ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO DIA 10 DE
AGOSTO DE 2018 - Nº 15/2018 - MANDATO 2017 – 2021
Aos dez dias do mês de Agosto 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 e com a presença dos Senhores
Vereadores António da Conceição Moreira e João Pedro Costa Arraiolos. Verificaram-se as
ausências do Sr. Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira, em gozo de férias e da
Sra. Vereadora Sónia Isabel Fernandes Sanfona da Cruz Mendes, por motivos profissionais.
Secretariou a reunião Nuno Miguel Tendeiro Paulino, dirigente da Unidade Orgânica 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 – Agrupamento de Escolas das Fazendas de Almeirim
Agradecimento pela colaboração e disponibilidade na cedência do espaço do picadeiro da Reserva
Natural do Cavalo do Sorraia, aos alunos do Agrupamento, para sessões de hipoterapia.
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
Ponto 2 – Proposta Ação Social escolar - Auxílios Económicos 2018/2019
Município de Alpiarça
Para Deliberação:
Ponto 3 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 19,00 h do dia 03/08/2018 e termo às 04,00 h
do dia 04/08/2018, para realização do evento “Festa de Verão”, no Largo da Feira, pavilhão do
Partido Comunista Português, em Alpiarça
Requerente: Marta Alexandra Martinho Rabico
Para Ratificação:
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Ponto 4 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 20,00 h do dia 03/08/2018 e termo às 02,00 h
do dia 04/08/2018, para realização do evento “Noites de Verão, anos 70, 80, 2000”, na Praça José
Faustino Rodrigues Pinhão, nº 7 – 2090-081, Café-Pastelaria “Pau de Canela”, em Alpiarça
Requerente: Patrícia Isabel Duarte Mendes
Para Ratificação:
Ponto 5 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 20,00 h do dia 10/08/2018 e termo às 02,00 h
do dia 11/08/2018 e das 20;00 h do dia 17/08/2018 às 02;00 h do dia 18/08/2018, para realização
do evento “Summer Party”, na Praça José Faustino Rodrigues Pinhão, nº 7, Café-Pastelaria “Pau de
Canela”, em Alpiarça
Requerente: Patrícia Isabel Duarte Mendes
Para Ratificação:
Ponto 6 – Fundação José Relvas
Agradecimento pela cedência de materiais, equipamentos e Técnico de som e luzes, para
realização da Festa do Centro Infantil
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
Ponto 7 – TECNEL – Eletricidade e Telecomunicações, Lda
Pedido de cancelamento de Garantia Bancária
Município de Alpiarça
Para Deliberação:
Ponto 8 – Proposta de Valores para Atividades de Animação e Apoio à Família no Pré-Escolar e
Componente de Apoio à Família no 1º Ciclo
Município de Alpiarça
Para Deliberação:
A reunião foi aberta pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Carlos Jorge Duarte Pereira, eram
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quinze horas e dez minutos, que cumprimentou todos os presentes e distribuiu o resumo diário de
tesouraria referente ao dia nove de Agosto de 2018, com um total de disponibilidades de
257.452,74€.
Deu início de seguida ao período de Antes da Ordem do Dia:
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
Proposta de Ata n.º 14/2018 - RC realizada no dia 27 de Julho de 2018
O Sr. Vice-Presidente propôs as seguintes alterações: na página um, linha oito, onde se lê “...Chefe
de Divisão Administrativa e Financeira...”, deve ler-se “...Dirigente da Unidade Orgânica e
Financeira...”; na página três, ultima linha “... carril...”, deve ser com letra maiúscula (...Carril...).
Com estas propostas de alteração, a Ata foi aprovada por unanimidade.
