ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO DIA 13 DE
JULHO DE 2018 - Nº 13/2018 - MANDATO 2017 – 2021
Aos treze dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezoito, nesta Vila de Alpiarça, no Auditório do
Edifício dos Paços do Concelho, sito na Rua José Relvas, número trezentos e setenta e quatro,
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 presença dos
Senhores Vereadores Sónia Isabel Fernandes Sanfona da Cruz Mendes, Carlos Jorge Duarte Pereira
e António da Conceição Moreira. Verificou-se a ausência do Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, em
gozo de um pequeno período de férias. Secretariou a reunião, Celestino Tomás Pereira Brasileiro,
Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação.
A Ordem do Dia da Reunião de Câmara, antecipadamente remetida a todos os Vereadores, nos
termos do Nº2 do artigo 53º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei Nº
75/2013 de 12 de Setembro, foi a seguinte:

Ponto 1 – CRIAL – Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim
Agradecimento pela continuidade de apoio à equitação terapêutica.
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
Ponto 2 – AAFC – Associação de Agentes Funerários do Centro
Agradecimento pela disponibilização do Auditório da Biblioteca Municipal.
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
Ponto 3 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 21,00 h do dia 30/06/2018 e termo às 02,00 h
do dia 01/07/2018, para realização de um espetáculo musical “Festa na Gouxaria”, no Jardim da
Gouxaria, em Alpiarça.
Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça
Para Ratificação:
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Ponto 4 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 21,00 h do dia 14/07/2018 e termo às 02,00 h
do dia 15/07/2018, para realização de um espetáculo musical “Há Festa na Minha Rua”, na Rua 25
de Abril, junto à Associação Cultural e Desportiva do Frade de Cima, em Alpiarça
Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça
Para Ratificação:
Ponto 5 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 23,00 h do dia 04/07/2018 e termo às 02,00 h
do dia 05/07/2018, para realização do evento “Black & White Party”, no Recinto das Feiras,
pavilhão do Partido Comunista Português, em Alpiarça
Requerente: Beatriz da Costa Calarrão Cordeiro Lopes
Para Ratificação:
Ponto 6 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 22,00 h do dia 13/07/2018 e termo às 02,00 h
do dia 14/07/2018, para realização do evento “Festa Africana”, no Recinto das Feiras, pavilhão do
Partido Comunista Português, em Alpiarça
Requerente: Ricardo Jorge da Silva Simões
Para Deliberação:
Ponto 7 – Emparcelamento Rural – Informação nº 203/2018 de 05 de Junho – Serviço Técnico de
obras.
Requerentes: Os Mateiros e Louribatata
Para Deliberação:
Ponto 8 - Minuta de Contrato de Financiamento, entre o Fundo Ambiental e o Município de
Alpiarça, para financiamento do projeto “Reabilitação do Canal de Alpiarça”.
Requerente: Município de Alpiarça
Para Deliberação:
Ponto 9 - Protocolo de Cooperação e Parceria, entre a Garrido Publicidade, Lda. e o Município de
Alpiarça.
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Município de Alpiarça
Para Deliberação:
A reunião foi aberta pelo Senhor Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira, eram
quinze horas e dez minutos, tendo tido lugar o período de Antes da Ordem do Dia:
O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e distribuiu o resumo diário de
tesouraria referente ao dia doze de Julho de 2018, com um total de disponibilidades de
232.165,57€.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
PROPOSTA DE ATA N.º 13/2018 - RC REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2018
Pediu a palavra a Vereadora Sónia Sanfona, para propor as seguintes alterações: na página quatro,
linha dez, onde se lê “Começou por solicitar...”, deve ler-se “ Começou por questionar...”; na página
seis, linha dez, onde se lê “...evitando a judiacilização...”, deve ler-se “ ...evitando a judicialização...”.
