ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO DIA 27 DE
JULHO DE 2018 - Nº 14/2018 - MANDATO 2017 – 2021
Aos vinte e sete 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 Carlos Jorge Duarte Pereira, António da Conceição Moreira e
João Pedro Costa Arraiolos. Verificou-se a ausência da Sra. Vereadora Sónia Isabel Fernandes
Sanfona da Cruz Mendes, por motivos pessoais. Secretariou a reunião Nuno Miguel Tendeiro
Paulino, Dirigente da Unidade Orgânica e Financeira, em regime de substituição.
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 – 100% Núcleo de Cicloturismo de Alpiarça.
Agradecimento pela colaboração na organização da prova de Cicloturismo, Contrarrelógio,
inserida no Festival do Melão.
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
Ponto 2 – Projeto de Código de Ética e Conduta do Município de Alpiarça
Remeter à Assembleia Municipal, para conhecimento
Município de Alpiarça
Para Deliberação:
Ponto 3 – Licença Especial de Ruído com inicio a 28/07/2018 e termo a 29/07/2018, das 22h às
02h, para um evento que se realiza na Rua Principal – Frade de Baixo- Junto ao Supermercado
Diana, “Há Festa na Minha Rua”
Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça
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Para Deliberação:
Ponto 4 – Licença Especial de Ruído com inicio a 04/08/2018 e termo a 05/08/2018, das 22h às
02h, para um evento que se realiza na Av. Carlos Relvas- Junto ao Café “O Nosso Cantinho” - “Há
Festa na Minha Rua”
Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça
Para Deliberação:
Ponto 5 – Licença Especial de Ruído com inicio a 11/08/2018 e termo a 12/08/2018, das 22h às
02h, para um evento que se realiza na Rua Conselheiro Figueiredo Leal - Junto Pastelaria das Faias
- “Há Festa na Minha Rua”
Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça
Para Deliberação:
Ponto 6 – Licença Especial de Ruído com inicio a 25/08/2018 e termo a 26/08/2018, das 22h às
02h, para um evento que se realiza na Rua Jacinto Mártires Falcão - Junto ao Supermercado José
Julio Rosa - “Há Festa na Minha Rua”
Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça
Para Deliberação:
Ponto 7 – 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 reunião foi aberta pelo Senhor Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira, eram
quinze horas e quinze 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 vinte e seis de Julho de 2018, com um total de disponibilidades de
264.011,97€.
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
PROPOSTA DE ATA N.º 14/2018 - RC REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2018
O Sr. Presidente fez a seguinte proposta de alteração: na página cinco, quinta linha, onde se lê
“...público...”, deve ler-se “...dos particulares...”.
Com esta proposta de alteração, a ata foi aprovada por unanimidade.
O Sr. Presidente deu de seguida a palavra aos Srs. Vereadores.
Tomou a palavra o Sr Vereador António Moreira. Voltou a dizer que, na sua opinião, o Jardim
Municipal precisa de assistência diária, para evitar situações desagradáveis, como a que se passou
ainda esta semana, com vidros partidos no chão, que, no entanto, foi resolvida com rapidez. Falou
mais uma vez no lago, que tem água imprópria e não compreende como é possível que num Jardim
que custou centenas de milhares de euros, o sistema de enchimento do lago seja feito através de
uma mangueira. Chamou a atenção para o Patacão, local muito frequentado nesta época, do qual
foi retirado um contentor de lixo e que ainda não foi colocado outro. Fez referência às análises da
água das “Águas do Ribatejo”, nomeadamente do ultimo trimestre de dois mil e dezassete, nas
quais não foi feita a análise ao arsénio. Disse que, considerando que em tempos o arsénio
apresentava valores elevados, embora dentro do exigido por lei, seria bom que essas análises
estivessem disponíveis, para tranquilizar as pessoas. Disse que no inicio deste mandato foi eleito
um representante da Assembleia Municipal para a Comissão de Saúde, que quem preside ao
Conselho é um representante indicado pela Câmara Municipal e perguntou se, depois de
inaugurada a USF, esse Conselho já reuniu e se a situação no Centro de Saúde melhorou ou piorou.
Afirmou que está disposto a pedir uma reunião à Diretora da USF, para verificar algumas situações
que lhe parece não estarem tão boas quanto desejáveis. Em relação ao convite para a inauguração
do Festival do Melão, para o qual disse não ter sido convidado, afirmou que, estando presente, não
participou na sessão inaugural porque esta situação, dos convites, já se tinha verificado noutros
momentos, enumerando alguns.
