ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 13 DE
JUNHO DE 2011 – NÚMERO 12:
Aos treze dias do mês de Junho do ano de dois mil e onze reuniu a Câmara Municipal de
Alpiarça em sessão ordinária na Sala de Reuniões do edifício dos Paços do Município.
Compareceram Mário Fernando Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Carlos
Jorge Pereira, Mário Manuel Pereira Peixinho e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado
Ferreira, Vereadores.
O Presidente da Câmara deu início à reunião eram 18 horas e dez minutos. -------------------------Registou-se a ausência do Vereador Luis Garrotes. ----------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS
Foi apresentado o resumo de Tesouraria de 09.06.2011.---------------------------------------------------Tomado Conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------ACTAS
Apreciação e votação da acta nº 10 da reunião de 06 de Maio de 2011. -------------------------------Foi acordado deixar a apreciação desta acta para a próxima reunião de Câmara. -------------------Apreciação e votação da acta nº 11 da reunião de 24 de Maio de 2011. -------------------------------A Acta foi aprovada por maioria com as devidas alterações propostas pela Vereadora Regina
Ferreira, com uma abstenção do Presidente da Câmara, que não esteve presente na reunião à
qual se reporta esta acta. -----------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Na sua intervenção antes da ordem do dia, a Vereadora Regina Ferreira levantou questões
acerca do Festival do Melão, para saber se já existe alguma coisa planeada relativamente a este
evento e se o mesmo irá funcionar nos moldes do ano anterior. Questiona também qual é o fim
de semana em que este Festival vai ser realizado. -----------------------------------------------------------Associado ainda ao Festival do Melão, questiona qual o resultado do concurso do
Bar/Quiosque do Parque do Carril.-------------------------------------------------------------------------------Questiona se o Regulamento dos Transportes está quase concluido, e se continuam a ser feitos
transportes de crianças numa carrinha não homologada.-------------------------------------------------Relativamente ao Posto de Turismo, questiona se já houve alguma decisão relativamente ao
futuro deste espaço. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao Edifício da Escola das Faias, questiona qual o futuro deste edifício e o porquê de o
mesmo não ser utilizado para as actividades de OTL.---------------------------------------------------------
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Para terminar e relativamente ao Parque de Campismo questiona se já existe alguma proposta
de viabilização deste espaço. --------------------------------------------------------------------------------------Respondendo às questões, o Presidente informa que relativamente ao Festival do Melão, o
mesmo está em preparação em conjunto com a Junta de Freguesia, realçando que em termos
de organização é a Junta de Freguesia que tem o papel mais importante na realização deste
evento. Informa ainda que já se realizaram várias reuniões com o executivo da Junta de
Freguesia para preparar os moldes em que se irá realizar a 2ª edição do Festival do Melão, não
fugindo muito aos moldes organizativos da primeira edição, mas tentando dar um salto
qualitativo na promoção da actividade produtiva. -----------------------------------------------------------Relativamente ao Concurso do Parque do Carril, o Presidente esclarece que este será um ponto
a entrar fora da ordem do dia para ractificação, pois já foram abertas as propostas pela
comissão de abertura de propostas.-----------------------------------------------------------------------------Em relação ao Regulamento dos Transportes, o Presidente informa que este ainda está em
análise, até porque existe também a necessidade de racionar a cedência do Autocarro por
razões financeiras. Ainda não estando por isso concluída a proposta de alteração deste
regulamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto aos transportes de crianças numa carrinha não homologada, informa que teve
efetivamente conhecimento desta situação uma única vez e para suprir uma necessidade
devido à avaria da carrinha homolgada. Esclarece ainda que a carrinha em questão é similiar à
que está homologada relativamente às condições que apresenta, estando em falta somente a
homologação. Garantindo que esta não será uma situação a repetir. -----------------------------------Em relação ao Posto de Turismo da Praça José Pinhão, o presidente esclarece que não se prevê
outro uso para esse espaço. Existe sim, a possibilidade de que a Loja dos Patudos passe a ter
uma função de promoção turística, de montra de produtos locais e promoção do concelho a
nível turístico e gastronómico. Não havendo ainda uma decisão final, considera que é
necessário dinamizar aquele espaço, dado a sua localização priveligiada. -----------------------------Esclarece ainda que o protocolo existente entre a Câmara Municipal e a Associação dos Amigos
da Casa dos Patudos já foi revogado por iniciativa da Associação, uma vez que os moldes de
funcionamento da Loja não estavam a dar resultados, não estando a Associação a tirar
qualquer tipo de rentabilidade na exploração da Loja e também porque já se tornava
incomportável para a Câmara continuar com a transferência de verbas.-------------------------------Relativamente à Escola das Faias, o Presidente explica que a questão do OTL não se colocou
pois a Escola está em actividade até ao final do mês de Julho, encerrando só no mês de Agosto.