Sugeriu também que a intervenção do Vereador Carlos Jorge Pereira, sobre o relatório das
atividades do município, não seja transcrito na íntegra, por ser exaustivo, sendo feita uma
referência ao mesmo e se se entender, pode ser anexo à Ata.
Posta a Ata à votação com as alterações propostas, foi a mesma aprovada por unanimidade.
O Sr. Presidente deu uma informação, sobre uma questão colocada pelo Vereador António Moreira
na reunião anterior, relacionada com a empresa Crigado e um pedido de Interesse Municipal. Deu
conhecimento do ponto de situação e da mudança da sede social da empresa para o Concelho de
Alpiarça. Disse que a documentação foi remetida à DRAPLVT, onde se encontra para despacho, para
posterior legalização da empresa, de acordo com a legislação em vigor.
O Presidente deu de seguida a palavra à Sra. Vereadora Sónia Sanfona. Começou por falar em
questões relacionadas com o abastecimento de água, mostrando alguma preocupação com as
regas dos espaços verdes que, em dias de muito calor, sendo necessário reforçar as mesmas e com
maiores consumos por parte dos munícipes, acaba por criar constrangimentos no fornecimento da
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água à população. Assim, perguntou se há alguma alternativa a esta situação e se há algum furo
que possa ser utilizado para a rega dos espaços verdes. Falou de seguida sobre o Jardim Municipal,
referindo-se ao cumprimento de um conjunto de regras que têm a ver com o espaço infantil e se já
foram tomadas as medidas necessárias para garantir a segurança imposta por lei. Sobre o lago do
Jardim disse que o mesmo continua vazio e perguntou qual a razão porque não está ainda cheio.
Solicitou de seguida informação sobre as rubricas do Orçamento que estão adstritas à Alpiagra.
Falou também sobre o aproveitamento dos fundos comunitários. Disse que depois de um período
de acesso limitado a candidaturas aos fundos comunitários, entende que o programa Revitalizar o
Interior permite incentivos na área do turismo e, sobre esta matéria pretende fazer uma proposta
que, não sendo possível fazer hoje, trará à próxima reunião de Câmara. A proposta irá no sentido
de Alpiarça diligenciar qual a viabilidade de apresentar um projeto aos fundos comunitários para a
zona do Patacão. Entende que o Município não deve perder esta oportunidade, considerando que
estes projetos são financiados a noventa por cento. Acha que este deve ser um polo de atração,
entre outros, para atrair pessoas a Alpiarça.
O Presidente passou de seguida a palavra ao Vereador António Moreira. Este fez uma sugestão no
sentido de o Município elaborar uma informação à população do Frade de Baixo, apelando para
que mantenha os seus filhos na Escola da localidade, considerando que a Câmara alargou os
horários extra-curriculares. Fez uma pergunta relacionada com um núcleo habitacional na Rua José
do Vale, no Frade de Baixo, assunto já aqui referido e relacionado com os contadores de energia
elétrica, que não estão acessíveis aos funcionários da EDP, para efeitos de contagem. Falou sobre a
estrada da Lagoalva, que está pior que o ano passado e porque não foi ainda reparada, uma vez
que já há alcatrão. Referiu que lhe disseram que apareceram alguns peixes mortos na barragem e
perguntou porque é que isso aconteceu, qual a razão.
A Vereadora Sónia Sanfona pediu novamente a palavra para sugerir que o Município pondere a
possibilidade de a rua paralela ao pavilhão do Clube Desportivo “Os Águias” poder ser aberta ao
trânsito, pelo menos a veículos prioritários, de modo a facilitar, por exemplo, a passagem de carros
funerários que saem da igreja, em dias de funerais.
O Sr. Presidente respondeu de seguida às questões colocadas. Em relação ao Protocolo com o
Agrupamento de Escolas disse que o mesmo seria entregue em breve pela Direção da Escola. Sobre
a verba cativada pelo Ministério da Educação, disse que esta iria ser reposta. Esclareceu que o
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Município está a ver em conjunto com as Águas do Ribatejo, a possibilidade de utilização dos furos
que foram desativados para abastecimento público, para utilização das regas dos espaços verdes.
