ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM
20 DE NOVEMBRO DE 2012 – NÚMERO 22/2012
Aos vinte dias do mês de Novembro 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.
Registou-se a ausência da Vereadora Sónia Sanfona, que não pôde estar presente por
motivos profissionais.
MOVIMENTO DE FUNDOS
Foi apresentado o resumo diário de Tesouraria de 20 de Novembro de 2012.
ACTAS
Passou-se à apreciação e votação da acta nº 17, da reunião do dia 10 de Setembro de
2012.
Com a alteração proposta pela Vereadora Regina Ferreira, a acta foi aprovada por
unanimidade.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Não foram colocadas questões.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
VÁRIOS:
- Núcleo de Cicloturismo de Alpiarça 100% TT – Agradecimento pelo apoio na
realização do 1º passeio BTT 100% TT/NCA inserido no programa da Alpiagra 2012.
Tomou-se conhecimento.
-Escola Profissional Gustave Eiffel – Agradecimento à Câmara pela colaboração e
acolhimento da aluna Dora Sofia Dias da Silva, do Curso Profissional de Técnica de
Protecção Civil.
Tomou-se conhecimento.
- Autoridade Nacional de Protecção Civil – Presidente da ANPC, Dr. Arnaldo Cruz,
apresenta ofício de cumprimentos de despedida da instituição que esteve a dirigir.
Tomou-se conhecimento.
- Grupo Parlamentar do PCP – Requerimento – Audição da ANACOM – Enviam para
conhecimento requerimento sobre a Audição da ANACOM sobre o ponto de situação
da migração para a TDT nos primeiros 6 meses de apagão analógico total.
Tomou-se conhecimento.
- Grupo Parlamentar do PCP – Pergunta dos deputados Rita Rato e Bruno Dias –
Enviam para conhecimento pergunta sobre Alterações nos passes 4-18 e sub-23 e
implicações para o transporte público.
Tomou-se conhecimento.
- Grupo Parlamentar do PCP – Resposta à Pergunta nº 3890/XII/1ª – Enviam para
conhecimento resposta à pergunta sobre ataque sem precedentes ao direito à
mobilidade dos jovens e condicionamento ao acesso à educação com a retirada dos
passes 4-18 e sub-23 à maioria dos jovens estudantes.
Tomou-se conhecimento.
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- Grupo Parlamentar do PCP – Projecto de lei que revoga a Lei nº 49/2012 – Enviam
para conhecimento o teor do Projecto de lei do GP-PCP que revoga a Lei nº 49/2012
de 29 de Agosto.
Tomou-se conhecimento.
- Município de Alpiarça – Proposta nº 13 do Vereador João Pedro Arraiolos –
Proposta de ratificação do seu despacho de aceitação de donativo em Géneros
Alimentares da Firma SUMOL + COMPAL para o evento Alpiagra 2012.
Deliberado por unanimidade ratificar o despacho de aceitação de donativo.
- Município de Alpiarça – Proposta nº 14 do Vereador João Pedro Arraiolos –
Proposta de ratificação do seu despacho de aceitação de donativo em Géneros
Alimentares da Firma SUMOL + COMPAL para o evento Comemorações do Dia da
Criança.
Deliberado por unanimidade ratificar o despacho de aceitação de donativo.
- Município de Alpiarça – Proposta nº 15 do Vereador João Pedro Arraiolos –
Proposta de ratificação do seu despacho de aceitação de donativo em Géneros
Alimentares da Firma SUMOL + COMPAL para distribuir pelas escolas e associações
do Concelho.
Deliberado por unanimidade ratificar o despacho de aceitação de donativo.
- Município de Alpiarça – Proposta nº 15 do Vereador Carlos Jorge Pereira – Proposta
de ratificação do seu despacho de aceitação de donativo em Géneros Alimentares da
Firma SUMOL + COMPAL para os eventos carnavalescos, que se realizaram no
Concelho.
Deliberado por unanimidade ratificar o despacho de aceitação de donativo.
- Município de Alpiarça – Proposta nº 16 do Vereador Carlos Jorge Pereira – Proposta
de ratificação do seu despacho de aceitação de donativo em Géneros Alimentares da
Firma SUMOL + COMPAL para a III edição do Festival do Melão de Alpiarça,
organizado pela Câmara Municipal.
