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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO DIA
30 DE SETEMBRO DE 2021 – N.º 18/2021 - MANDATO 2017 – 2021
Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila de Alpiarça, reuniu
a Câmara Municipal de Alpiarça, eleita para o quadriénio 2017/2021, sob a Presidência do
Excelentíssimo senhor Presidente Mário Fernando Atracado Pereira e com a participação dos
senhores Vereadores João Pedro Costa Arraiolos, Casimira Pereira Alves, Sónia Isabel Fernandes
Sanfona Cruz Mendes e António da Conceição Moreira. Secretariou a reunião Carla Sofia Gonçalves
Martins Borba, Dirigente da Unidade Orgânica de Administração Geral, Apoio Jurídico e Recursos
Humanos, da Câmara Municipal de Alpiarça.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Ordem do Dia da Reunião de Câmara, antecipadamente remetida a todos os Vereadores, nos
termos do N.º2 do artigo 53.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei N.º
75/2013 de 12 de Setembro, foi a seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 01 - Ata para apreciação e votação.-------------------------------------------------------------------------Proposta de Ata n.º 17/2021 - Reunião realizada no dia 10/09/2021.---------------------------------------Município de Alpiarça---------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 02 – Ratificação do Despacho do Vereador João Pedro Arraiolos de aceitação de donativos
em géneros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça---------------------------------------------------------------------------------------------------Para Ratificação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABERTURA DA REUNIÃO---------------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi aberta pelo senhor Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira, eram
quinze horas e dezasseis minutos, que cumprimentou todos os presentes e deu conhecimento de
seguida do resumo diário de tesouraria, referente ao dia vinte e nove de setembro de dois mil e
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vinte e um, com um total de disponibilidades de 860.666,68 Euros (oitocentos e sessenta mil
seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e oito cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente começou por felicitar a senhora Vereadora Sónia Sanfona pela vitória
eleitoral do dia 26 de setembro, bem como os restantes candidatos do Partido Socialista.
Cumprimentou e felicitou também todos os candidatos das várias forças políticas, a população, os
delegados, os membros de mesas, que se tinham empenhado na realização do ato eleitoral,
dizendo que o mesmo tinha corrido de forma exemplar, valorizando-se a democracia, e em
particular a democracia local. Desejou felicidades à futura Presidente da Câmara, e sucesso no
trabalho em favor da população do Concelho, referindo que da sua parte e também da parte dos
outros eleitos CDU, poderia contar com a disponibilidade para colaborarem, nas matérias em que
viessem a convergir. Salientou que não iriam abdicar das suas opiniões, das suas posições críticas,
mas sempre que existissem matérias em que fosse possível convergir, teriam uma atitude de
colaboração e de apoio, desde que considerassem que as mesmas iam ao encontro do interesse da
população e das posições que também defendia. Deixou uma palavra para todos aqueles que ao
longo dos anos tinham trabalhado consigo enquanto Presidente de Câmara, colegas dos vários
Executivos Municipais, membros do Gabinete de Apoio à Vereação, à Câmara Municipal de
Alpiarça, ao Chefe de Gabinete, ao Secretário do Gabinete de Apoio, aos funcionários do
Município, frisando que os trabalhadores do Município eram imprescindíveis, fundamentais para o
trabalho que qualquer executivo viesse a querer desenvolver. Deixou um agradecimento a todos os
que ao longo dos anos tinham trabalhado consigo na Câmara Municipal de Alpiarça, assim como
aos Executivos da Junta de Freguesia, ao eleitos na Assembleia Municipal, na Assembleia de
Freguesia, frisando que no essencial tinha mantido boas relações com a esmagadora maioria das
pessoas que ao longo de doze anos se tinham cruzado consigo em tal percurso. Disse que tinha
sido uma das maiores honras da sua vida, poder servir a população enquanto Presidente da
Câmara Municipal de Alpiarça aos longo destes três mandatos, sendo que tinha procurado dar o
