ATA N.º 13/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO
DIA 14 DE JULHO DE 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------Aos catorze dias do mês de Julho de dois mil e dezassete, reuniu a Câmara Municipal de Alpiarça,
em sessão ordinária, no Auditório do Edifício dos Paços do Município, presidida pelo Sr. Presidente
Mário Fernando Atracado Pereira, João Pedro Costa Arraiolos (CDU-PCP/PEV), onde compareceram
os senhores vereadores, Carlos Jorge Duarte Pereira (CDU (CDU-PCP/PEV), Manuel Celestino
Sabino Colhe (PS) em substituição do Sr. Vereador Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar, e António da
Conceição Moreira (PPD/PSD/MPT/TPA) em substituição de Francisco José Saturnino Cunha.--------Estiveram presentes no apoio à reunião Maria do Céu Augusto, Chefe de Divisão e José Portugal,
Eng. Civil.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificando-se quórum, o Presidente cumprimentou todos os presentes e declarou aberta a
reunião, eram quinze horas e quinze minutos. ---------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi distribuído o Resumo Diário de Tesouraria de 13 de Julho de 2017, com um total de
disponibilidades de 168.551€10€.-------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente deu inicio aos trabalhos, e justificou a substituição do Vereador Pedro Gaspar,
Vereador Francisco Cunha e deu a palavra aos Srs. Vereadores.-----------------------------------------------O Vereador Manuel Colhe, iniciou a sua intervenção cumprimentando todos os presentes e deu
algumas sugestões para o Festival do Melão, nomeadamente haver maior incidência sobre os
mercados distribuidores. Sobre o concurso do melão sugeriu que ficasse exposto os nomes dos
vencedores e os seus produtos, disse que se poderia fazer um questionário aos
produtores/seareiros sobre o que achavam do festival do melão bem como o local de
comercialização.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador António Moreira falou sobre a supressão de algumas passadeiras para peões.
Questionou sobre a estrada da Lagoalva, e se está prevista alguma beneficiação. Falou sobre os
CTT e mostrou preocupação sobre a correspondência registada a ser levantada, disse que não se
sabe se pode ser levantada na loja ou no posto dos CTT.-------------------------------------------------------O Presidente respondeu às sugestões colocadas sobre o Festival do Melão e referiu que se trata
sobretudo da promoção da produção do melão no nosso concelho. Sobre o concurso referiu que
os melões e melancias que vão a concurso vão fatiados pelo que é impossível reaproveitar. Referiu
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que à semelhança da Alpiagra, faz sentido haver um questionário após o Festival do Melão.---------Sobre a questão do alcatroamento, passadeiras e estrada da Lagoalva deixa o assunto para o
Vereador Carlos Jorge Pereira responder.----------------------------------------------------------------------------Sobre a questão dos CTT, loja e estação, disse que o que lhe foi transmitido pela Administração dos
CTT é que não era intenção fechar a estação, mas sim, alargar serviços e horários com a loja. -------Dada a palavra ao Vereador Carlos Jorge Pereira para se pronunciar sobre as passadeiras e sobre a
estrada da Lagoalva, informou que o levantamento das passadeiras já foi feito e entregue ao Eng.º
Portugal para fazer a consulta de preços e que a intervenção na estrada da lagoalva só será
possível após o Festival do Melão. Quanto às sugestões sobre o concurso do melão e melancia
reiterou que não seria possível ficarem em exposição uma vez que depois de aberto, o melão ou a
melancia não tem condições para ficar exposto.-------------------------------------------------------------------Sobre o questionário, acha pertinente e informou que todos os dias está com os produtores e sabe
das suas preocupações. Referiu que no final da cada Festival do Melão a Câmara organiza um
almoço/convívio com os produtores.---------------------------------------------------------------------------------Dado o direito de réplica o Vereador Manuel Colhe, salvaguardando o facto de que se algo está a
mais nos CTT, será a loja. Relativamente à estrada da Lagoalva informou que existem soluções
alternativas ao asfalto que provavelmente serão melhores para esta estrada e com mais
durabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador António Moreira, falou sobre os CTT, e disse que a grande maioria das pessoas não
escreve no livro de reclamações, porque muitas dessas pessoas tem medo das consequências. -----O Presidente fez algumas considerações sobre o Festival do Melão e os problemas da concorrência
que ocorre à volta desta produção e disse que o principal concorrente do Mercado do Carril, em
Alpiarça, são os produtores da zona do Alentejo, uma vez que os compradores dirigem-se a essa