Informou que , para que isso aconteça, são necessárias um conjunto de obras, sobretudo ao nível
de condutas. Disse ainda que os consumos não variam muito consoante o calor. Onde existem
grandes alterações é no consumo dos particulares, que aumenta consideravelmente nessa época, o
que acontece também nos outros Municípios. Informou que nalguns locais já não é utilizada água
da rede, como por exemplo no Parque do Carril. O Vereador Carlos Jorge Pereira esclareceu aqui
que agora torna-se mais difícil utilizar os furos que foram desativados, dado que foi feito uma
queixa pela sua utilização e agora a APA proibiu a captação de água nesses furos, devido à possível
escassez de águas subterrâneas para abastecimento público. O Presidente deu nota que as obras
previstas para alargamento da ETA, vão superar alguns problemas de abastecimento de água à
população. Sobre os fundos comunitários e o turismo, disse que a Câmara , na contratualização, já
executou algumas obras, como é o caso do Jardim Municipal e que tem outras em fase de
preparação, como o Mercado Municipal e a remodelação da Escola Secundária. Referiu também a
limpeza da Vala de Alpiarça, ponto desta Ordem de Trabalhos e a construção de novos balneários
do Estádio Municipal, obras que implicam despesas e comparticipação da autarquia. Salientou
alguns processos em desenvolvimento, como as rotas turísticas e os percursos pedonais que ligam
vários concelhos. Sobre o Patacão disse que é uma aspiração antiga da população, que a sua
discussão já atravessou vários mandatos mas que o projeto existente terá de ser reconvertido.
Admite que o Município poderá procurar mais informação sobre os apoios disponíveis, mas alerta
que existem muitas limitações ao nível financeiro. Reforçou as excelentes características da praia
do Patacão e que o facto de estar mais afastada dos núcleos habitacionais pode trazer vantagens e
desvantagens, neste caso em termos de segurança. Realçou que, em relação às obras, estas são
comparticipadas aquando da sua realização mas que a sua manutenção é feita totalmente
recorrendo ao orçamento dos municípios.
Em relação à Escola do Frade de Baixo disse que houve um esforço do Município para criar
condições de apoio às famílias, através da CAF e que faz sentido preparar uma informação aos pais
sobre estas medidas de apoio, no sentido de manter a Escola em funcionamento. Deu
conhecimento que, em relação à estrada da Lagoalva, já foi feita uma intervenção no inicio da
estrada, com alcatrão, a seguir à Quinta da Torre. Sobre peixes mortos na Barragem a informação
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que tem é que foram situações muito pontuais e referiu que a qualidade da água melhorou, o que
é reconhecido por muitos munícipes.
Responde de seguida a algumas questões o Vereador Carlos Jorge Pereira, que começou por dizer
que a cópia do Orçamento relacionado com a Alpiagra, solicitada pela Vereadora Sónia Sanfona,
será fornecida, mas que este está contido no Orçamento geral do Município. Sobre as habitações
da Rua José do Vale disse que foi feita uma vistoria e que foi enviada resposta aos interessados.
Confirmou que foram feitas algumas intervenções na estrada da Lagoalva durante o inverno e que
na próxima semana está agendada uma intervenção em maior escala. Em relação aos peixes
mortos na Barragem disse que apareceram alguns, poucos, nomeadamente após a realização de
um fim de semana intenso de pesca. Realçou a qualidade da água, que melhorou e a uma questão
do Vereador António Moreira, disse que continuam a ser feitas análises regularmente à água da
Barragem. Aos peixes não voltaram a ser feitas análises, uma vez que não se justificava, mas que
estas a serem feitas, terão de corresponder a um conjunto de regras. O Vereador Carlos Jorge
Pereira, fez de seguida uma intervenção, apresentando a relação dos principais trabalhos
efetuados pela Câmara, desde a ultima reunião.