melhor que sabia e que podia em cada momento, apesar de todas as limitações que eram grandes
e de vária ordem. Deixou também uma palavra de agradecimento aos seus camaradas e amigos da
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CDU, aos militantes do Partido Comunista Português, aos Dirigentes, bem como aos Presidentes de
Câmara e outros Eleitos da Comunidade Intermunicipal Lezíria do Tejo e ao Secretário Executivo,
com quem também tinha trabalhado ao longo de doze anos, e que se tinham amparado
mutuamente, tirando o melhor partido do conhecimento de cada um e de cada situação concreta,
na definição de várias linhas de intervenção conjuntas. Deixou, igualmente, uma palavra também
para a família, que acabava por ser sempre um elemento que saía deveras prejudicado, porque
como era óbvio o tempo não esticava e a falta era sempre em prejuízo daqueles que estavam mais
próximos. Agradeceu à mulher, aos filhos e à mãe, pela paciência que demonstraram nas vezes em
que não estava tão bem disposto, por razões que derivavam da sua atividade. Referiu que esperava
que o novo Executivo Municipal pudesse desenvolver o melhor trabalho possível, em favor da
população do Concelho, e mostrou mais uma vez disponibilidade para que naquilo que fosse
elemento de convergência, poder trabalhar em conjunto. Informou que já tinha tido a
oportunidade de endereçar um convite à Dr.ª Sónia Sanfona, para realizarem uma reunião de
transferências de pastas, de discussão de alguns dossier que estavam pendentes e para esclarecer
algum aspeto que fosse do interesse da maioria do novo Executivo. Referiu, ainda, que a questão
da realização da Tomada de Posse seria articulada entre o atual Executivo, o Presidente da
Assembleia Municipal atual e o eleito pela força que venceu as eleições da lista para Assembleia
Municipal. Deu nota da situação de Covid-19, salientando que o contexto do Concelho de Alpiarça
era dos menos maus do país, e notoriamente da sub-região da Lezíria do Tejo, uma vez que, de
toda a região era o Concelho que tinha uma menor incidência cumulativa de casos Covid-19. Ao
nível da vacinação, explicou que o Município de Alpiarça era o segundo Município da Lezíria do
Tejo com o maior índice de cobertura da vacina, ou seja, o segundo Concelho da sub-região com
uma taxa mais elevada de vacinação.------------------------------------------------------------------------------------ Tomou a palavra o senhor Vereador João Arraiolos, para dar publicamente os parabéns à colega
Vereadora Sónia Sanfona pela vitória, frisando que já tinha tido a oportunidade de o fazer na noite
das eleições. Realçou que o processo eleitoral tinha decorrido com toda a normalidade, e que
apesar de ter algum sentimento de injustiça em relação ao resultado, naturalmente aceitava que
era a democracia a funcionar, sendo que no seu entender tanto era democracia quando se
ganhava, como era democracia quando se perdia. Salientou que tinha sido um prazer enorme
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desenvolver todo o trabalho ao longo de dez anos como Vereador e dois anos como Adjunto do
Presidente de Câmara, sendo que tinha uma sensação de dever cumprido, em relação àquilo a que
se tinha proposto naquele período de dez anos. Ressalvou que tinha passado pelo período da
“troika” e também pelo período da pandemia, no último ano e meio, que também tinha
condicionado algumas das ações que normalmente eram desenvolvidas, mas ainda assim tinham
conseguido desenvolver um conjunto de projetos importantes para o futuro de Alpiarça, como era
o projeto da escola da EB 2,3/Secundária, que já estava numa fase de execução. Deixou uma
palavra para todos aqueles com quem tinha trabalhado, quer os colegas autarcas, quer também
todos os funcionários do Município, frisando que saía de coração cheio, pois tinha recebido
mensagens de apoio e de solidariedade de grande parte dos funcionários do Município e
agradeceu também ao gabinete de apoio, e a todos aqueles que direta ou indiretamente consigo
trabalharam. Endereçou, ainda, uma palavra de agradecimento à família pelo apoio, pela
disponibilidade, pela paciência, porque durante muitos anos foi o primeiro a entrar na Câmara
Municipal e o último a sair, e isso tinha acabado também por se refletir no tipo de
acompanhamento prestado à família. Disse que se tinha sempre empenhado e dedicado, e que
tinha sido uma honra servir a população e cumprir o dever cívico de desempenhar funções
