ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 29
DE MAIO DE 2012 – NÚMERO 10/2012
Aos vinte e nove dias do mês de Maio 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 cinco minutos.
Registou-se a ausência da Vereadora Sónia Sanfona.
MOVIMENTO DE FUNDOS
Foi apresentado o resumo diário de Tesouraria de 28 de Maio de 2012.
PERÍODO DA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Havendo munícipes presentes na sala, o Presidente antecipou o período para a
intervenção do público, dando a palavra ao munícipe Vasco Silva.
O munícipe veio à Reunião de Câmara perguntar por desenvolvimentos relativamente à
situação do lote que o munícipe adquiriu mas do qual nunca pôde fazer usufruto, uma
vez que não está legalmente autorizado a construir e, nessas condições, ninguém o
quer comprar, pelo que apenas representa encargos para o proprietário.
O Presidente lamentou a situação e acrescentou que julga que o processo teve
recentemente desenvolvimentos, espelhados, de resto, na adenda a esta reunião
relativa à revisão do Plano de Pormenor da Zona do Eucaliptal. O Presidente partilha a
opinião do munícipe de que não se justifica que uma situação destas se arraste há
tanto tempo, e desde o início do mandato que a Câmara tem procurado dar o seu
contributo para a solução do problema, até porque a Câmara também é parte
interessada. Comprometeu-se assim em dar o seguimento mais célere ao processo
dentro dos timings da CCDR.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
A Vereadora Regina Ferreira reiterou a sua preocupação com a situação dos
trabalhadores estrangeiros instalados na Reserva do Cavalo Sorraia e com o eventual
impacto ambiental que a sua presença ter naquele local. A Vereadora teve
conhecimento de que esses trabalhadores lavavam a roupa e cortavam o cabelo
diretamente para o chão à entrada da Reserva, na zona de acesso ao restaurante,
práticas que a Vereadora entende serem pouco apropriadas. Entende pois que a
Câmara deve criar condições para essas pessoas tratarem convenientemente da sua
higiene, ao mesmo tempo que sugeriu a possibilidade de se marcar uma visita ao local
para se inteirar da situação.
Para além disso, têm corrido boatos de que a Câmara estaria a pagar a conta de
mercearia a cidadãos romenos a residir no Concelho, pelo que a Vereadora pediu
esclarecimentos sobre o assunto.
Relativamente à primeira questão, o Presidente afirmou que teve a preocupação de se
deslocar ao local onde pôde constatar que o espaço está limpo e bem cuidado. Quanto
às denúncias concretas da Vereadora, o Presidente não tem conhecimento de
nenhuma situação desse género, pelo que não pode tecer considerações.
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O Vereador João Arraiolos também não tem informação de situações desse tipo, mas
afirmou que a serem verdade são condenáveis, uma vez que essas pessoas têm os
balneários à disposição para tratarem da sua higiene.
Quanto à eventual visita ao local, sugestão que o Presidente reiterou, sugeriu-se que se
verificasse a data do final da campanha e se marcasse uma data para a visita com as
vereadoras da oposição.
Já em relação à segunda questão relacionada com os boatos sobre eventuais ajudas da
Autarquia à população romena, o Presidente afirmou que se trata evidentemente de
uma mentira que, de resto, vai merecer uma posição firme da Câmara no que respeita
à responsabilização criminal das pessoas que as difundem. Por essa razão o Presidente
sugeriu que a Câmara mandatasse o Gabinete Jurídico da Autarquia no sentido de
acionar os procedimentos judiciais que chamem à responsabilidade os responsáveis
pela difusão deste tipo de mentiras, medida a ser instaurada através da aprovação de
uma proposta que o Presidente trouxe a esta reunião e que passou a apresentar.
A Vereadora Regina Ferreira lembrou que a divulgação deste tipo de falsos boatos já
era prática durante o anterior mandato e lamentou que então a oposição não se
pusesse ao lado da maioria contra esta forma de fazer política.
A entrada da proposta apresentada pelo Presidente relativamente ao apuramento de
responsabilidades criminais e eventual apresentação da respetiva queixa-crime contra
os boatos de “Os romenos compram produtos alimentícios mas quem paga é a Câmara
Municipal de Alpiarça” foi posta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.
Passou-se à votação da proposta, tendo sido aprovada por unanimidade.
ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
VÁRIOS:
- Grupo Parlamentar do PCP – requerimento para audição do Secretário de Estado da
Administração Local sobre a situação financeira dos Municípios.
Deu-se conhecimento.
- Município de Vinhais – Moção – Revogação do Regime de Benefícios Fiscais
aplicável à interioridade previsto na Proposta de Orçamento de 2012.
Deu-se conhecimento.
- Município de Vinhais – Moção – Reorganização do mapa Judiciário.
Deu-se conhecimento.
- Comissão de Utentes de Alpiarça – abaixo-assinado.
Deu-se conhecimento da intenção da Comissão de Utentes de Alpiarça de reivindicar a
reabertura da Unidade de Saúde do Frade de Baixo, posição que conta com o apoio da
Câmara.
