ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 5 DE
ABRIL DE 2011 – NÚMERO 8:
Aos cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze reuniu a Câmara Municipal de
Alpiarça em sessão ordinária no edifício dos Paços do Município. Compareceram Mário
Fernando Atracado Pereira, Presidente da Câmara, Carlos Jorge Pereira, Mário Manuel Pereira
Peixinho, Luís Filipe Silva Garrotes e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira,
Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara não iniciou a sessão, uma vez que estava ausente em reunião do
Concelho Municipal de Educação e só chegou às 19h15, a partir da discussão do Ponto sobre
Taxas e Licenças.--------------------------------------------------------------------------------------------Na ausência do Presidente, o Vice-Presidente Carlos Pereira assumiu a direcção da reunião,
sugerindo que se começasse pela Ordem do Dia e se guardasse o Período Antes da Ordem do
Dia para o final da reunião quando o Presidente já tivesse presente.------------------------------ACTAS
Apreciação e votação da acta da reunião extraordinária de 4 de Março de 2011.-----------------A Vereadora Regina Ferreira estranhou esta acta, considerando ser mais uma minuta do que
uma acta pelo facto de não estar transcrito a apresentação do Plano de Saneamento Financeiro
por parte do Presidente e o que foi dito por si e pelo Vereador Luís Garrotes aquando da
declaração de voto a propósito da votação do Plano de Saneamento Financeiro.-A Chefe de Divisão, Dra. Maria do Céu, informou da existência de alguns problemas técnicos
com a gravação da reunião e que havia alguns apagões nesta gravação. Por essa razão não foi
possível apresentar uma acta mais completa.----------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira propôs então que se tentasse fazer um esforço de memória no
sentido recuperar o que foi dito nessa reunião. -------------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira sugeriu que se retirasse a acta da Ordem de Trabalhos para que cada
um dos participantes fizesse um resumo do que se disse na reunião de forma a apresentar a
acta numa versão mais completa numa próxima sessão.---------------------------------A proposta do Vereador Carlos Pereira de retirar a apreciação da acta da ordem de trabalhos
foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
VÁRIOS:
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- Informação Interna 31/GE/2011 – Proposta de Constituição de Fundo de Maneio.
O Vereador Carlos Pereira explicou tratar-se de proposta por parte do Gabinete de Educação
para a constituição de um Fundo de Maneio para o OTL da Páscoa no valor de 350 euros.------A Vereadora Regina Ferreira perguntou se já existia o plano de actividades para o OTL da
Páscoa e, em caso afirmativo, se o podia consultar.----------------------------------------------------O Vereador comprometeu-se em disponibilizar o Plano à Vereadora e prestou-lhe informações
adicionais.----------------------------------------------------------------------------------------------------Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- Modificação ao Orçamento – Alteração nº 6.
Tomou-se conhecimento.
OBRAS
- Serviço Técnico de Obras – Informação Interna nº 86/2011. Sociedade Agrícola da Gouxa e
Atela S.A. – Processo nº6 – Pedido de Viabilidade.
O Vereador Carlos Pereira explicou que se trata da solicitação, por parte da empresa, da
confirmação da viabilidade da localização da exploração face ao PDM. ----------------------------Segundo parecer técnico não se verifica inconveniente em certificar que a ocupação do solo e a
actividade desta empresa não é incompatível com o PDM de Alpiarça actualmente em vigor.
Deliberado por unanimidade dos presentes emitir uma certidão comprovativa da viabilidade da
localização da exploração da Sociedade Agrícola da Gouxa e Atela S.A. face ao PDM, conforme
parecer técnico.--------------------------------------------------------------------------------- Sérgio Manuel Sampaio Estevão – Operação de Loteamento – Loteamento 4/2010.
Deliberado por unanimidade dos presentes retirar o ponto para pedir esclarecimentos sobre
este assunto ao Arquitecto da Câmara.-------------------------------------------------------------------- Salazar & Costa Lda – Operação de Loteamento – Loteamento 1/2011.
Deliberado por unanimidade concordar com o licenciamento desta operação de loteamento.
De acordo com a informação técnica 85/2011 de 24 de Março, reúne as condições de
aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Serviço Técnico de Obras – Informação Interna nº 54/2011. Casa Museu dos Patudos – 1ª
Fase Empreitada Arranjos Exteriores – Minuta Contrato – Informação.
Tomou-se conhecimento.
TAXAS E LICENÇAS
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- Maria de Deus da Câmara Mendonça Salgueiro Costa – Licença Especial de Ruído.
O Vereador Carlos Pereira explicou que a licença especial de ruído se destina a uma actividade
que decorrerá na Praia Fluvial do Patacão no dia 9 de Abril.------------------------------------------Constatou-se que a certidão continha uma incorrecção no nome da proponente.------------------O Senhor Presidente da Câmara passou a partir deste ponto a participar na reunião.-----------Com a correcção do nome na certidão, foi deliberado por maioria com uma abstenção do
Vereador Luís Garrotes emitir a licença especial de ruído pretendida.------------------------------O Vereador Luís Garrotes fez declaração de voto. Absteve-se porque não consta, quer na
licença quer no pedido, o enquadramento e o tipo de evento festivo que vai ter lugar.--------INFORMAÇÕES
- Governo Civil de Santarém – Agradecimento.
Tomou-se conhecimento.
O Presidente propôs a entrada de um ponto fora da ordem do dia.
- Edital para Abate e Venda de Sobreiros.
A entrada deste ponto foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------Foi deliberado por maioria com abstenção da Vereadora Regina Ferreira concordar com a
emissão do Edital. ------------------------------------------------------------------------------------------Foi também decidido juntar ao processo da Reunião de Câmara a informação de suporte a este
abate.--------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Voltou-se neste ponto ao Período Antes da Ordem do Dia, conforme tinha sido acordado no
início da sessão.---------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Regina Ferreira solicitou informação sobre o ponto da situação relativamente ao
Parque de Campismo; Bar Quiosque no Parque do Carril, agora que se aproxima a Primavera; e
às obras do Centro Escolar. A Vereadora quis ainda saber por que razão a Secretária do
Presidente, Vitória Brito, se demitiu ou foi demitida. Na qualidade de Vereadora fez saber que
considera que a Vitória Brito sempre foi prestável e sempre colaborou para facilitar o acesso à
informação que a ela solicitava. Assim, em seu nome e em nome do Vereador Luís Garrotes, a
Vereadora deixou uma palavra de apreço em relação ao trabalho desta ex-Secretária e à
colaboração que teve para com eles. Este apreço foi corroborado pelo Vereador Luís Garrotes.
No seguimento deste assunto, o Vereador Luís Garrotes aproveitou para perguntar quem é que
vai passar a fazer o seguimento das reuniões em substituição da Vitória Brito. ---------------O
Vereador relembrou a situação que despoletou o empréstimo do autocarro da Autarquia para
3