Deliberado por unanimidade ratificar o despacho de aceitação de donativo.
- Município de Alpiarça – Proposta de Deliberação do Presente da Câmara, Mário
Pereira – Proposta de deliberação para autorização de alienação e ponderação do
exercício ou não do direito de preferência do Município na Alienação do Lote 95 da
Zona Industrial por parte de Filipe Tejo em favor de Alcides Manuel Amaral Catroga,
nos termos constantes do Requerimento apresentado a 13 de Novembro de 2012.
(Novo pedido)
Deliberado por unanimidade autorizar a alienação do lote 95 da Zona Industrial por
parte da empresa Filipe Tejo, Ld.ª em favor de Alcides Manuel Amaral Catroga, sem que
a Câmara exerça direito de preferência.
- Município de Alpiarça – Proposta de Deliberação do Presidente, Mário Pereira –
Proposta de deliberação e aprovação dos Projectos de Regulamentos em anexo à
presente proposta no âmbito do “Licenciamento Zero”.
O Presidente explicou que por lapso a proposta englobava os três projectos de
regulamentos, e que para votá-la seria desnecessária desdobrá-la em três. Explicou
ainda que estes regulamentos resultam da aplicação da legislação em vigor.
A Vereadora Regina Ferreira afirmou a sua intenção de se abster, uma vez que não se
considera suficientemente informada sobre este processo. Em todo o caso, embora
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fugindo ao âmbito destas propostas, mas já que se vai aprovar o Regulamento de
Publicidade, a Vereadora comentou que pessoalmente considera inestético a afixação
agressiva de cartazes e outdoors, nomeadamente de propagando política, e que, para
além disso, os cartazes nunca são retirados, pelo que não só ficam desactualizados
como muitas vezes se deterioram. É da opinião de que seria conveniente se houvesse
mais contenção no uso deste recurso.
O Presidente explicou que este regulamento diz respeito apenas à publicidade e não se
aplica à propaganda política. Deixou claro que este Executivo não toca nessa matéria,
que, para além do mais envolve questões relacionadas com liberdades, direitos e
garantias adquiridos.
Passou-se à votação, em separado, de cada uma dos regulamentos.
Foi deliberado por maioria, com a abstenção da Vereadora Regina Ferreira, aprovar o
Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município de Alpiarça e submetê-lo à
Assembleia Municipal.
Foi deliberado por maioria, com a abstenção da Vereadora Regina Ferreira, aprovar o
Regulamento de Publicidade do Município de Alpiarça e submetê-lo à Assembleia
Municipal.
Foi deliberado por maioria, com a abstenção da Vereadora Regina Ferreira, aprovar o
Regulamento dos Períodos de Abertura e Encerramento dos Estabelecimentos de
Venda ao Público e Prestação de Serviços do Município de Alpiarça e submetê-lo à
Assembleia Municipal.
- Município de Alpiarça – Informação Interna nº 107/GE/2012 – Auxílios Económicos
– Requerimentos de Auxílios Económicos realizados fora do prazo – 4º pedido fora do
prazo.
Deliberado por unanimidade integrar os dois pedidos constantes na Informação Interna
na listagem de auxílios económicos do Município.
- Município de Alpiarça – Informação Interna nº 108/GE/2012 – Informação sobre
passes escolares ano 2012/2013 – Solicita autorização para comparticipar a criança
Jesuíno Santos Aniceto com o passe escolar anual (100% de comparticipação).
Deliberado por unanimidade autorizar a comparticipação do passe escolar deste aluno,
nos termos e fundamentos da informação técnica.
- Município de Alpiarça – Informação Interna nº 36/2012, Chefe Divisão
Administrativa Financeira em regime de substituição – Proposta de Edital de Colheita
e Venda de Pinhas.
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de edital.
- CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo – Apresentam protocolo a
celebrar entre a CIMLT e os Municípios Associados sobre transferência de activos no
âmbito do Projecto Ribatejo Digital II – 1ª fase.
Deliberado por unanimidade aprovar a assinatura deste protocolo.
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
- Município de Alpiarça – DMAF – Serviço de Contabilidade – Modificação ao
Orçamento – Alteração nº 20/2012.
Deu-se conhecimento.
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Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezanove
horas e vinte e quatro 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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