A Vereadora Regina Ferreira comentou que a Câmara não pode ficar à espera que
apareça uma reivindicação para depois a corroborar. Entende a Vereadora que há
muita coisa que se pode fazer para colmatar os problemas da oferta de saúde e que a
solução deve ser procurada ativamente e não ficar-se à espera que os de fora venham
trazer propostas. Quanto a este abaixo-assinado, a Vereadora é da opinião de que a
concretizar-se seria uma solução ideal, embora a Câmara possa dar respostas
alternativas a este problema, nomeadamente através da disponibilização semanal de
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um autocarro a ser posto ao serviço das populações dos Lugares a fim de se
deslocarem ao Centro de Saúde. De qualquer forma, a Vereadora é da opinião de que
existem outras prioridades ao nível da saúde que mereciam a atenção da Autarquia,
nomeadamente, por exemplo, no que respeita aos Cuidados Continuados, ao problema
existência de utentes sem médico de família ou à falta de condições do Centro de
Saúde.
O Presidente comentou que a ideia do transporte para o Centro de Saúde já não é
nova, tendo sido inclusivamente essa a promessa dada à população quando
extinguiram a extensão do Centro de Saúde. De resto, a Câmara já faz esse serviço
através da disponibilização dos transportes escolares para esse fim, com o
inconveniente de fazerem apenas serviço de manhã e ao final da tarde. Para além de
que se a Autarquia assumir as competências do Poder Central este rapidamente se
aproveitará e se demitirá delas. Quanto às necessidades que a Vereadora mencionou, o
Presidente remeteu-as igualmente ao Executivo anterior.
- Município de Alpiarça – Proposta de apoios ao associativismo Sócio-Cultural para o
ano de 2012.
Relativamente a esta proposta, o Presidente realçou que, numa altura em que a
maioria das autarquias está a reduzir o apoio ao associativismo, a Câmara de Alpiarça
atribui os mesmos valores de subsídio do ano passado, com o acréscimo do apoio à
A.I.D.I.A., que nunca antes tinha solicitado qualquer espécie de subsídio. O apoio ao
associativismo, como já tinha ficado demonstrado aquando da aprovação dos subsídios
à atividade desportiva, é pois uma opção política do Executivo.
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de apoios ao associativismo sóciocultural para o ano 2012.
DIVISÃO DE OBRAS PLANEAMENTO E URBANISMO
- Município de Alpiarça – Serviço Técnico de Obras – Informação nº 73ª/2012. Pedido
de constituição de propriedade horizontal – Jacinto Gonçalves Costa.
Deliberado por unanimidade aprovar a certidão de constituição de propriedade
horizontal, de acordo com informação técnica.
- SRU Lezíria do Tejo – Proposta de Alteração dos Estatutos da LT-SRU, EM.
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de alteração dos estatutos da LT-SRU,
EM. Remeter à Assembleia Municipal, ao abrigo dos artigos 8º e 17º do Decreto-Lei
53F/2006 de 29/12.
- Município de Alpiarça – Atribuição do Lote 110 da Zona Industrial de Alpiarça.
Considerando que as duas candidaturas aceites estão num plano muito idêntico
relativamente ao interesse do Município, o Presidente propôs, de acordo com o
Regulamento da Zona Industrial, que se passasse para um processo de licitação entre
os dois concorrentes, para tal convidando os interessados a estar presentes e a
apresentar lances durante a próxima Reunião de Câmara.
Deliberado por maioria, com a abstenção da Vereadora Regina Ferreira, aprovar a
proposta de iniciar um processo de licitação entre os dois concorrentes.
AÇÃO SOCIAL
- Município de Alpiarça – Proposta de Ratificação do Protocolo assinado entre a
Câmara Municipal de Alpiarça e a NORFIN relativo à implementação da iniciativa
“Mercado Social de Arrendamento”.
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A Vereadora Regina Ferreira declarou a sua intenção de se abster uma vez que não
recebeu atempadamente a documentação de suporte a este ponto, embora à partida
concorde com o teor do mesmo.
Deliberado por maioria, com a abstenção da Vereadora Regina Ferreira, ratificar a
aprovação do Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Alpiarça e a NORFIN
relativo à implementação da iniciativa “Mercado Social de Arrendamento”.
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
- DMAF – Serviço de Contabilidade – Modificação às GOPs – Alteração nº 8/2012.
Deu-se conhecimento.
- DMAF – Serviço de Contabilidade – Modificação ao Orçamento – Alteração nº
8/2012.
Deu-se conhecimento.
ADENDA À ORDEM DO DIA
- Proposta no âmbito do decreto-lei nº 46/2009 de 20 de Fevereiro, para revisão da
área referente ao Plano de Pormenor da Zona Zhr (B) – Zona Eucaliptal – Alpiarça.
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta para revisão da área referente ao
Plano de Pormenor da Zona Zhr (B) – Zona Eucaliptal – Alpiarça.
PERÍODO FORA DA ORDEM DO DIA
O Presidente propôs a entrada para discussão e votação fora da hora do dia do ponto
“Espaços Exteriores e Edifício de Apoio da Casa dos Patudos – Alpiarça” – Retificação
do Programa de Concurso”.
A entrada do ponto foi aprovada por unanimidade.
- Espaços Exteriores e Edifício de Apoio da Casa dos Patudos – Alpiarça” – Retificação
do Programa de Concurso.
Deliberado por maioria, com a abstenção da Vereadora Regina Ferreira, aprovar a
retificação do programa de concurso.
A Vereadora Regina Ferreira fez declaração de voto. A Vereadora absteve-se não
porque não concorda com esta retificação, mas para ser consequente com o seu
sentido de voto aquando da proposta inicial destes arranjos exteriores.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, era vinte horas
e quarenta 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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