ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM
25 DE JUNHO DE 2013 – NÚMERO 13/2013
Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e treze reuniu a Câmara
Municipal de Alpiarça em sessão ordinária no Auditório do Edifício dos Paços do
Município. Compareceram Mário Fernando Atracado Pereira, Presidente, Carlos Jorge
Duarte Pereira, João Pedro Costa Arraiolos, Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz
Mendes e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira, Vereadores.
O Presidente deu início à reunião eram dezoito horas e quinze minutos.
MOVIMENTO DE FUNDOS
Foi apresentado o resumo diário de Tesouraria de 24 de Junho de 2013.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
A Vereadora Sónia Sanfona solicitou ao Presidente o ponto de situação sobre as causas
da morte de peixes na barragem e se havia a possibilidade de recolher os peixes que
morrem durante o fim de semana que é quando geralmente há concursos e há mais
visitantes. A Vereadora também questionou o Presidente sobre o ponto de situação da
deliberação que foi tomada em reunião de Câmara sobre a obra de construção do
muro nas traseiras da Casa dos Patudos.
A Vereadora Regina Ferreira mostrou o seu agrado quanto às obras que foram feitas no
Parque do Carril, mas entende que a caravana que está a servir de bar ao espaço não o
dignifica e que poderia ter havido outra escolha.
Também perguntou se já foi corrigida a situação do gaveto no parque de
estacionamento da barragem, em frente às Piscinas Municipais, assunto que trouxe na
última reunião. Foi esclarecida pelo Vereador Carlos Pereira que não só esse gaveto foi
arredondado, como o do outro lado do parque de estacionamento, também foi.
Relativamente aos peixes mortos o Presidente informou que tudo aponta que o motivo
dos peixes estarem a morrer se deve à falta de oxigénio nas águas abaixo dos dois
metros de profundidade, que tem a ver com excesso de matéria orgânica nas águas
mais fundas e com a multiplicação das algas.
Sobre o muro informou que não há novidades relativamente ao que foi dito na última
reunião de Câmara em que a Vereadora Sónia Sanfona esteve presente e que a posição
da maioria no Executivo é de que as obras são para continuar, o que aliás tem vindo a
acontecer, mas que o espaço de discussão ainda está em aberto e terá de ser tomada
uma posição final sobre esta matéria. As Vereadoras Sónia Sanfona e Regina Ferreira
continuam a manifestar-se contra alguns aspectos da construção do muro, não só na
sua altura que provoca uma sensação de clausura, mas também noutros aspectos
como o seu alinhamento.
Relativamente à roulote-bar de apoio ao Parque do Carril, o Presidente concorda que
não será a melhor solução do ponto de vista estético, mas aquele espaço precisa de ter
apoio para quem frequenta o parque de merendas como mercado de fruta e foi a
única proposta que apareceu. Sobre uma solução definitiva que passe pela construção
de um edifício com outra dignidade a expensas da autarquia e que possa vir a ser
concessionado, foi entendimento geral que mais tarde ou mais cedo, alguém terá de
equacionar esse investimento.
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Quanto à recolha de peixes mortos o Vereador Carlos Pereira informou que tem sido
feito o possível para retirar todos os peixes mortos, havendo alguma dificuldade aos
fins de semana, mas mesmo nesses dias têm sido retirados os peixes, embora com
menos funcionários. Acrescentou que continuam a ser ouvidos técnicos sobre a melhor
forma de solucionar a morte dos peixes, que se prende com a falta de oxigenação das
águas mais profundas mas que ainda não se achou uma solução definitiva, até porque
remexer nos fundos pode provocar um levantamento ainda maior de matéria orgânica
depositada há muitos anos, que aliado às altíssimas temperaturas que se têm feito
sentir, poderá desencadear uma verdadeira mortandade de peixes e ninguém quererá
correr esse risco. Por ora a oxigenação continua a ser feita apenas com a
movimentação superficial das águas, com a utilização de barcos.
ORDEM DO DIA:
VÁRIOS
- Agradecimento pelo apoio prestado pela Câmara Municipal, na realização da “I
Alpiarte” – (mostra de artesanato), bem como agradecimento sobre a atenção
disponibilizada pelo Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, Gabinete Cultura e Vasco
Santos.
Um agradecimento de Liliana Faria e Ana Gonçalves, na qualidade de organizadoras do
evento. Foi dado conhecimento.
- Agradecimento da disponibilização célere e em tempo útil dos meios de logística e
de comunicação, essenciais à consecução da missão em causa.
Enaltecimento do profissionalismo e dedicação revelada pelos funcionários da
Câmara Municipal, em particular a entrega e vontade de bem servir do Sr. Vereador
João Pedro Arraiolos, bem como a colaboração exemplar do corpo dos Bombeiros
Municipais.