O Presidente deu de seguida a palavra ao Vereador Carlos Jorge Pereira, que prestou informação
sobre os principais trabalhos realizados pela Câmara, desde a reunião anterior, com realce para a
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preparação do Festival do Melão e a manutenção do Parque do Carril. Salientou ainda a
continuação da reparação da estrada da Lagoalva. Referiu que na ultima semana tem havido uma
recolha de monos anormal, por isso foi reforçado este serviço. Em relação a um assunto da Rua
José do Vale, no Frade de Baixo, confirmou que houve duas reclamações, que foram atendidas em
devido tempo.
O Sr. Presidente referiu-se à questão colocada sobre as análises das “Águas do Ribatejo” e disse
que estas são feitas regularmente, afirmando que neste momento não há qualquer incumprimento
dos parâmetros relativamente ao arsénio. Sublinhou que, com a construção da ETA, resolveram-se
alguns problemas de excesso de arsénio na água, segundo as diretivas da CE. Com esse
equipamento, através de filtros, consegue-se eliminar o excesso desse e de outros elementos na
água. Transmitiu ainda que, em relação às dúvidas do Vereador António Moreira, irá solicitar os
necessários esclarecimentos ás “Águas do Ribatejo”. O Presidente esclareceu, em relação ao eleito
da Assembleia Municipal na área da saúde, que este tem assento na Assembleia do ACES da
Lezíria, não estando em funcionamento nenhuma comissão municipal de saúde. A Assembleia tem
um funcionamento, que é alheio à Câmara Municipal e ao seu Presidente, que no entanto irá pedir
informações junto do ACES sobre as questões colocadas. O que tem acontecido com frequência são
reuniões com o ACES, sobretudo no que diz respeito a médicos e enfermeiros. Disse que a prática é
discutir as questões relacionadas com o Centro de Saúde de Alpiarça, ao nível dos serviços
prestados, diretamente com a Coordenadora do ACES. Fez referência ao facto de Alpiarça ser dos
poucos Concelhos com cobertura total da população com acesso à saúde, através de médico de
família. Deu também conhecimento que não lhe chegou qualquer queixa de mau funcionamento
ou de qualquer anomalia dos serviços prestados do Centro de Saúde. Sobre os convites do Festival
do Melão disse que o objetivo do Município é que estejam presentes o maior número possível de
pessoas e para as cerimónias publicas são todos convidados, incluindo a população de Alpiarça.
Não põe de parte no entanto, que tivesse havido alguma falha nos convites o que, a ter acontecido,
foi de forma involuntária. Acrescentou que muitos deputados municipais receberam convite e até
responderam ao mesmo. Fez de seguida um pequeno balanço sobre a nona edição do Festival do
Melão, dizendo que os objetivos principais foram atingidos. Disse que o Festival do Melão cresceu
em termos de expositores e visitantes, que houve melhorias no espaço do parque do Carril e que,
em termos de projeção de Alpiarça como terra de melão e melancia, foi muito positivo, tendo em
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conta a divulgação ao nível da comunicação social regional, com destaque para o “Mirante” e o
“Alpiarcense”, com um jornalismo de proximidade, mas também a nível nacional, com a presença
da RTP1, através do programa “Aqui Portugal”, que transmitiu a partir de Alpiarça, para todo o
mundo, durante seis horas.
O Sr. Presidente deu a palavra ao Vereador Carlos Jorge Pereira que falou sobre o Jardim Municipal
e a respetiva limpeza e em relação ao lago disse que tem havido pessoas que usam o lago para
tomar banho e daí a água não estar em boas condições, situação que irá ser revista. Informou que
foi feita uma nova sementeira de relva no espaço verde, para retificar algumas lacunas. Em relação
ao Festival do melão lamenta que a questão dos convites possa ser considerada mais importante
do que o próprio certame, que é bom para Alpiarça e para os produtores de melão, enaltecendo a
forma como decorreu e agradecendo a colaboração de todos os seareiros e a todos os
funcionários, pela sua entrega. Fez um agradecimento a todos os órgãos da comunicação social e
em especial à RTP pelo programa.
O Sr Vereador António Moreira chamou a atenção para uns sinais que estavam na Rua Manuel
Nunes Ferreira e que não vislumbrou qualquer obra. Perguntou quem pôs lá os sinais. Acha que o
Festival do Melão esteve muito bem, tem um importante objetivo, que é um ponto de encontro de
amigos e entende que devia haver mais divulgação do certame na semana anterior ao mesmo. Fez
uma pergunta sobre a segurança do certame.
O Sr. Presidente disse, em relação ao sinal referido que as “Águas do Ribatejo” têm andado a fazer
algumas obras nas tampas de esgoto.
o Vereador Carlos Jorge Pereira corrobora da informação dada pelo Presidente e disse que os sinais
não são da Autarquia. Em relação à segurança do Festival do Melão disse que a mesma termina
sempre à meia noite do ultimo dia do Festival.