Quanto ao futuro do Edifício e partindo do principio que as actividades daquela Escola serão
transferidas para a EB1 com a abertura do Novo Centro Escolar, será um espaço que ficará
2

disponível para outras utilizações. Existem já solicitações de algumas associações do Concelho,
que consideram que este seria um espaço óptimo para terem as suas sedes e desenvolverem a
sua actividade. Esclarece que esta é uma situação que ainda se encontra pendente de decisão.
Quanto ao Parque de Campismo, o Presidente informa que a Câmara Municipal já contactou
várias entidades no sentido de se avançar para um estudo que apresente eventuais soluções
para toda a zona da Barragem dos Patudos, Reserva e Parque de Campismo. Estando neste
momento a aguardar a proposta de uma dessas empresas. -----------------------------------------------Ainda em relação ao Parque de Campismo, o Vereador Mário Peixinho explica que a solução
passa por enquandrar o espaço como um todo, incluindo não só o Parque de Campismo como
a Reserva e a Barragem. Explica ainda que para este estudo foram contactadas 3 empresas, na
tentativa de se poderem rentabilizar estes três espaços. ---------------------------------------------------ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
VÁRIOS:
- Proposta de Regulamento da Zona Industrial.
É solicitado pelo Presidente que este ponto passe a ser o primeiro ponto da ordem de
Trabalhos. Com o acordo de todos, foi apresentado o referido regulamento. ------------------------Foram prestados esclarecimentos sobre as alterações mais específicas do Regulamento pelo Dr.
Francisco Madeira Lopes. -------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, submeter o Regulamento à próxima Assembleia Municipal.--------- Parecer Jurídico da ANMP - Relativo à suspensão de funções do Sr. Presidente.
Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Agradecimento do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1301 – Alpiarça.
Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Agradecimento da Fundação José Relvas.
Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Pedido de Autorização para colocação de cartazes em estabelecimentos comerciais
“SEMANA DA ASCENÇÃO 2011” - Câmara Municipal da Chamusca.
Já autorizado, para ratificar. Aprovada por unamididade a ratificação da Autorização.-------------- Pedido de Autorização de Ocupação de Via Pública para Rastreio Auditivo Gratuíto.
Já autorizado, para ratificar. Aprovada por unamididade a ratificação da Autorização.--------------
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- Informação Interna 59/GE/2011 relativa à abertura do Centro Escolar – Recursos Humanos
– Refeitório Escolar.
Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de aquisição de uma Varredora por concurso público.
- Valor Estimado: 135.000,00€ + Iva e Respectivos encargos ----------------------------------------------- Forma de aquisição: Leasing -------------------------------------------------------------------------------------- Solicita-se repartição de encargos financeiros pelo período de 60 meses nos temos do artº 22
do Dec-Lei n.º 197/99 ------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, submeter a proposta à próxima Assembleia Municipal. -------------- Parcela de Terreno a doar pelo particular – Manuel Caniço Nunes – para integrar o domínio
público.
- Parcela de terreno na Rua Norton de Matos e Rua de S. Martinho no Frade de Cima, com uma
área total de 3.080,60m2, destinada a integrar o domínio público, para implantação de
arruamento, passeios e baias de estacionamento. ------------------------------------------------------------ Proposta de afectação ao domínio público municipal da referida parcela. ---------------------------- Em anexo: Planta e informação técnica de Avaliação da Parcela. ----------------------------------------Aprovado por unanimidade, submeter a proposta à próxima Assembleia Municipal. -------------- Informação Interna n.º 31/2011 - OTL de Verão 2011.
-Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- Petições Diversas - Anulação do Pedido de instalação esplanada (Snack Bar Tudo XL).
- Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- Mapas de Ruído da Lezíria do Tejo.
- Mapa de Ruído do Concelho de Alpiarça – Relatório Final (Descrição do Modelos e resultados)
- Mapa de Ruído do Concelho de Alpiarça – Resumo não Técnico ----------------------------------------Aprovada por unanimidade, de acordo com o parecer técnico. ------------------------------------------ Central de Compras Electrónicas (CCE-CIMLT).