deslocar pessoas a Lisboa para uma manifestação. Nessa altura falou-se em rever o
regulamento dos transportes da autarquia a fim de que todas as situações fossem cobertas por
esse regulamento. Perguntou por isso pelo novo regulamento, pedindo um ponto de situação
quanto a esse assunto. -----------------------------------------------------------------------------------Por último, relativamente à loja dos Patudos, o Vereador sugeriu que se fizesse lá uma limpeza,
dado que apresenta mau aspecto, e recomendou que se coloque lá alguma mensagem que dê
conta que a loja está encerrada.-----------------------------------------------------------------------------------O Presidente passou a responder às questões colocadas. Em relação ao Parque de Campismo, o
Presidente explicou que já está elaborado um esboço de concurso para a concessão do espaço,
com respectivo caderno de encargos. Entretanto tem havido contactos com entidades ligadas
ao turismo e estão a considerar-se as vantagens do lançamento do concurso de concessão do
Parque do Campismo, ou a sua integração numa eventual estratégia global.
O Vereador Luís Garrotes perguntou se nesses contactos com entidades ligadas ao turismo
tinha sido contemplada a Região de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo, proposta que tinha feito
numa anterior Reunião de Câmara com o fim de tentar perceber se existiria alguma clásula no
protocolo com essa Entidade que pudesse ser accionado para esse fim. ------------------------------O Presidente informou que não tinha encetado ainda esse contacto e lembrou que a actividade
da Região de Turismo tem um papel mais ao nível da divulgação das actividades turísticas dos
concelhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao bar Quiosque no Parque do Carril, o Presidente informou que já por mais de
uma vez foi comunicada ao proprietário da estrutura a necessidade de a retirar. De resto, tem
havido periodicamente intervenções de limpeza da área e está a perspectivar-se uma
intervenção de requalificação do espaço. --------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho acrescentou que o Gabinete Jurídico da Câmara já está a trabalhar
no concurso para a concessão do espaço. Quanto à estrutura que lá se encontra, informou que
tem contactado regularmente o proprietário e que este lhe pediu para a Câmara aguardar mais
um pouco, dado que sabe de uma pessoa que quer concorrer e que gostava de aproveitar
parte da estrutura, sendo que se essa pessoa não ganhar ele abaterá imediatamente toda a
estrutura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto às obras no Centro Escolar, o Presidente informou que elas estão a decorrer, depois de
terem sido reiniciadas no dia 21 de Março.-------------------------------------------------------------Em relação à Vitória Brito, ela de facto demitiu-se do cargo de Secretária, evocando para essa
decisão questões do foro pessoal. ----------------------------------------------------------------------Quanto a quem vai substituir a Vitória Brito no acompanhamento das reuniões de Câmara, o
Presidente explicou que para esta sessão pediu à Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,
Maria do Céu, que fizesse o acompanhamento. Em todo o caso, a intenção do Presidente é

4

encontrar uma pessoa que possa desempenhar as funções antes desempenhadas pela Vitória
Brito, pelo que em princípio será essa pessoa a fazer o acompanhamento.-----------------------Em relação ao regulamento dos transportes, o Presidente afirmou que é intenção deste
Executivo reformulá-lo e trazê-lo a Reunião de Câmara. O Presidente considera que neste
momento de grandes dificuldades para o Município e para o país, teremos de ter outro tipo de
abordagem relativamente às cedências do autocarro, cujo regulamento terá de ser mais
rigoroso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Carlos Pereira informou que já analisou o actual regulamento falta discuti-lo e
acordar as alterações a efectuar. ------------------------------------------------------------------------Relativamente à Loja dos Patudos, o Presidente tomou nota das sugestões do Vereador,
concordando com elas. O protocolo com a Associação dos Amigos dos Patudos deverá ser
reelaborado de maneira a ajustá-lo às necessidades do Concelho em termos de produção
turística. Foram entretanto agendadas reuniões com a direcção dessa associação para discutir
novas formas de colaboração. ---------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
Não houve inscrições.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara, eram dezanove
e horas e cinquenta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que foi aprovada
em minuta para efeitos de execução imediata. -------------------------------------------E eu, Maria do Céu Augusto, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira da Câmara a redigi e
assino. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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