ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO DIA 22 DE
MARÇO DE 2018 - Nº 6/2018 - MANDATO 2017 – 2021
Aos vinte e dois dias do mês de Março 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 Vice-presidente Carlos Jorge Duarte Pereira, Presidente em
exercício, em substituição do Senhor Presidente Mário Fernando Atracado Pereira, ausente por
motivos pessoais, e com a presença dos Senhores Vereadores Sónia Isabel Fernandes Sanfona da
Cruz Mendes, António da Conceição Moreira e João Pedro Costa Arraiolos. Secretariou a reunião,
Nuno Miguel Tendeiro Paulino, Chefe de Divisão Administrativa 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 – Medalhas Municipais
Requerente: Município de Alpiarça - Proposta/Presidente/Março de 2018
Para Deliberação:
Ponto 2 – Requerimento de Licença Especial de ruído para a realização de um evento de Karaoke, a
realizar no Recinto da Feira, Pavilhão do Partido Comunista Português, em Alpiarça, com inicio às
20h00 do dia 17 de Março de 2018, e termo às 02h00 do dia 18 de Março de 2018.
Requerente: Sandra Isabel Leal Cadimas
Para Ratificação:
Ponto 3 – Requerimento de Licença Especial de ruído para a realização de um evento de
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comemoração de aniversário, na Rua Comandante Fontoura da Costa, nº 153, em Alpiarça, com
inicio às 21h00 do dia 07 de Abril de 2018, e termo às 02h00 do dia 08 de Abril de 2018.
Requerente: Miguel Portugal Moreira
Para Deliberação:
Ponto 4 – Proposta para atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior do
Concelho de Alpiarça 2017/2018.
Requerente: Município de Alpiarça - Proposta/VJPA/Março de 2018
Para Deliberação:
A reunião foi aberta pelo Senhor Presidente da Câmara em exercício, Carlos Jorge Pereira, eram
quinze horas e quarenta minutos, tendo tido lugar o período de Antes da Ordem do Dia:
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
O Senhor Presidente da Câmara em exercício cumprimentou todos os presentes e distribuiu o
resumo diário de tesouraria referente ao dia 21 de Março de 2018, com um total de
disponibilidades de 338.252,61€.
PROPOSTA DE ATA N.º 05/2018 - RC REALIZADA DIA 09 DE MARÇO DE 2018
A Ata foi retirada e estará presente na próxima reunião.
O Sr. Presidente da Câmara em exercício deu de seguida a palavra aos Vereadores.
Pediu a palavra o Sr. Vereador António Moreira para fazer algumas recomendações. Solicitou ao
executivo para mandar retirar um contentor de lixo, situado na Rua Vale de Oliveiras, no Frade de
Baixo, que se encontra em mau estado. Aconselhou a autarquia a colocar umas placas de proibição
de vazar lixo e entulhos junto ao perímetro do Paul da Gouxa. Sugeriu também que a autarquia
mandasse retirar o lixo que se encontra nessa zona. Voltou a falar nas empresas que estão a
executar trabalhos na via pública, lembrando que tinha sido dito que a Câmara as iria contactar, de
forma a que as mesmas pudessem repor os pavimentos em condições. Falou também numa
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situação particular de uma munícipe, Belizandra Viegas, que tem um problema de acumulação de
águas pluviais junto à sua habitação, sobretudo em períodos de chuvas intensas. Reconheceu que
foi uma questão que não foi bem tratada no tempo em que era Presidente da Junta, uma vez que
as obras então efetuadas não foram suficientes para evitar que a habitação da senhora seja
inundada, nesses períodos de chuvas fortes, uma vez que não havia ligação das águas pluviais que
vêm da Rua Eng. Francisco A. de Vasconcelos Casqueiro. Admitiu que as obras necessárias para
resolver o problema possam ser caras, mas entende que deve haver uma boa vontade do
município para resolver este problema, que é complexo para a munícipe, considerando o perigo de
inundação da sua habitação nos períodos referidos.
Interveio de seguida a Sra. Vereadora Sónia Sanfona que entende que as sugestões do Sr. Vereador
António Moreira são positivas mas não são suficientes, no que diz respeito ao Paul da Gouxa.
Sugeriu que se olhasse para o Paul da Gouxa como um património, com o valor intrínseco que tem
e que, provavelmente poderia ajudar a evitar algumas situações, que são recorrentes. Trata-se de
um património, sobre o qual se deveria estabelecer um perímetro que fixasse qual é,
efetivamente, o território do Paul da Gouxa, que deverá ser classificado como área protegida.
Sublinhou que aquele espaço é um polo de atração para muitas pessoas que gostam da natureza,
de observação de fauna e de atividades ao ar livre, Sendo um património único na Península
Ibérica e que valoriza Alpiarça. Disse de seguida que a perda de serviços essenciais para os
cidadãos, é extremamente grave para uma comunidade como a nossa. Alertou para o facto de
diversos clientes da Caixa Geral de Depósitos estarem a receber indicações de gerentes de conta e
responsáveis por várias aplicações, que alguns dos seus serviços deverão ser tratados na Delegação
de Almeirim. A Sra. Vereadora afirmou que, não sendo pessimista, acha que deveremos estar
atentos a alguns sinais que nos vão sendo dados. Colocou também uma questão relativamente ao
Mercado Municipal. Perguntou se há um prazo previsto para o lançamento do concurso e se a
autarquia tem uma estratégia para a ocupação e dinamização do espaço do Mercado, de forma a
que este seja um espaço vivo.
Tomou a palavra o Sr. Presidente em exercício, para responder às questões colocadas. Começou
por responder às questões do Sr Vereador António Moreira. Sobre o contentor na rua Vale de
Oliveiras, no Frade de Baixo, disse que iria verificar a situação, mas que, havendo um contentor
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partido, deverá ser retirado de imediato, até porque há um outro no mesmo local. Em relação ao
Paul da Gouxa, afirma que as placas foram adquiridas e que essa situação já está resolvida, com a
colocação das mesmas. Deu conhecimento que, relativamente às empresas que estão a fazer obras
no Concelho, estas foram contactadas pela Câmara, no sentido de repor o pavimento nas devidas
condições. Sobre o problema da D. Belizandra, o Presidente em exercício afirmou que já foram
feitas algumas obras no sentido de minimizar a situação e que, desde a última intervenção nunca
mais houve inundação na habitação da munícipe, mas é uma questão que o Presidente está a
acompanhar. Sobre as questões da Sra. Vereadora Sónia Sanfona afirmou que irá transmitir ao Sr.
Presidente as preocupações da Sra. Vereadora em relação à Caixa Geral de Depósitos e afirmou
que o concurso do Mercado Já foi lançado e que ficou deserto, pelo que se irão agora convidar
algumas empresas.
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 – Medalhas Municipais
Requerente: Município de Alpiarça - Proposta/Presidente/Março de 2018
Para Deliberação:
O Sr. Presidente da Câmara em exercício deu a palavra à Sra. Vereadora Sónia Sanfona, que
apresentou uma proposta, em nome do Partido Socialista, para atribuição da Medalha de Honra do
Município, com o seguinte teor:

PROPOSTA
O Poder Local Democrático representa, em Portugal, uma das mais importantes conquistas do 25
de Abril de 1974, tendo-se constituído como a pedra angular da consolidação democrática e do
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desenvolvimento do país. A confiança atribuída às populações para a escolha livre e democrática
daqueles que assumirão o governo das suas comunidades representou, não só um avanço
civilizacional, no que toca ao modelo e organização das sociedades, mas determinou desde logo
que a governação de proximidade fosse assumida como aquela que melhor percebe os problemas
e dificuldades das populações e que, portanto, está em melhores condições de os ultrapassar.
Efetivamente, ao longo destes mais de quarenta anos, o Poder Local Democrático tem contribuído
decisivamente para o desenvolvimento e modernização do país, dando coesão aos territórios,
criando e modernizando infraestruturas, e colmatando muitas das lacunas que o poder político
mais centralizado e menos próximo revela. Também para Alpiarça, esta conquista representou um
passo determinante na transformação e desenvolvimento do nosso território, merecendo
justamente uma homenagem, que assinale a relevância de um poder local livre e democrático, em
que o povo elege de entre os seus pares, aqueles e aquelas que assumirão a difícil mas honrosa
missão de governar. Neste sentido, quem melhor do que os autarcas eleitos no nosso concelho,
que assumiram essa missão, para corporizarem esta homenagem? Quem melhor do que aqueles
e aquelas que se disponibilizaram para o sufrágio da sua população, apresentando-se
corajosamente ao seu escrutínio e, tendo merecido a sua confiança, assumiram com dedicação e
abnegação a sua tarefa, tantas vezes com sacrifício das suas vidas pessoais e profissionais, mas
dando o seu melhor em prol de Alpiarça e dos alpiarcenses? É pois neles que propomos que seja
feita esta homenagem.
Assim, propomos que seja atribuída a medalha de Honra do Concelho a todos os Presidentes de
Câmara, Presidentes de Junta e Presidentes de Assembleia Municipal, eleitos em Alpiarça (e neles
homenageamos todos os autarcas eleitos) e que corporizam e representam o verdadeiro espírito
do Poder Local Democrático, repositório da confiança dos alpiarcenses e motor do
desenvolvimento da nossa comunidade.
Alpiarça, 22 de Março de 2018
A Vereadora do Partido Socialista
Sónia Sanfona
De seguida o Sr. Presidente da Câmara em exercício deu a palavra ao Sr. Vereador João Pedro
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Arraiolos para apresentar as propostas de atribuição de Medalhas de Mérito Desportivo. O Sr.
Vereador disse que estas propostas são baseadas nos resultados obtidos nas diversas modalidades.
As propostas têm os seguintes textos:
Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Desportivo a Diana Domingos Pina da Silva;