zona e adquirem grandes quantidades de melão e melância. -------------------------------------------------O Sr. Presidente reiterou o que o Sr. Vereador Manuel Colhe disse, que só se consegue alguma
melhoria com uma Associação ou o Associativismo entre produtores, coisa que em Alpiarça já se
fizeram algumas tentativas, mas por parte dos produtores de melão e melancia não é fácil
concretizar, uma vez que estão mais vocacionados para produzir e não para a prospeção de
mercado e comercialização dos produtos, embora este tenha que ser um caminho a desenvolver e
a Câmara Municipal de Alpiarça está sempre disponível para colaborar dentro das suas
competências. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N 13 RC 14 JULHO 2017
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O Presidente concluiu o período antes da Ordem do Dia e entrou na ordem do dia.--------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Agradecimento no apoio da 4ª Caminhada Noturna------------------------------------------------APEEA - Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas de
José Relvas-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para Conhecimento:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Protocolo de Colaboração "Planos e Projetos Inovadores de Combate ao Insucesso
Escolar" - CIMLT - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo---------------------------------------------Para Ratificação:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ratificação aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Licença especial de ruído para o evento dos "Santos Populares", que se realizou de 23
para 24 de Junho de 2017, das 20h às 02h, na Praça do Município, em Alpiarça.-------------------------Solicitam isenção de taxas.----------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Clube Desportivo "Os Águias"-------------------------------------------------------------------------Para Ratificação:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ratificação aprovada por maioria com a abstenção do Vereador António Moreira. Foi autorizada a
isenção de Taxas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Licença especial de ruído para um evento das "Festas de Verão", que se realizou de 7 a
10 de Julho de 2017, das 18h às 02h, no recinto das Festas no Casalinho.----------------------------------Solicitam isenção de taxas.----------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalinho-----------------------------------------------Para Ratificação:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ratificação aprovada por maioria com a abstenção do Vereador António Moreira, que fez
declaração. Foi autorizada a isenção de Taxas.---------------------------------------------------------------------Ponto 5 - Reconhecimento de Interesse Público Municipal-----------------------------------------------------Requerente: Augusto dos Santos Sá-----------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Registada a ausência do Vereador Manuel Colhe.-----------------------------------------------------------------O ponto foi retirado para clarificação de alguns aspetos referentes ao momento da instalação da
exploração no Concelho, bem como à exigência da transferência da Sede Social para Alpiarça.------ATA N 13 RC 14 JULHO 2017
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Ponto 6 - Reapreciação do Processo de Obras Particulares n.º 5/2017 - Construção de Anexo--------Requerente: Daniel Pereira da Rocha---------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Indeferimento aprovado por maioria com a abstenção do Vereador António Moreira, de acordo
com as informações técnica e jurídica.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 7 - Proposta para Hasta Pública para concessão do direito de ocupação da loja n.º 17 do
Mercado Municipal de Alpiarça----------------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça - Sr. Presidente--------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 - Requerimento apresentado a solicitar o pagamento da taxa de ocupação da loja n.º 4 do
Mercado Municipal, em prestações nos termos do art.º 19 do Regulamento de Taxas e Licenças, e
solicitação de autorização para união de 2 lojas no Mercado Municipal. (loja 4 e 5)---------------------Requerente: Vera Lúcia do Norte Neves Ferreira------------------------------------------------------------------Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade o pagamento em 24 prestações.--------------------------------------------------Aprovado por unanimidade a união das duas lojas.---------------------------------------------------------------PERÍODO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------------- Não houve nenhuma inscrição.-----------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezassete horas e
cinco minutos, 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, Ana Cristina Lima Ferreira, Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e assino.---
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