Interveio de seguida o Eng. José Portugal para esclarecer que as situações críticas do Jardim
Municipal já foram reportadas ao empreiteiro. Relativamente ao lago disse que foi reparada uma
fissura e que se aguarda se a situação ficou resolvida ou se há algum problema com a válvula de
descarga. Em relação à vedação do Parque infantil afirmou que já há algumas propostas e que se
aguarda o desenvolvimento dos procedimentos. Sobre a requalificação dos espaços verdes, a
situação está também reportada ao empreiteiro.
O Vereador António Moreira voltou a intervir para chamar a atenção que os buracos abertos pelas
empresas de telecomunicações e outras, nos arruamentos e outros espaços públicos, abateram e
estão em más condições, devendo ser reparados.
A Vereadora Sónia Sanfona pediu a palavra para falar no espelho de água situado na Praça José
Pinhão e sugeriu que o mesmo pudesse voltar a funcionar, até porque, estando-se no verão, dá
alguma beleza ao local. Fez uma alusão aos equipamentos existentes, que foram possíveis porque
houve um momento em que os fundos comunitários eram mais acessíveis e que havia que
aproveitar esse fluxo de apoios, o que muitas autarquias fizeram. Entende que o turismo é uma
opção estratégica e que ouve muita gente a falar do desenvolvimento turístico do interior, da
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região centro, do Alentejo e ninguém fala da região do Ribatejo. Há um desenvolvimento
articulado nas outras regiões e que, por via disso, os resultados aparecem. Constata que a nossa
região perdeu um pouco a sua identidade própria. Acha que os autarcas devem ter uma visão
estratégica sobre o que se pretende para o turismo na região do Ribatejo e que os municípios
devem potenciar as suas qualidades e capacidades turísticas. Acha que, nesta área, o Concelho de
Alpiarça pode ter uma visão para o próprio território e para a região em que está inserida.
O Presidente da Câmara referiu-se aos trabalhos realizados pelas empresas na área do concelho e
disse que estas são informadas no sentido de fazer as reparações em condições. Em relação às
Águas do Ribatejo deu conhecimento que foi criada uma brigada de intervenção rápida, para dar
resposta, atempadamente, às reparações necessárias efetuadas nos arruamentos e espaços
públicos. No que diz respeito ao espelho de água da Praça José Pinhão, mencionou que este
apresentou problemas desde o início e que havia infiltrações para o parque de estacionamento
subterrâneo, que causavam situações desagradáveis, sobretudo nos veículos ali estacionados. No
entanto acha que é uma questão que deve ser tomada em atenção e, se possível, fazer a
necessária reparação. Em relação ao turismo acha que esta questão deve ser alvo de maior
discussão. Realçou que há, no Município de Alpiarça, um grande investimento nesta área,
sublinhando aqui as obras de recuperação feitas recentemente na Casa dos Patudos. Considerou
que a criação de uma marca forte leva décadas a criar, referindo-se por exemplo ao Alentejo, que
há muitos anos vem criando e trabalhando a sua imagem. Acrescentou que uma marca forte para o
Ribatejo não é um processo simples, que está a ser trabalhado, com o empenho dos autarcas, mas
que poderá demorar alguns anos a criar.
Terminado o período de antes da Ordem do Dia, foram apreciados os pontos constantes da Ordem
de Trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:
ORDEM DO DIA:
Ponto 1 – CRIAL – Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim
Agradecimento pela continuidade de apoio à equitação terapêutica.
Município de Alpiarça
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Para Conhecimento:
Foi dado conhecimento.
Ponto 2 – AAFC – Associação de Agentes Funerários do Centro
Agradecimento pela disponibilização do Auditório da Biblioteca Municipal.
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
Foi dado conhecimento.