O Sr. Vice-Presidente usou da palavra para prestar alguns esclarecimentos. Referiu que, em relação
a uma questão que o Vereador António Moreira colocou na reunião anterior, já foi colocado um
contentor no Patacão. Deu nota que, também relativamente a uma questão colocada na reunião
anterior, as “Águas do Ribatejo” efetuam análises ao arsénio da água para consumo, incluídas no
programa de controlo da qualidade da água. Essas análises devem obrigatoriamente ser feitas duas
vezes por ano, por isso estes parâmetros aparecem com valor zero nalguns resultados, uma vez
que há outras análises que são feitas mais de duas vezes por ano. O Vice-Presidente disse que já há
resultados do primeiro semestre de dois mil e dezoito e que estão dentro dos valores normais. Em
relação a uma situação referida anteriormente pela Vereadora Sónia Sanfona, disse que Alpiarça
não faz parte dos Municípios do Interior e por isso não pode concorrer a determinados fundos.
Apresentou de seguida o relatório dos principais trabalhos efetuados por administração direta
desde a ultima reunião de Câmara, com destaque para a preparação da Alpiagra e o apoio às
iniciativas da Junta de Freguesia.
Interveio o Sr. Vereador António Moreira, para chamar a atenção para a manutenção e limpeza dos
Lugares do Frade de Cima e do Frade de Baixo. No Frade de cima disse que há muitas folhas junto à
Coletividade e no Frade de Baixo mencionou que a zona desportiva está muito mal cuidada. Referiu
que, embora haja algumas melhorias na recolha de lixo, há dezenas de contentores cujo fundo está
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roto e que correm líquidos para a estrada causando cheiros desagradáveis. É da opinião que os
contentores devem ser substituídos ou lavados. Mencionou um contentor que está na rua
Sacadura Cabral que deita um cheiro nauseabundo, reconhecendo também que as pessoas não
despejam o lixo de forma correta. Questionou o serviço de regularização das tampas que as “Águas
do Ribatejo” estão a efetuar nos arruamentos, e pergunta porque não são regularizadas todas as
tampas, deduzindo que não são reparadas as tampas de esgoto. Sublinhou que, na Avenida
primeiro de Dezembro, há uma vivenda que está abandonada há anos, onde proliferam bichos
indesejáveis e ervas altas. Disse que nesses casos, se não se conseguir resolver a situação com os
proprietários, terá de ser a autarquia a resolver o problema e posteriormente debitar os custos aos
mesmos.
O Vice-Presidente, respondendo às questões colocadas, disse que, no Frade de Cima, no Frade de
Baixo e no Casalinho a limpeza foi feita recentemente, o que ainda não aconteceu na totalidade do
Concelho. Acha natural que haja folhas no chão, considerando que as árvores já estão a largar
muitas folhas, o que, normalmente só acontece a partir do mês de Setembro. Voltou a referir a
falta de pessoal nos serviços exteriores, que pode atrasar alguns serviços. Em relação aos
contentores afirmou que já deu instruções no sentido de substituir alguns contentores,
nomeadamente junto aos restaurantes. Sobre as tampas das “Águas do Ribatejo” disse que não
sabe porque estão a ficar algumas tampas por regularizar, mas vai procurar informar-se, no sentido
de dar resposta na próxima reunião. Esclareceu que foi feito um levantamento sobre a limpeza de
vegetação nos espaços dentro da vila, o que acontece com um prédio mencionado na Avenida
Primeiro de Dezembro e que já foi contactado pessoalmente por um morador, tendo-lhe sido
transmitido que decorre o processo para que a Câmara possa posteriormente intervir, se
entretanto a situação não se resolver.
O Vereador António Moreira voltou a dizer que não foram publicadas as análises ao arsénio do
ultimo trimestre de dois mil e dezassete.
O Vice-Presidente transmitiu que se baseia apenas nas informações que recebeu das “Águas do
Ribatejo”.
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 – Agrupamento de Escolas das Fazendas de Almeirim
Agradecimento pela colaboração e disponibilidade na cedência do espaço do picadeiro da Reserva
Natural do Cavalo do Sorraia, aos alunos do Agrupamento, para sessões de hipoterapia.
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
Não houve intervenções. Foi dado conhecimento.
