ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 16
DE ABRIL DE 2012 – NÚMERO 7/2012
Aos dezasseis dias do mês de Abril 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,
Carlos Jorge Pereira, João Pedro Costa Arraiolos e Maria Regina Sardinheiro do Céu
Furtado Ferreira, Vereadores.
O Presidente da Câmara deu início à reunião eram dezoito horas e quinze minutos.
Constatou-se a ausência da Vereadora Sónia Sanfona.
MOVIMENTO DE FUNDOS
Foi apresentado o resumo diário de Tesouraria de 13 de Abril de 2012.
ATAS
Passou-se à apreciação e votação da ata nº 3, da reunião de 22 de Fevereiro de 2012.
Com as alterações propostas pela Vereadora Regina Ferreira, a ata foi aprovada por
maioria com a abstenção do Presidente, que não esteve presente na Reunião.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
A Vereadora Regina Ferreira fez um pedido de esclarecimento relativamente à
informação que recebeu de que estariam a decorrer trabalhos na Reserva do Cavalo
Sorraia a fim de lá se implantarem contentores para alojamento de trabalhadores
provenientes do estrangeiro e ao serviço de uma unidade fabril da Zona Industrial.
Pediu também para ser informada sobre a situação do antigo edifício da Câmara e
antigo Posto de Cultura, bem como sobre a situação das obras de restituição do
telheiro e construção de uma portaria na Escola E.B. 2, 3/S de José Relvas,
especialmente depois da reunião que decorreu na Escola com representantes do
Ministério da Educação.
O Presidente começou por se referir à situação do antigo edifício dos Paços do
Município, dizendo que não houve evolução da situação e que o edifício continua a
aguardar uma intervenção global, conquanto o Presidente não descure a possibilidade
de intervenções parciais que possam recuperar o aspeto da fachada e o torreão
danificado.
Quanto à substância da reunião com o Diretor Regional de Educação, o Presidente
explicou que foram abordadas as propostas do Ministério para a reorganização da rede
escolar para o ano letivo 2012/13 e a questão do telheiro e da portaria. O Presidente
comunicou que houve finalmente o compromisso expresso do diretor regional de se
avançar com as obras de substituição do telheiro, agora que a DREL encontrou uma
possibilidade de afetar verbas a essa obra, pelo que agora se aguarda o envio por parte
da DREL de um acordo de colaboração na qual estará consignada a verba para fazer
face à despesa, sendo que a obra arrancará quando o período letivo terminar, dado
que requer alguns cuidados de segurança. Já quanto à portaria, a obra terá de ficar
para outra ocasião quando houver disponibilidade financeira por parte da DREL.
Para responder à questão dos contentores na Reserva do Cavalo Sorraia tomou a
palavra o Vereador João Arraiolos que informou que a Câmara recebeu o pedido de
uma empresa fixada na Zona Industrial no sentido de colaborar com a empresa na
receção e hospedagem de cerca de sessenta trabalhadores dinamarqueses que irão
fazer uma campanha especializada de ervilha gourmet, operação que durará cerca de
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um mês e meio. A Câmara acedeu a este pedido num espírito de colaboração com a
empresa sediada em Alpiarça e comprometeu-se a dar as melhores condições possíveis
aos trabalhadores que nos visitam.
A Vereadora Regina Ferreira lembrou que se trata de uma zona de Reserva, pelo que
obedece a determinadas regras, nomeadamente no que respeita à proteção ambiental.
A Vereadora perguntou se esta questão foi equacionada, até porque se trata de um
grande número de pessoas. Perguntou também se o Parque de Campismo não poderia
ter sido equacionado como alternativa à Reserva. Ainda sobre o Parque de Campismo,
a Vereadora pediu um ponto de situação, até porque lhe foi comunicado que em
Setembro passado o Parque fecharia e os proprietários dos imóveis seriam notificados
para retirarem as suas propriedades, o que ainda não aconteceu.
O Vereador João Arraiolos explicou que este grupo, que faz este tipo de trabalho
noutros países também, tem normas ambientais muito rigorosas, as quais se assumem
como condição de ingresso no grupo.
O Presidente explicou que a Reserva foi a única solução viável encontrada, até porque
o Parque de Campismo está fechado formalmente e para o reabrir teria de se reunir
um conjunto de condições e de aprovações por partes de algumas entidades,
expedientes que a Câmara não está em condições de realizar. Relativamente aos
equipamentos ainda existentes no Parque, o Presidente explicou que, por não terem
alternativa, alguns utilizadores do Parque pediram à Câmara para lá deixarem os seus
equipamentos até que a situação se resolva ou encontrem eles próprios alternativa,
pedido a que a Câmara acedeu.
ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
VÁRIOS:
- Município de Alpiarça – CIMLT – Retificação de Peças do Procedimento no âmbito
do Concurso Público nº 3/2011/CCE, para a Aquisição de Combustíveis Rodoviários,
Gás Propano a Granel e Lubrificantes.
Deliberado por unanimidade aprovar a retificação de peças e procedimentos no âmbito
do Concurso Público nº3/20 /CCE, da CIMLT.
- Grupo Parlamentar do PCP – Projeto de resolução subscrito pelos deputados do
Grupo Parlamentar do PCP, pelo não prosseguimento do Processo Legislativo
decorrente da Proposta de Lei nº 44 /XII/1ª do Governo.
Tomou-se conhecimento.
- Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações –
Receção de Documento entregue por um Grupo de Alunos do Agrupamento de
Escolas de José Relvas.