públicas da melhor maneira que sabia e sempre no sentido de praticar aquilo que era melhor para
a população. Salientou que iria fazer tudo para honrar as funções para as quais tinha sido eleito,
pois ia continuar como Vereador da oposição, e dessa forma ia fazer tudo para que o progresso e o
desenvolvimento do Concelho fosse o maior possível. Terminou, referindo que tinha sido um
orgulho enorme ter desempenhado aquelas funções durante dez anos e que estaria disponível
para continuar dessa mesma forma a fazer aquilo que sempre tinha feito. ----------------------------------- A senhora Vereadora Casimira Alves tomou a palavra, e começou por dar os parabéns ao novo
Executivo, desejando igualmente que pudessem fazer um excelente trabalho. Deixou um
agradecimento muito particular às pessoas com quem tinha trabalhado, durante aquele ano,
referindo que no início tinha sido um grande desafio. Explicou que todas as pessoas tinham sido
importantes para si, mas algumas tinham trabalhado mais diretamente consigo e como tal,
gostaria de lhes agradecer publicamente o apoio incondicional que lhe tinha prestado, durante
aqueles doze meses, nomeadamente, o João Osório, o Celestino Brasileiro, a Joana Eusébio, o
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Alexandre Sebastião, a Raquel Pinto, a Ana Cláudia Reis, a Sónia Lucas, o João Tacão, o Rui Gaspar e
todas as pessoas que trabalhavam na Biblioteca, bem como o Nuno Prates e todas as pessoas que
trabalhavam na Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça. Frisou que lhes agradecia do fundo do
coração, porque os mesmos tinham facilitado o seu trabalho, pois tinha chegado a um ano do fim
de mandato, em plena pandemia, e aquelas pessoas tinham-na ajudado muito a desenvolver o seu
trabalho, e por isso lhes deixava aquelas palavras de gratidão. -------------------------------------------------- Interveio a senhora Vereadora Sónia Sanfona, começando por agradecer as amáveis palavras
que lhe tinham sido dirigidas, referindo que já o tinha feito pessoalmente no dia da eleição. Disse
que partilhava o entendimento que o senhor Presidente tinha do exercício do mandato autárquico,
pois consideravam que essa era provavelmente uma das maiores honras a que um cidadão podia
aceder, porque era eleito de uma forma direta, e porque o seu trabalho previa que fizesse
exatamente o seu melhor e nada menos do que isso, para honrar a confiança que lhe era
depositada, pelo que para si também era uma honra, provavelmente das maiores da sua vida,
poder exercer o mandato autárquico enquanto Presidente da Câmara Municipal. Agradeceu, em
primeiro lugar, a disponibilidade dos homens e mulheres que tinham integrado as candidaturas
autárquicas, independentemente do partido ou força política que tinham integrado, pois tinham-se
disponibilizado a servir a sua população, sendo que considerava que isso era um ato de cidadania
exemplar, e portanto tinham o seu apreço por essa razão. Frisou que para exercer certas funções
era preciso deixar muitas coisas em segundo plano, era preciso assumir uma responsabilidade
enorme, era preciso relativizar muitas coisas que antes de se ser autarca eram essenciais ou
pareciam essenciais, porque ninguém tinha tempo ou capacidade para fazer tudo o que queria, e
portanto aquele primeiro sinal e aquelas primeiras palavras eram para agradecer a disponibilidade
de todos, por aquele importante ato de cidadania, fosse ao serviço de que partido ou de que força
política fosse. Agradeceu a todos aqueles que tinham permitido que o ato eleitoral decorresse com
elevação, com a normalidade a que já estavam habituados no Concelho de Alpiarça, sendo que
isso se devia ao trabalho de todos os que tinham estado, numa primeira fase, na preparação do
ato eleitoral, e numa segunda fase os que tinham estado presentes nas mesas, e depois na
contagem dos votos, assegurando a legalidade democrática do exercício do voto. Agradeceu a
disponibilidade que o senhor Presidente e os restantes membros do Executivo tinham
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manifestado, para fazerem uma reunião de transição para o novo mandato, pois era
extremamente importante haver essa disponibilidade para a troca de informações, ao nível dos
assuntos mais essenciais do Município, designadamente as situações que estavam em curso, as
responsabilidades que estavam assumidas e que naturalmente tinham intenção de honrar e de