Ponto 2 – Proposta Ação Social escolar - Auxílios Económicos 2018/2019
Município de Alpiarça
Para Deliberação:
Interveio o Vereador João Pedro Arraiolos, que prestou esclarecimento sobre os objetivos desta
proposta e o seu enquadramento legal, realçando que os auxílios que são propostos estão acima
dos valores mínimos estipulados.
Não havendo mais intervenções, o ponto foi aprovado por unanimidade.
Ponto 3 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 19,00 h do dia 03/08/2018 e termo às 04,00 h
do dia 04/08/2018, para realização do evento “Festa de Verão”, no Largo da Feira, pavilhão do
Partido Comunista Português, em Alpiarça
Requerente: Marta Alexandra Martinho Rabico
Para Ratificação:
Não houve intervenções, o ponto foi aprovado por maioria, com uma abstenção do Vereador
António Moreira.
Ponto 4 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 20,00 h do dia 03/08/2018 e termo às 02,00 h
do dia 04/08/2018, para realização do evento “Noites de Verão, anos 70, 80, 2000”, na Praça José
Faustino Rodrigues Pinhão, nº 7 – 2090-081, Café-Pastelaria “Pau de Canela”, em Alpiarça
Requerente: Patrícia Isabel Duarte Mendes
Para Ratificação:
Não houve intervenções, o ponto foi aprovado por maioria, com uma abstenção do Vereador
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António Moreira.
Ponto 5 – Licença Especial de Ruído, com inicio às 20,00 h do dia 10/08/2018 e termo às 02,00 h
do dia 11/08/2018 e das 20;00 h do dia 17/08/2018 às 02;00 h do dia 18/08/2018, para realização
do evento “Summer Party”, na Praça José Faustino Rodrigues Pinhão, nº 7, Café-Pastelaria “Pau de
Canela”, em Alpiarça
Requerente: Patrícia Isabel Duarte Mendes
Para Ratificação:
Não houve intervenções, o ponto foi aprovado por maioria, com uma abstenção do Vereador
António Moreira.
Ponto 6 – Fundação José Relvas
Agradecimento pela cedência de materiais, equipamentos e Técnico de som e luzes, para realização
da Festa do Centro Infantil
Município de Alpiarça
Para Conhecimento:
Não houve intervenções. Foi dado conhecimento.
Ponto 7 – TECNEL – Electricidade e Telecomunicações, Lda
Pedido de cancelamento de Garantia Bancária
Município de Alpiarça
Para Deliberação:
O Vice-Presidente pediu para este ponto ser retirado.
O Sr. Engenheiro José Portugal disse que este ponto precisa de um melhor esclarecimento em
termos dos pagamentos efetuados, pelo que há necessidade de avaliar a situação, não havendo
condições para tomar uma decisão.
O ponto foi retirado e será presente numa próxima reunião.
Ponto 8 – Proposta de Valores para Atividades de Animação e Apoio à Família no Pré-Escolar e
Componente de Apoio à Família no 1º Ciclo
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Município de Alpiarça
Para Deliberação:
O Vereador João Pedro Arraiolos prestou esclarecimento sobre a proposta.
Não houve mais intervenções. O ponto foi aprovado por unanimidade.
PERÍODO DO PÚBLICO
Interveio o Munícipe Carlos Varanda, residente na Rua Dr. José António Simões, nº 273, para colocar uma
questão relacionada com a limpeza de ervas no arruamento referido, junto à sua habitação, de forma a que
a deserbização seja feita regularmente.
O Vice-Presidente disse que o serviço já foi despachado para o encarregado e irá ser feito em breve, no
seguimento dos trabalhos que estão a ser feitos naquela rua.
O Munícipe Carlos Varanda colocou também uma questão de iluminação publica, referindo que há um setor
que acende sempre pelas vinte e duas horas, perguntando se a Câmara pode intervir nesta matéria.
Solicitou também a ligação de uma luminária no arruamento de terra batida, junto à sua habitação.
Sobre este assunto, o Vice-Presidente disse que iria contactar a EDP.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Vice-Presidente, eram dezasseis horas,
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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