Tomou-se conhecimento.
- Município de Alpiarça – Gabinete Jurídico – Informação Interna nº 61 – Proposta nº
10/2012 – permuta de duas parcelas de terreno na zona industrial.
Deliberado por unanimidade autorizar a presente permuta e submeter à votação da
Assembleia Municipal a afetação da parcela de terreno cedida para integração no
domínio público municipal e a desafetação do domínio público municipal da parcela de
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terreno do Município a ceder ao outorgante António Saragoça Andé, de acordo com a
informação técnica.
- Município de Alpiarça – Proposta de atribuição da Medalha Municipal da Liberdade
aos Munícipes João Carvalho Pereira e Jacinto Ramiro Marvão, ao abrigo do art.º 20º
e do Nº 4 do art.º 22 do Regulamento da Medalha Municipal de Alpiarça.
O Presidente apresentou uma biografia de cada um dos nomes propostos na qual se
traçava o percurso de luta antifascista dos munícipes a serem homenageados.
A Vereadora Regina Ferreira afirmou a sua intenção de votar favoravelmente esta
proposta, ao contrário do que a CDU fez na Assembleia Municipal a propósito da
proposta do PS. A Vereadora entende que as pessoas propostas merecem todo o
respeito e consideração pela luta pelos seus ideais e pelas dificuldades que tiveram de
passar para que eles e os seus pudessem viver de uma forma digna.
O Vereador Carlos Pereira esclareceu que, tanto quanto sabe, uma vez que não esteve
na última Assembleia, a CDU votou contra a proposta do PS não pelo seu conteúdo
mas pela forma como a proposta foi apresentada.
A Vereadora Regina Ferreira entende que o facto de o PS não ter apresentado uma
biografia das pessoas propostas não justifica a reprovação da CDU, até porque se
tratou de uma proposta espontânea de pessoas cujo percurso é do conhecimento de
praticamente todos os eleitos.
O Presidente lembrou que a proposta apresentada pelo PS na Assembleia era
inicialmente muito vaga e até confusa, dado que não se percebia em que moldes se
pretendia homenagear os dois nomes propostos.
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de atribuição da Medalha Municipal
da Liberdade aos munícipes João Carvalho Pereira e Jacinto Ramiro Marvão.
DIVISÃO DE OBRAS PLANEAMENTO E URBANISMO
- Município de Alpiarça – Serviço Técnico de Obras – Informação nº 45/2012 – Op. de
Loteamento – Rua Ezequiel Correia – Frade de Baixo TRIU/Compensação.
Tomou-se conhecimento.
- Município de Alpiarça – Gabinete Jurídico – Informação Interna nº 58 – Proc.º
Loteamento 4/2008 – Parecer sobre informação interna STO nº 144/2011.
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta do Presidente de comunicar ao
requerente a possibilidade de proceder ao pagamento da compensação ao Município e
avançar assim com o projeto que tinha apresentado, de acordo com os pareceres
técnico e jurídico.
- Município de Alpiarça – Serviço Técnico de Obras – Auto de Receção Provisória das
obras de urbanização relativas à Operação de Loteamento nº 9/2007 – Frade de
Baixo.
Deliberado por unanimidade concordar com o auto de receção provisória.
- Município de Alpiarça – Espaços Exteriores e Edifício de Apoio da Casa Museu dos
Patudos – Procedimento para formação de Contrato de Empreitada.
Deliberado por maioria, com a abstenção da Vereadora Regina Ferreira, aprovar o
Caderno de Encargos, o Programa de Concurso, com a alteração proposta do ponto
11.2, e a proposta de nomeação do júri, conforme informação técnica.
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- Município de Alpiarça – Secção de Licenciamento de Obras Particulares e
Loteamentos Procº de Contra-ordenação nº 93/2008 – Pedido de autorização para
pagamento de coima em 12 prestações mensais.
Este ponto foi retirado para esclarecimento das competências de autorização.
- Município de Alpiarça – Secção de Licenciamento de Obras Particulares e
Loteamentos – Procº de Contra-ordenação nº 35/2009 – Pedido de autorização para
pagamento de coima em 5 prestações mensais.
Este ponto foi retirado para esclarecimento das competências de autorização e
verificação do número máximo de prestações.
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
- DMAF – Serviço de Contabilidade – Modificação às GOP’s – Alteração nº 5/2012.
Tomou-se conhecimento.
DMAF – Serviço de Contabilidade – Modificação ao Orçamento – Alteração nº
5/2012.
Tomou-se conhecimento.
- Prestação de Contas do Ano 2011, Relatório de Gestão, Anexo do Relatório de
Contas PSF Declarações de Pagamentos e Recebimentos em atraso em 31/12/2011 e
Declaração dos Compromissos Plurianuais, conforme Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro.
Deliberado por maioria, com a abstenção da Vereadora Regina Ferreira, aprovar o
relatório de Prestação de Contas do ano 2011, bem como os restantes documentos
constantes no ponto. Remeter à Assembleia Municipal.
ADENDA À ORDEM DO DIA
VÁRIOS:
- Município de Alpiarça – Proposta de Regulamento do Cartão Sénior Municipal.
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de regulamento do Cartão Sénior
Municipal.
- Município de Alpiarça – Proposta de Emissão de Parecer Prévio Genérico na
Celebração/Renovação de Contratos de Prestações de Serviços.
Deliberado por maioria, com a abstenção da Vereadora Regina Ferreira, aprovar a
proposta de emissão de parecer prévio.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram vinte e
uma 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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