMERO 24:
Aos 27 dias do mês de Dezembro 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 Carlos Jorge Duarte Pereira, João Pedro Costa Arraiolos, Sónia Isabel
Fernandes Sanfona Cruz Mendes e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira,
Vereadores.
O Vice-Presidente da Câmara, Carlos Pereira, deu início à reunião eram 17 horas e 55
minutos.
Assinalou-se a ausência do Presidente, Mário Pereira.
MOVIMENTO DE FUNDOS
Foi apresentado o resumo diário da tesouraria do dia 26 de Dezembro de 2011.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Intervenção da Vereadora Regina Ferreira. A Vereadora pediu um ponto de situação
relativamente às obras da reparação do telheiro da E. B. 2, 3/S de José Relvas.
O Vice-Presidente esclareceu que ainda na passada quinta-feira esteve em Lisboa numa
reunião com a DREL para pedir esclarecimentos sobre o atraso na emissão do
protocolo de colaboração para a execução das obras de reparação do telheiro e
construção da portaria. Nessa reunião ficou acordada a visita de um engenheiro da
DREL, que deverá vir no dia subsequente a esta reunião, para elaborar um orçamento
para essas duas obras. Ficou também esclarecido que a Câmara dava prioridade à obra
de reparação do telheiro, pelo que se deverá obter dois orçamentos separados a fim de
poder agilizar os processos para que nas férias da Páscoa esta obra esteja pronta. O
Vice-Presidente adiantou ainda que o atraso de deveu ao facto de a nova direção da
DREL ter encontrado o protocolo já elaborado mas sem estar assinado, o que levou à
necessidade de esclarecer o assunto com a direção cessionária.
A Vereadora Sónia Sanfona considera inadmissível a forma como a DREL deixou o
assunto arrastar-se dada a perigosidade que o telheiro apresenta para a comunidade
escolar, e principalmente depois das vistorias que isso mesmo atestaram.
ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
VÁRIOS:
- Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1301 – Alpiarça – Agradecimento.
Deu-se conhecimento.
- Grupo Parlamentar do PCP – GPPCP – Apreciação Parlamentar do DL 111/2011 de
28 de Novembro que introduz portagens nas autoestradas A22, A23, A24 e A25.
Deu-se conhecimento.
- Grupo Parlamentar do PCP – Propostas de Alteração à PPL OE 2012.
Deu-se conhecimento.
- Município de Alpiarça – Gabinete de Ação Social – INF. INT. Nº 140/AS/2011 –
Bolsas de Estudo – Cabimentação.
Deliberado por unanimidade autorizar a atribuição das bolsas de estudo para o ano
letivo de 2011/12 de acordo com o parecer técnico.
- Município de Alpiarça – Gabinete de Ação Social – INF. INT. Nº 141/AS/2011 – Ação
Social Escolar – Cabimento Auxílios Económicos.
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Deliberado por unanimidade autorizar a atribuição do auxílio económico para o ano
letivo de 2011/12 de acordo com o parecer técnico.
- Município de Alpiarça – Gabinete de Ação Social escolar – INF. INT. Nº 135/AS/2011
– Novos Processos de Auxílios Económicos – Ação Social escolar.
Deliberado por unanimidade autorizar a atribuição do auxílio económico para o ano
letivo de 2011/12 de acordo com o parecer técnico.
- Município de Alpiarça – Modificação ao Orçamento – Alteração Nº 19.
Deu-se conhecimento.
- Município de Alpiarça – Modificação ao Orçamento – Alteração Nº 20.
Deliberação por maioria, com duas abstenções das vereadoras Sónia Sanfona e Regina
Ferreira, autorizar a modificação nº 20 ao Orçamento.
- Município de Alpiarça - Modificação às GOP’s – Alteração Nº 16.
Deu-se conhecimento.
- Cáritas Paroquial de Alpiarça – Agradecimento e envio de Boas Festas.
Deu-se conhecimento.
DIVISÃO DE OBRAS PLANEAMENTO E URBANISMO
- Município de Alpiarça – Auto de Receção Definitiva – Biblioteca Municipal de
Alpiarça – Conclusão dos Trabalhos de Construção Civil.
Deu-se conhecimento.
- Município de Alpiarça – Listagem de Processos de Contraordenação Prescritos –
Despachos de 06-12-2011.
Deu-se conhecimento.
- Município de Alpiarça – Decisões Referentes a Processos de Contraordenação –
Despachos de 23-11-2011.
Deu-se conhecimento.
- Município de Alpiarça – Serviço Técnico de Obras – INF. INT. Nº 299/2011 de 15 de
Dezembro – Emissão de Certidão – Localização de Prédio em Área Urbana.
Aprovado por unanimidade, de acordo com o parecer técnico.
- Município de Alpiarça – Serviço Técnico de Obras – INF. INT. Nº 292/2011 de 14 de
Dezembro – Certificação (Art.º 54 da Lei nº 64/2003) – Constituição de
Compropriedade.
Deliberado por unanimidade autorizar a emissão de certificação de constituição de
compropriedade, de acordo com o parecer técnico.
- Município de Alpiarça – Serviço Técnico de Obras – INF. INT. Nº 281/2011 de 30 de
Novembro – Proc.º de Obras Nº L-9/2007 – Operação Urbanística de Loteamento –
Alteração.
Deliberado por unanimidade autorizar a operação pretendida, de acordo com parecer
técnico.
- Município de Alpiarça – Arruamento em Frade de Cima – Rua Josué Peralta, Rua
Norton de Matos, Rua de S. Martinho – Candidatura Eixo 4 – Qualificação Ambiental
e Valorização do Espaço Rural, Regulamento específico – Ações de Valorização e
Qualificação Ambiental.
Deliberado por unanimidade aprovar o projeto de candidatura para arruamento no
Frade de Cima.
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
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- Município de Alpiarça – Chefe de Divisão – INF. INT. 33/2011 – Dívidas de Refeições
e Prolongamentos Escolares.
A Vereadora Sónia Sanfona declarou que não vê inconveniente nenhum em que os
pagamentos sejam parcelados, pelo menos para as pessoas que demonstrarem
interesse em que assim seja. A Vereadora perguntou contudo quais foram as diligências
que a Câmara fez no sentido de garantir o pagamento dos montantes em dívida por
parte das famílias que não mostraram intenção de efetuar pagamento parcelar.
O Vice-Presidente informou que a Câmara fez um resumo destas dívidas e convocaram
as famílias para procederem aos pagamentos dos montantes em atraso. Nessa altura
conseguiu-se saldar alguma da dívida, embora muita se tenha mantido. Com a entrada
em vigor do novo regulamento o Vice-Presidente pretende fazer um novo resumo das
famílias em dívida a fim de tentar mais uma vez regularizar a situação e atenuar os
desequilíbrios entre as famílias que pagam e aquelas que não demonstram intenção de
pagar os serviços em atraso.
A Vereadora Sónia Sanfona afirmou que é preciso ainda assim assegurar que nenhuma
criança fique sem comer, mesmo aquelas cujos pais não têm condições ou não querem
pagar as refeições, conquanto seja da opinião que se deve encontrar um mecanismo
que obrigue a que as famílias vão cumprindo os pagamentos.
Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezoito
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 Administrativa e
Financeira, servindo de Secretária, a redigi e assino.
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