Um agradecimento da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul, sobre
a realização do Rastreio do Cancro da Mama no Concelho de Alpiarça. Informam ainda
que conseguiram ter uma elevada taxa de participação de mulheres convidadas na
ordem dos 66% e que esta taxa tem demonstrado uma tendência de crescimento
extraordinária, com mais de 11% face à volta anterior. Foi dado conhecimento.
- Agradecimento do Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, pela
disponibilização do equipamento desportivo, nomeadamente, as balizas de futebol
de sete, para os torneios que decorreram em Chamusca, nos dias 19 de maio e 2 de
Junho.
Foi dado conhecimento.
- Agradecimento da cedência do “Pavilhão Alpiagra”, meios humanos e materiais
empregues, para a realização do 37º aniversário da União de Veteranos da Ribeira de
Santarém, que se realizou no dia 1 de maio 2013.
Foi dado conhecimento.
- Município de Alpiarça - Informação Interna n.º 04/2013 – Secção de Compras Relação de todas as adjudicações efectuadas ao abrigo do parecer genérico de
01/03/2013 a 31/03/2013.
Foi dado conhecimento.
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- Município de Alpiarça - Informação Interna n.º 05/2013 – Secção de Compras Relação de todas as adjudicações efectuadas ao abrigo do parecer genérico de
01/04/2013 a 30/04/2013.
Foi dado conhecimento.
- Município de Alpiarça - Informação Interna n.º 07/2013 – Secção de Compras Relação de todas as adjudicações efectuadas ao abrigo do parecer genérico de
01/05/2013 a 31/05/2013.
Foi dado conhecimento.
- Apresentação de Protocolo de Compromisso, celebrado entre o Instituto de
Segurança Social, I.P.(designado por ISS, I.P.); a Câmara Municipal de Alpiarça e a
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça. O presente
protocolo foi celebrado no âmbito do programa de Contratos Locais de
Desenvolvimento Social + (Programa CLDS+).
O Presidente deu conhecimento deste Protocolo e deu a palavra ao Vereador João
Arraiolos que informou o ponto de situação e esclareceu as Vereadoras Sónia Sanfona e
Regina Ferreira sobre questões de pormenor relacionadas com a elaboração do Plano
de Acção. Foi assim dado conhecimento.
- Apresentação de Protocolo de Colaboração e Empréstimo de Bens Culturais e
Móveis, celebrado entre a Câmara Municipal de Alpiarça e a Câmara Municipal de
Arraiolos. O presente protocolo acorda ceder temporariamente dois tapetes de
Arraiolos, com os n.ºs de inventário 84.98 e 84.198, tapetes esses que fazem parte da
colecção do Museu dos Patudos.
O Presidente informou que este protocolo surgiu de uma proposta da Câmara
Municipal de Arraiolos, que vai levar a efeito várias exposições no Centro Interpretativo
do Tapete de Arraiolos, e que se mostrou interessada em expor dois tapetes da
colecção da Casa dos Patudos, tendo sido redigido um protocolo de cedência, em que a
Câmara de Arraiolos ficará com a obrigação de restaurar estas duas peças, com a
colocação de um forro. As Vereadoras Regina Ferreira e Sónia Sanfona concordaram
com a cedência e mostraram a sua preocupação com o estado de conservação dos
tapetes e mostraram-se agradadas pelo empréstimo dos tapetes e por ficarmos desta
forma com as duas peças restauradas ou conservadas o melhor possível. Foi dado
conhecimento.
- Município de Alpiarça - Proposta do Presidente da Câmara, para atribuição de nome
de Rua. Propõe-se à zona denominada Cardal/Quinta de S. João, que é servida por
um caminho Municipal, a atribuição e designação de “Rua Quinta de S. João”.
- O Presidente propôs a atribuição de “Rua Quinta de S. João”, ao caminho municipal
que começa na E.N.118 junto da chamada “curva do Moedas” e que passa atrás dos
edifícios da Quinta de S. João. A atribuição do nome de rua prende-se com o facto
desse caminho municipal não ter denominação atribuída, o que causa inconvenientes
aos munícipes que aí residem em virtude de não ser possível atribuir numeração de
polícia.
Posta à discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Deverá ser informado o
requerente e as várias entidades relevantes nesta matéria.
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- Município de Alpiarça - Proposta do Vereador João Pedro Arraiolos, sobre a
atribuição de um subsídio de 1.800€ ao Grupo de Danças e Cantares “Albandeio” que
participou com cerca de 50 elementos nas festas da cidade de Champigny-sur-Marne.