Ponto 3 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 21,00 h do dia 30/06/2018 e termo às 02,00 h
do dia 01/07/2018, para realização de um espetáculo musical “Festa na Gouxaria”, no Jardim da
Gouxaria, em Alpiarça.
Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça
Para Ratificação:
Não havendo intervenções, foi o ponto ratificado por maioria e isenção de taxas, com a abstenção
dos Vereadores do Partido Socialista.
Ponto 4 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 21,00 h do dia 14/07/2018 e termo às 02,00 h
do dia 15/07/2018, para realização de um espetáculo musical “Há Festa na Minha Rua”, na Rua 25
de Abril, junto à Associação Cultural e Desportiva do Frade de Cima, em Alpiarça
Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça
Para Ratificação:
Não havendo intervenções, foi o ponto ratificado por maioria e isenção de taxas, com a abstenção
dos Vereadores do Partido Socialista.
Ponto 5 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 23,00 h do dia 04/07/2018 e termo às 02,00 h
do dia 05/07/2018, para realização do evento “Black & White Party”, no Recinto das Feiras,
pavilhão do Partido Comunista Português, em Alpiarça
Requerente: Beatriz da Costa Calarrão Cordeiro Lopes
Para Ratificação:
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Não havendo intervenções, foi o ponto ratificado por maioria, com a abstenção dos Vereadores do
Partido Socialista.
Ponto 6 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 22,00 h do dia 13/07/2018 e termo às 02,00 h
do dia 14/07/2018, para realização do evento “Festa Africana”, no Recinto das Feiras, pavilhão do
Partido Comunista Português, em Alpiarça
Requerente: Ricardo Jorge da Silva Simões
Para Deliberação:
Não houve intervenções. O ponto foi aprovado por unanimidade.
Ponto 7 – Emparcelamento Rural – Informação nº 203/2018 de 05 de Junho – Serviço Técnico de
obras.
Requerentes: Os Mateiros e Louribatata
Para Deliberação:
O Engenheiro José Portugal prestou alguns esclarecimentos sobre esta operação, que tem parecer
favorável dos serviços técnicos.
Não havendo mais intervenções, foi o ponto aprovado por unanimidade, de acordo com pareceres
técnicos e deliberado emitir a respetiva certidão.
Ponto 8 - Minuta de Contrato de Financiamento, entre o Fundo Ambiental e o Município de
Alpiarça, para financiamento do projeto “Reabilitação do Canal de Alpiarça”.
Requerente: Município de Alpiarça
Para Deliberação:
A Vereadora Sónia Sanfona chamou a atenção para a falta do projeto a que se refere a minuta do
contrato. Disse que está disponível para fazer a discussão e votação do ponto, uma vez que não se
irá opor, mas que afirma não conhecer o projeto. O presidente disse que o projeto não carecia de
aprovação da Câmara e que o que será necessário é a aprovação da minuta do contrato. O
Vereador Carlos Jorge Pereira presta alguns esclarecimentos sobre o processo relacionado com o
projeto em causa. O Sr. Presidente sugere a retirada do ponto, que virá à próxima reunião e se, por
alguma razão houver urgência na sua aprovação, o Presidente aprova e despacha para a reunião de
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Câmara, para ratificar.
O ponto foi retirado.
Ponto 9 - Protocolo de Cooperação e Parceria, entre a Garrido Publicidade, Lda. e o Município de
Alpiarça.
Município de Alpiarça
Para Deliberação:
O Vereador Carlos Jorge Pereira esclarece os objetivos do protocolo, idêntico a um outro que
também já aqui foi presente e aprovado.
Não havendo mais intervenções, o ponto foi aprovado por unanimidade.
PERÍODO DO PÚBLICO
Não houve intervenções.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezassete horas e
quatro 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, Celestino Tomás Pereira Brasileiro, a exercer funções de Secretário do Gabinete de Apoio à
Vereação, a redigi e assino.
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