cumprir. Quanto ao exercício do mandato autárquico, referiu que entendia que o mesmo deveria
ser o mais participado, o mais aberto possível, sendo que julgava que independentemente
daquilo que eram as opções ideológicas de cada um, todos podiam contribuir, porque os objetivos
no fundo eram os mesmos, e o que todos queriam era ter uma terra próspera, desenvolvida e na
qual as pessoas se sentissem bem e onde quisessem viver, trabalhar, progredir pessoal e
profissionalmente. Frisou que por mais diferentes que os caminhos dos eleitos pudessem parecer,
o objetivo era o mesmo, e portanto isso tenderia a facilitar o diálogo, a negociação, a participação
de todos, que esperava que fosse permanente e efetiva. Disse que contava, como era natural, com
críticas construtivas e esperava que o novo mandato fosse atento da parte de quem estava na
oposição, pois tinha sido isso que tinha procurado fazer nos dois mandatos em que tinha estado na
oposição, procurando sempre de alguma maneira contribuir de forma positiva para encontrar as
melhores soluções. Referiu que tinha a noção da responsabilidade que tinha assumido e que
aquele era um dos momentos mais importantes da sua vida e iria naturalmente fazer aquilo que
estivesse ao seu alcance para não defraudar a confiança que lhe tinha sido depositada. Concluiu,
frisando que o povo se tinha manifestado e que o novo Executivo iria fazer tudo para honrar essa
confiança, e desenvolver o trabalho com a exigência que o cargo merecia. ----------------------------------- O senhor Vereador António Moreira tomou a palavra, dizendo que se congratulava com a
maneira como tinha decorrido o ato eleitoral, assim como o período da campanha eleitoral, pois as
forças políticas que tinham concorrido ao Concelho de Alpiarça, tinham tido uma postura correta e
bastante positiva. Saudou particularmente a Dr.ª Sónia Sanfona pela vitória nas eleições, e desejou
que fizessem o mandato ou mandatos que tivesse pela frente, de forma positiva e correta, sendo
que lhe reconhecia bastantes capacidades e saber para o efeito. Desejou, também, ao senhor
Presidente e aos senhores Vereadores as maiores felicidades, bem como aos elementos do GAP,
referindo que podiam contar consigo enquanto cidadão, para tudo o que fosse necessário e dentro
das suas possibilidades.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções do público.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado o período Antes da Ordem do Dia, foram apreciados os pontos constantes da Ordem
de Trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 01 - Ata para apreciação e votação.-----------------------------------------------------------------------Proposta de Ata n.º 17/2021 - Reunião realizada no dia 10/09/2021.----------------------------------------Município de Alpiarça-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para Deliberação:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação: A ata foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 02 – Ratificação do Despacho do Vereador João Pedro Arraiolos de aceitação de
donativos em géneros.----------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para Ratificação:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Vereador João Arraiolos explicou que a Monliz tinha efetuado um donativo em
géneros para ao Gabinete da Ação Social, para apoio a famílias carenciadas, sendo que a
competência para essa decisão era da Câmara Municipal, mas como o processo tinha sido
despachado por ser urgente, estava a ser apresentado para ratificação.--------------------------------------- Deliberação: O Despacho do Vereador João Pedro Arraiolos, de Aceitação de Donativos em
Géneros, foi ratificado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente, eram dezasseis horas e da
qual para constar, se lavrou a presente ata que, para efeitos de execução imediata foi aprovada em
minuta, por unanimidade, com todos os efeitos legais a partir desta data.---------------------------------E eu, Celestino Tomás Pereira Brasileiro, a exercer funções de Secretário do Gabinete de Apoio à
Vereação, a redigi e vou assinar com o senhor Presidente.-------------------------------------------------------
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O Presidente da Câmara Municipal
Mário Fernando A. Pereira

O Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação
Celestino Tomás Pereira Brasileiro
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