Proposta VJA/2018
Diana Domingos Pina da Silva é uma ginasta de referência regional na modalidade de Mini trampolim,
Duplo Trampolim e Trampolim Individual, representando o Clube Desportivo "Os Águias" de Alpiarça.
Em 2017, Diana Silva conquistou para o seu palmarés, os títulos de campeã distrital de Mini trampolim,
Campeã Distrital de Duplo Trampolim e Campeã Distrital de Trampolim Individual no escalão de Infantis
contribuindo para a elevação do estatuto da nossa terra como uma referência regional na modalidade e
para a afirmação do nosso Concelho como referencia no desporto, fazendo jus ao nosso longo historial
desportivo. Pelo exposto e como forma de reconhecimento, proponho que o Município de Alpiarça
distinga Diana Domingos Pina da Silva com a Medalha de Mérito Desportivo, grau Cobre, no dia 2 de Abril
de 2018, data em que se comemora o Aniversário do Concelho.
Alpiarça, 21 de Março de 2010

Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Desportivo à equipa de Futebol Juvenis Sub-10 do
Clube Desportivo “Os Águias”;

Proposta / VJA / 2018
Na época 2016/2017 a equipa de Futebol Juvenil Sub 10 a representar o Clube Desportivo "Os
Águias" conquistou para Alpiarça e para o palmares do Clube, o título de Campeã Distrital Sub
10.Esta equipa, assim como todo o seu corpo técnico e diretores, ao longo desta

época,

contribuiu para a elevação do estatuto da nossa terra como uma referência regional no Futebol e
para a afirmação do nosso Concelho como potência no desporto em geral, fazendo jus do nosso
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longo historial desportivo. Pelo exposto e como forma de reconhecimento, proponho que o
Município de Alpiarça distinga a equipa de Futebol Juvenil Sub 10 do CD "Os Águias", da
época2016/2017, equipa técnica e diretores responsáveis com a Medalha de Mérito Desportivo,
Grau Cobre, no dia 2 de Abril de 2018, data em que se comemora o Aniversário do Concelho.
Alpiarça, 05 de Março de 2018

Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Desportivo a Sérgio do Celeiro Marques;