O Presidente deu a palavra ao Vereador João Arraiolos, que explicou que se tratou de
uma deslocação do Grupo Albandeio às festas desta cidade que está geminada com
Alpiarça. Informou ainda que a estadia do grupo, alimentação e parte da viagem foi
suportada por associações portuguesas desta cidade e pelo próprio município de
Champigny-sur-Marne e que o subsídio que está aqui a ser proposto é inferior a 50% da
despesa com o autocarro. O Vereador Arraiolos que esteve presente também nas
festas, falou dos pormenores da visita e nas cerimónias protocolares em que participou.
Divisão de Obras Planeamento e Urbanismo
Município de Alpiarça – Serviço Técnico de Obras – Auto de Vistoria, datado de 27
Maio e 2013 - Emissão de certidão de constituição em regime de propriedade
horizontal, nos termos do art.º 66º do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
republicado pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, com as alterações introduzidas
pelo D.L. n.º 26/2010 de 30 de Março.
Conforme auto, constatou-se que a fracção em causa se encontra concluída de acordo
com o projecto aprovado, e com as condições de licenciamento; e, satisfaz os
requisitos legais para a sua constituição em regime de propriedade horizontal. A
edificação localiza-se na Rua Joaquim Nunes Ferreira, n.º 81, em Alpiarça, sendo o
tipo de utilização destinado a habitação com 2 fracções autónomas.
O Presidente informou que se realizou uma vistoria para verificar os requisitos para
constituição de propriedade horizontal, que os requisitos estão verificados e é proposta
a emissão da respectiva certidão. Posta a proposta à discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade de acordo com a informação técnica.
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
- Município de Alpiarça - DMAF – Serviço de Contabilidade - Modificação ao
Orçamento – Alteração n.º 8/2013
Foi dado conhecimento.
- Município de Alpiarça - DMAF – Serviço de Contabilidade - Modificação ao
Orçamento – Alteração n.º 9/2013
Foi dado conhecimento.
- Município de Alpiarça – Serviço de Contabilidade - Modificação às GOP'S Alteração
n.º 8/2013
Foi dado conhecimento.
- Município de Alpiarça - DMAF – Serviço de Contabilidade - Modificação às GOP'S
Alteração n.º 9/2013
Foi dado conhecimento.
TAXAS E LICENÇAS
- Município de Alpiarça – Taxas e Licenças - Informação n.º 7 de 13 de Junho de 2013Requerimento apresentado pelo Sr. Jacinto Martins Nunes, residente em Alpiarça, na
Rua José Relvas, a solicitar o pagamento em duodécimos referente à taxa de
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ocupação do solo no seu estabelecimento de venda de combustíveis, no prédio sito
na Rua José Relvas, n.º 91 em Alpiarça.
Com base no artigo 19º do regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do
Município, propõe-se o pagamento das referidas taxas em 6 mensalidades, no valor
de 516,05€, a liquidar em todos os dias 5 (cinco) a partir do mês de Julho até ao mês
de Dezembro do presente ano.
O Presidente pôs a proposta à discussão. A Vereadora Sónia Sanfona disse concordar
com o pagamento a prestações, mas entende que a informação jurídica devia vir
melhor fundamentada. Posta à votação foi aprovada por unanimidade.
- Requerimento da de Licença Especial de Ruído para a realização de uma festa,
(baile de finalistas do 9º ano da EB 2/3), na Quinta de São José, em Alpiarça, com
início no dia 29/06/2013 e termo no dia 30/06/2013, no horário compreendido das
23 às 02 horas. A Comissão Organizadora do Baile de Finalistas do 9º ano EB 2/3 –
Alpiarça solicita a isenção das taxas a pagar, por motivo de serem uma Comissão sem
fins lucrativos. Ratificação do despacho do Presidente de 14 de Junho de 2013.
Não se verificando discussão foi o despacho aprovado por unanimidade.
ADENDA À ORDEM DO DIA:
Informação Interna n.º 26 dos Serviços Jurídicos. Aprovação da minuta de 3.º
adicional ao contrato de adjudicação da empreitada dos espaços exteriores do
edifício de apoio da Casa Museu dos Patudos – Alpiarça.
O Presidente pôs à discussão a minuta em epígrafe, dando a palavra ao Eng,º Vaz
Portugal que explicou tratar-se da minuta do contrato de trabalhos a mais nesta
empreitada e respeitante à substituição da árvore Salix Babylonica (salgueiro-chorão),
que apresentava um adiantado estado de degradação, trabalhos adicionais já
aprovados em reunião de Câmara de 30 de Abril. Não se verificando discussão a
minuta foi aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram vinte
horas e dezassete 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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