ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO DIA 28 DE
DEZEMBRO DE 2018 - Nº 24/2018 - MANDATO 2017 – 2021
Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro 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 João Pedro Costa Arraiolos e António da Conceição Moreira.
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 – Emissão de parecer – Constituição de Compropriedade – Prédio rústico descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o Nº 5356.
Município de Alpiarça
Para Ratificação:
Ponto 2 – Emissão de parecer – Constituição de Compropriedade – Prédio rústico descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o Nº 5352.
Município de Alpiarça
Para Ratificação:
Ponto 3 – Emissão de parecer – Constituição de Compropriedade – Prédio misto descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o Nº 7325.
Município de Alpiarça
Para Ratificação:
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Ponto 4 – Proposta de Aprovação da Renovação do Protocolo de Utilização de Sala no Edifício da
Câmara Municipal, sito no Frade de Baixo – Ano de 2019.
Município de Alpiarça
Para Deliberação:
Ponto 5 – Proposta de Aprovação das Cláusulas do Contrato de Empréstimo de Curto Prazo,
celebrado entre o Município de Alpiarça e o Banco Santander Totta, S.A., para o Ano de 2019,
conforme autorização da Assembleia Municipal, realizada em 21/12/2018.
Município de Alpiarça
Para Deliberação:
A reunião foi aberta pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Carlos Jorge Duarte Pereira, eram
quinze horas, que cumprimentou todos os presentes e distribuiu o resumo diário de tesouraria
referente ao dia vinte e sete de dezembro de dois mil e dezoito, com um total de disponibilidades
de 300.162,13 € (trezentos mil cento e sessenta e dois euros e treze cêntimos).
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
Vice-Presidente da Câmara
Deu a palavra aos Vereadores para colocarem questões de interesse para o Município.
Vereador António Moreira
Começou por falar no Jardim Municipal, sugerindo mais uma vez que o Jardim tivesse um cuidado
diário, se possível com um jardineiro permanente. Disse que se nota algum abandono, que há
cabos de aço partidos e falta de limpeza. Na sua opinião o Jardim merecia mais alguma atenção.
Referiu que notou com agrado que a recolha de lixo no período do Natal funcionou muito bem.
Mencionou uma situação de uma obra no cruzamento da Rua Manuel Nunes Ferreira com a Rua
Joaquim Nunes Ferreira, cujas grades de vedação estão a invadir o espaço público. Deu ainda
conhecimento que no local referido está um jipe parado há vários meses, que dificulta a
visibilidade nesse cruzamento. Fez também um reparo relacionado com uma situação que já havia
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falado em reunião de Câmara, sobre a mudança de um caixote de lixo nas traseiras da Igreja, que
agora, devido a abusos no estacionamento, impede a saída de moradores de um condomínio.
Vice-Presidente da Câmara
Começou por fazer o relatório dos principais serviços efetuados desde a reunião anterior, com
destaque para a criação de lugares de estacionamento para Munícipes com mobilidade reduzida e
da alteração do talude frente à Casa dos Patudos, que tem por objetivo atenuar a rampa existente
e evitar que a água da rega invada o passeio.
Respondeu de seguida às questões colocadas. Disse não concordar com as palavras do Sr. Vereador
António Moreira em relação ao Jardim, referindo que a manutenção do mesmo é feita, faltando
efetivamente fazer algumas pequenas reparações, que vão ser solicitadas à empresa no inicio do
ano. Sobre o lixo, concorda com a opinião que foi transmitida, mas existem ainda alguns aspetos a
corrigir, no que ao uso dos contentores diz respeito. Sobre a obra no cruzamento referido, disse
que a mesma está licenciada, mas vai solicitar ao fiscal que analise a situação. Em relação à
mudança do caixote do lixo nas traseiras da igreja e da situação que se criou, vai também mandar
verificar a situação.
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 – Emissão de parecer – Constituição de Compropriedade – Prédio rústico descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o Nº 5356.
Município de Alpiarça
Para Ratificação:
Vice-Presidente da Câmara
Referiu os objetivos do ponto.
Não tendo havido intervenções, colocou o ponto à votação, que foi ratificado por unanimidade.
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Ponto 2 – Emissão de parecer – Constituição de Compropriedade – Prédio rústico descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o Nº 5352.
Município de Alpiarça
Para Ratificação:
Vice-Presidente da Câmara
Disse que se trata de uma situação idêntica ao ponto anterior.
Não tendo havido intervenções, colocou o ponto à votação, que foi ratificado por unanimidade.
Ponto 3 – Emissão de parecer – Constituição de Compropriedade – Prédio misto descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o Nº 7325.
Município de Alpiarça
Para Ratificação:
Vice-Presidente da Câmara
Disse que se trata de mais uma situação idêntica aos pontos anteriores.
Não tendo havido intervenções, colocou o ponto à votação, que foi ratificado por unanimidade.
Ponto 4 – Proposta de Aprovação da Renovação do Protocolo de Utilização de Sala no Edifício da
Câmara Municipal, sito no Frade de Baixo – Ano de 2019.
Município de Alpiarça
Para Deliberação:
Vereador João Pedro Arraiolos
Fez a apresentação dos objetivos deste protocolo, que já existe há alguns anos e que o que se
propõe é a sua renovação. O Vereador António Moreira pediu alguns esclarecimentos,
relacionados com o horário, que foram respondidos.
Vice-Presidente da Câmara
Colocou o ponto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.
Ponto 5 – Proposta de Aprovação das Cláusulas do Contrato de Empréstimo de Curto Prazo,
celebrado entre o Município de Alpiarça e o Banco Santander Totta, S.A., para o Ano de 2019,
conforme autorização da Assembleia Municipal, realizada em 21/12/2018.
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Município de Alpiarça
Para Deliberação:
Vereador João Pedro Arraiolos
Fez a apresentação dos objetivos deste ponto, afirmando que se trata de operacionalizar o que já
foi aprovado em reunião de Câmara e de Assembleia Municipal. Afirmou que foi solicitado ao
Banco Santander que fosse envido à Câmara, com a maior brevidade possível, as cláusulas do
contrato para o empréstimo de curto prazo e estando o documento disponível, entendeu-se por
bem trazer já a reunião de Câmara.
Vice-Presidente da Câmara
Colocou o ponto à votação, que foi aprovado por maioria, com dois votos a favor (CDU) e uma
abstenção (PS).
PERÍODO DO PÚBLICO
Não houve intervenções.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram quinze horas e
cinquenta 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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