Proposta / VJA / 2018
A Pesca Desportiva do Clube Desportivo "Os Águias" de Alpiarça tem sido ao longo dos tempos
uma referência nacional. Em 2016, Sérgio do Celeiro Marques representou o Clube Desportivo
“Os Águias" de Alpiarça na modalidade de Pesca Desportiva de Rio e, fruto do seu empenho,
dedicação e trabalho, conquistou para o seu palmares, o título de campeão regional de Pesca
Desportiva de Rio em seniores, contribuindo para a elevação do estatuto da nossa terra como
uma referência regional na modalidade e para a afirmação do nosso Concelho como referencia no
desporto, fazendo jus ao nosso longo historial desportivo. Pelo exposto e como forma de
reconhecimento, proponho que o Município de Alpiarça distinga Sérgio do Celeiro Marques, com
a Medalha de Mérito Desportivo, Grau Cobre, no dia 2 de Abril de 2018, data em que se
comemora o Aniversário do Concelho.

Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Desportivo a Vítor Carvalho;

Proposta / VJA / 2018
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A Pesca Desportiva do Clube Desportivo "Os Águias" de Alpiarça tem sido ao longo dos tempos
uma referência nacional. Em 2017, Vítor Carvalho representou representou o Clube Desportivo
"Os Águias" de Alpiarça na modalidade de Pesca Desportiva de Rio e, fruto do seu empenho,
dedicação e trabalho, conquistou para o seu palmares, o título de campeão regional de Pesca
Desportiva de Rio em veteranos, contribuindo para a elevação do estatuto da nossa terra como
uma referência regional na modalidade e para a afirmação do nosso Concelho como referencia no
desporto, fazendo jus ao nosso longo historial desportivo. Pelo exposto e como forma de
reconhecimento, proponho que o Município de Alpiarça distinga Vítor Carvalho com a Medalha
de Mérito Desportivo, Grau Cobre, no dia 2 de Abril de 2018, data em que se comemora o
Aniversário do Concelho.
O Sr. Presidente da Câmara em exercício leu de seguida uma proposta do Sr. Presidente, para
atribuição da Medalha de Valor e Mérito, Grau Prata, ao Munícipe Jacinto Alberto Engrácia Geada,
cujo texto é o seguinte:
PROPOSTA
A atribuição da Medalha Municipal de Valor e Mérito, destina-se a reconhecer pessoas individuais
ou coletivas, que pelos atos de notável relevância prestados ao Município de Alpiarça, se
distinguem na sua comunidade.
Jacinto Alberto Engrácia Geada nasceu em Alpiarça, a 28 de Fevereiro de 1959. Desde muito
jovem desenvolveu um importante papel ao nível associativo, no Concelho de Alpiarça.
Participou nas Festas das Vindimas em Alpiarça entre 1967 e 1971; foi membro do Grupo Cénico e
do GATA (Grupo Amador de Teatro de Alpiarça); foi membro da Comissão de Festas da Festa da
Liberdade; é Dador de Sangue desde 1980; foi membro da Comissão de Festas do Centro Popular
de Cultura e Recreio do Casalinho, em 1980; foi membro da Biblioteca da Sociedade Filarmónica
Alpiarcense 1º Dezembro; foi Diretor da S.F.A. 1º Dezembro de 1981 a 2000; frequentou o Curso
Jovem Dirigente Associativo na Nazaré; recebeu o troféu de Jovem Dirigente Associativo do
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Ribatejo em 1995; foi Diretor da Associação de Ténis de Mesa de Santarém de 1993 a 1998; foi
membro dos Corpos Gerentes da Associação de Comunicações de Alpiarça; foi fundador do Grupo
de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Alpiarça, em 1993, sendo membro dos Órgãos
Sociais e da Direção, desde a sua fundação; foi fundador do Grupo de Dadores Benévolos de
Sangue do Concelho de Almeirim, sendo atualmente Vice-presidente da Mesa da Assembleia
Geral; foi Diretor da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça
(ARPICA), onde participou na equipa que inaugurou o Lar; participou na marcação do percurso da
Volta a Portugal em bicicleta e de outras provas de Ciclismo durante 18 anos; colaborou
ativamente na reativação das Festas Populares do Casalinho em 2015, juntamente com um grupo