Para análise da proposta em discussão, foram apresentados os seguintes documentos: Estudo
de Viabilidade Económica, Regulamento da Central de Compras Electrónicas da Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo e Contrato de Mandato Administrativo a outorgar entre o
Município e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. ------------------------------------------Assim, analisada e discutida a documentação apresentada, nos termos e para os efeitos
previstos na alínea m) do n.º 2 do artigo 53.º e na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de

4

Janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, deliberou a Câmara Municipal, por
unanimidade:
a) Submeter à apreciação da Assembleia Municipal a proposta de adesão do Município
de Alpiarça à Central de Compras Electrónicas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria
do Tejo, para efeitos de autorizar o Município a participar na mesma, aprovando ainda os
termos gerais dessa participação, nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro;
b) Aprovar o Contrato de Mandato Administrativo, a outorgar entre o Município e a
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo;
c) Para efeitos do previsto no artigo 12.º do Regulamento da Central de Compras
Electrónicas, designar a Coordenadora Técnica – Aida Piscalho Caetano Duarte Pereira –
e o Assistente Técnico – Bruno Alexandre de Carvalho Nalha, como representantes do
Município, para integrar a Comissão de Acompanhamento a constituir, respectivamente
como membro efectivo e suplente. ---------------------------------------------------------------------OBRAS
- Informação Técnica n.º 62/2011 de 26 de Abril - Serviço Técnico de Obras - REFINABUSCA –
UNIPESSOAL, LDA, Informação Prévia.
-Aprovada, por unanimidade de acordo com a informação técnico. ------------------------------------- Informação Técnica n.º 80/2011 de 23 de Maio - Serviço Técnico de Obras - VASCO MIGUEL
GABRIEL CLAÚDIO, Alteração do Gaveto Drtº Rua 25 de Abril/Rua Depósito Água – Frade de
Baixo.
Proposta de desafectação do domínio público Municipal da área de 62 m 2 (distribuida por 2
parcelas de 31 m2 cada, contíguas aos lotes 1 e 8) que será afecta ao domínio privado da
Autarquia para posteriormente poder a Câmara Municipal efectuar a sua afectação/alienação a
domínio privado dos Lotes 1 e 8 com o ónus de se destinar a espaço não edificável. --------------- Aprovada por unanimidade, submeter à próxima Assembleia Municipal. ----------------------------Informação Interna nº 79 - Empreitada – Centro Escolar de Alpiarça – Arranjos Exteriores,
Aprovação de P.S.S.
- Aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------Fora da ordem do dia, o Presidente propôs a entrada dos seguintes assuntos: ----------------------- IMI- Interluctores Municipais
Aprovada por unanimidade a entrada deste ponto.---------------------------------------------------------- É proposto o Sr. Eng. José Portugal para interluctor do Município de Alpiarça. ---------------------- Aprovado por uninimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------
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- MODIFICAÇÕES ÀS GOP’S – Alteração nº 05 para o Ano de 2011.
- MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO – Alteração nº 05 para o Ano de 2011.
Sendo a entrada destes pontos aprovada por unanimidade, a Câmara tomou conhecimento das
modificações introduzidas. ------------------------------------------------------------------------------------------ Proposta - Classificação da Aldeia do patacão como património de interesse Municipal.
- Aprovada por unanimidade a entrada deste ponto.--------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade, submeter à próxima Assembleia Municipal. ---------------------------Antes da entrada do próximo ponto, o Vereador Mário Peixinho ausentou-se da Sala. ------------- Acta de abertura de propostas da concessão de um espaço sito no parque do Carril.
- Aprovada por unanimidade a entrada deste ponto. -------------------------------------------------------- Aprovada por unanimidade, ratificação da Acta de abertura de propostas de concessão e
consequente concessão do espaço à melhor proposta apresentada, de João Vasco Peixinho por
800€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após a votação o Vereador Mário Peixinho, volta a entrar na sala. --------------------------------------INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
Não houve inscrições. -----------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram vinte e uma horas
e trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que foi aprovada em minuta
para efeitos de execução imediata. ------------------------------------------------------------------------------E eu, Dora João Duarte Cardoso Baptista, a exercer funções de Secretária no Gabinete de Apoio
à Presidência, da mesma Câmara, servindo de Secretária, a redigi e assino. ---------------------------
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