Sobre a promoção na semana anterior ao Festival do Melão, o Presidente disse que este ano a
colheita atrasou e que seria difícil fazer essa mesma promoção. Referiu que nunca se fez tanto pelo
melão de Alpiarça como se tem feito nos últimos anos.
Terminado o período de antes da Ordem do Dia, foram apreciados os pontos constantes da Ordem
de Trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:
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ORDEM DO DIA:
Ponto 1 – 100% Núcleo de Cicloturismo de Alpiarça.
Agradecimento pela colaboração na organização da prova de Cicloturismo, Contrarrelógio, inserida
no Festival do Melão.
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
Foi dado conhecimento.
Ponto 2 – Projeto de Código de Ética e Conduta do Município de Alpiarça
Remeter à Assembleia Municipal, para conhecimento
Município de Alpiarça
Para Deliberação:
Sobre este ponto o Sr. Presidente disse que este vem no seguimento do processo da aplicação do
regulamento da proteção de dados , mas entende que há um elemento que considera importante
e que está em falta, que é a discussão do documento com as entidades que representam os
trabalhadores e os próprios sindicatos. Propõe, por este motivo, que o ponto seja retirado.
Com a concordância dos restantes elementos da Câmara Municipal, o ponto foi retirado.
Ponto 3 – Licença Especial de Ruído com inicio a 28/07/2018 e termo a 29/07/2018, das 22h às
02h, para um evento que se realiza na Rua Principal – Frade de Baixo- Junto ao Supermercado
Diana, “Há Festa na Minha Rua”
Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça
Para Deliberação:
Não houve intervenções. Posto à votação foi aprovado por unanimidade, com isenções de taxas.
Ponto 4 – Licença Especial de Ruído com inicio a 04/08/2018 e termo a 05/08/2018, das 22h às
02h, para um evento que se realiza na Av. Carlos Relvas- Junto ao Café “O Nosso Cantinho” - “Há
Festa na Minha Rua”
Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça
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Para Deliberação:
Não houve intervenções. Posto à votação foi aprovado por unanimidade, com isenções de taxas.
Ponto 5 – Licença Especial de Ruído com inicio a 11/08/2018 e termo a 12/08/2018, das 22h às
02h, para um evento que se realiza na Rua Conselheiro Figueiredo Leal – Junto à Pastelaria das
Faias - “Há Festa na Minha Rua”
Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça
Para Deliberação:
Não houve intervenções. Posto à votação foi aprovado por unanimidade, com isenções de taxas.
Ponto 6 – Licença Especial de Ruído com inicio a 25/08/2018 e termo a 26/08/2018, das 22h às
02h, para um evento que se realiza na Rua Jacinto Mártires Falcão - Junto ao Supermercado José
Júlio Rosa - “Há Festa na Minha Rua”
Requerente: Junta de Freguesia de Alpiarça
Para Deliberação:
Não houve intervenções. Posto à votação foi aprovado por unanimidade, com isenções de taxas.
Ponto 7 – 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:
O Presidente disse que este ponto já tinha vindo a reunião de Câmara, mas que faltava o projeto,
que agora está presente em reunião. Deu a Palavra ao Vereador Carlos Jorge.
O Vereador esclareceu que esta candidatura já vem de dois mil e quinze e que foi apresentada ao
Fundo de Proteção de Recursos Hídricos, que transitou agora para o Fundo Ambiental e que vem a
reunião de Câmara para aprovação da minuta do contrato. Acrescentou que há um prazo curto
para conclusão da obra, de seis meses.
Interveio o Vereador António Moreira que disse que é de louvar esta situação, considerando que
há alguns anos que a vala precisa de um intervenção deste tipo e espera que, posteriormente, haja
uma manutenção regular. Chamou a atenção para um ponto em que diz no projeto que a limpeza
ATA N.º 14/2018

RC 27 DE JULHO 2018 - MANDATO 2017 - 2021

Pág. 7/8

não deve ser feita com máquinas. O Vereador Carlos Jorge Pereira esclareceu que não deve ser
feita com máquinas muito pesadas.
O Presidente transmitiu a opinião que esta tarefa era da competência do estado, no entanto a
Câmara já aquando da ultima limpeza efetuada na vala também comparticipou, como forma de se
realizar esta obra, o que agora acontece novamente. Falou também da importância da manutenção
das margens, após a respetiva limpeza.
Não havendo mais intervenções, o Presidente colocou o ponto à votação, que 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 dezasseis horas e
quarenta 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, Celestino Tomás Pereira Brasileiro, a exercer funções de Secretário do Gabinete de Apoio à
Vereação, a redigi e assino.
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