de pessoas; é Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Centro Popular de Cultura e Recreio do
Casalinho; é Diretor da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES),
desde 2013, sendo neste momento Secretário da Direção; recebeu a medalha de ouro, de 60
dádivas de sangue, atribuído pelo Ministério da Saúde em 2015; recebeu a Gota de Cristal, pelas
75 dádivas de sangue, atribuída pela FEPODABES, (Federação Portuguesa de Dadores Benévolos
de Sangue) em 2017.
A sua dedicação, o empenho, a disponibilidade e o trabalho que tem desenvolvido em prol da
comunidade alpiarcense, merece o reconhecimento e a admiração por parte da Câmara
Municipal de Alpiarça.
Assim, por todo o exposto, proponho que o Executivo Municipal, reunido no dia 22 de Março de
2018, distinga o Munícipe Jacinto Alberto Engrácia Geada, com a Medalha de Valor e Mérito-Grau
Prata, a atribuir em cerimónia que terá lugar no próximo dia 2 de Abril, por ocasião do 104º
Aniversário do Concelho.
Alpiarça, 22 de Março de 2018
Lidas todas as propostas presentes em reunião, o Sr. Presidente da Câmara em exercício passou de
seguida à votação das mesmas;
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A proposta para atribuição da Medalha de Honra ao Poder Local, apresentada pela Sra. Vereadora
Sónia Sanfona, foi aprovada por unanimidade, com a ausência do Sr. Vereador António Moreira; a
proposta para atribuição da Medalha de Mérito Desportivo a Diana Domingos Pina da Silva,
apresentada pelo Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, foi aprovada por unanimidade; a proposta
para atribuição da Medalha de Mérito Desportivo à Equipa de Futebol Juvenil Sub-10 do Clube
Desportivo “os Águias, apresentada pelo Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, foi aprovada por
unanimidade; a proposta para atribuição da Medalha de Mérito Desportivo a Sérgio do Celeiro
Marques, apresentada pelo Sr. Vereador João Pedro Arraiolos, foi aprovada por unanimidade; a
proposta para atribuição da Medalha de Mérito Desportivo a Vítor Carvalho, apresentada pelo Sr.
Vereador João Pedro Arraiolos, foi aprovada por unanimidade; a proposta para atribuição de
Medalha de Valor e Mérito, Grau Prata, a Jacinto Alberto Engrácia Geada, apresentada pelo Sr.
Presidente da Câmara, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2 – Requerimento de Licença Especial de ruído para a realização de um evento de Karaoke,
a realizar no Recinto da Feira, Pavilhão do Partido Comunista Português, em Alpiarça, com inicio às
20h00 do dia 17 de Março de 2018, e termo às 02h00 do dia 18 de Março de 2018.
Requerente: Sandra Isabel Leal Cadimas
Para Ratificação:
Não houve intervenções. A Ratificação foi aprovada por maioria, com dois votos a favor (CDU) e
duas abstenções (PS).
Ponto 3 – Requerimento de Licença Especial de ruído para a realização de um evento de
comemoração de aniversário, na Rua Comandante Fontoura da Costa, nº 153, em Alpiarça, com
inicio às 21h00 do dia 07 de Abril de 2018, e termo às 02h00 do dia 08 de Abril de 2018.
Requerente: Miguel Portugal Moreira
Para Deliberação:
Não houve intervenções. O ponto foi aprovado por unanimidade, com a ausência do Sr. Vereador
António Moreira.
Ponto 4 – Proposta para atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior do
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Concelho de Alpiarça 2017/2018.
Requerente: Município de Alpiarça - Proposta/VJPA/Março de 2018
Para Deliberação:
O Sr. Vereador João Pedro Arraiolos fez a apresentação da proposta e teceu algumas considerações
sobre a mesma, informando que foram respeitados todos os prazos previstos na lei.
Não houve mais intervenções, sendo o ponto 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
vinte 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
Presidência, a redigi e assino.
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