Município de Alpiarça
Câmara Municipal
ATA N.º 23/2020

RC 30 DE DEZEMBRO 2020 - MANDATO 2017 - 2021

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA NO DIA
30 DE DEZEMBRO DE 2020 - Nº 23/2020 - MANDATO 2017 – 2021
Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte, 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 participação dos
Senhores Vereadores João Pedro Costa Arraiolos, Casimira Pereira Alves, Sónia Sanfona e António
Moreira. Secretariou a reunião Carla Sofia Gonçalves Martins Borba, Dirigente da Unidade
Orgânica de Administração Geral, Apoio Jurídico e Recursos Humanos, da Câmara Municipal de
Alpiarça.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 01 – Ata para apreciação e votação.------------------------------------------------------------------------Proposta de Ata n.º 19/2020 - Reunião realizada no dia 30/10/2020.--------------------------------------Município de Alpiarça---------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 02 – Ata para apreciação e votação.------------------------------------------------------------------------Proposta de Ata n.º 21/2020 - Reunião realizada no dia 27/11/2020.--------------------------------------Município de Alpiarça---------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 03 – Proposta de Autorização para a Contratação de um Empréstimo de Médio/Longo
Prazo até ao limite de 164.800,00 € - Aprovação de Adenda ao Contrato.---------------------------------Município de Alpiarça----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 04 – Proposta de Autorização para a Contratação de um Empréstimo de Médio/Longo
Prazo até ao limite de 512.432,89 € - Aprovação de Adenda ao Contrato.---------------------------------Município de Alpiarça---------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 05 – Proposta – Contratação de um Empréstimo de Curto Prazo no Valor de 500.000,00€ Ano de 2021 – Aprovação de minuta.-------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça---------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 06 – Concurso Público Nº CP-14/2020 - “Empreitada de Requalificação da Escola Básica 2,3
S – José Relvas de Alpiarça” - Relatório Final e Minuta do Contrato.----------------------------------------Município de Alpiarça---------------------------------------------------------------------------------------------------Para aprovação do Relatório Final, Adjudicação à Empresa SECAL e da Minuta do Contrato:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABERTURA DA REUNIÃO-----------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Senhor Presidente da Câmara, Mário Fernando Atracado Pereira, eram
nove horas e cinquenta minutos, que cumprimentou todos os presentes e distribuiu de seguida o
resumo diário de tesouraria referente ao dia vinte e nove de Dezembro de dois mil e vinte, com um
total de disponibilidades de 841.203,13 Euros (oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e três
euros e treze cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------------------O Presidente entregou documentos relativos aos investimentos iniciais das Águas do Ribatejo,
solicitados pela Vereadora Sónia Sanfona. Deu nota da evolução da situação do covid 19 no
Concelho de Alpiarça, que apresenta um aumento muito significativo de casos, passando de dez
para dezassete, aproximando-se dos duzentos e quarenta casos por cem mil habitantes, quarenta e
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quatro pessoas que recuperaram e quatro óbitos, num total de sessenta e cinco casos. Disse que
todos têm a perfeita consciência que basta haver um ou outro foco para que os números disparem
e provoquem uma alteração da situação. Afirmou no entanto que as pessoas continuam a
demonstrar responsabilidade, com as devidas precauções e destacou o papel das Instituições no
combate à pandemia, com uma atitude muito positiva.------------------------------------------------------------A Vereadora Sónia Sanfona cumprimentou os presentes e disse que vai sendo expectável que a
situação do covid evolua para um aumento do número de pessoas infetadas, considerando que a
segunda vaga da pandemia tem sido mais violenta que a primeira e tem atingido de forma mais
significativa a população mais jovem. Também considera que esta evolução não tem
necessariamente a ver com os comportamentos da generalidade das pessoas que julga que tem
sido extremamente responsável. Entende que existindo um número reduzido casos, as pessoas
tendem a aligeirar um pouco as medidas de segurança e como têm incidido na população mais
jovem, isso tem a ver com a forma de vida desta faixa etária da população, que está normalmente
em contacto com outras pessoas. Saudou a chegada da vacina, mas alertou para que as pessoas
continuem a proceder em conformidade com as regras de segurança. Colocou de seguida uma
questão sobre a recolha do lixo na época natalícia. Perguntou se houve alguma situação que
tivesse conduzido a que a recolha do lixo não fosse feita nalgumas zonas da vila, tendo visto
contentores muito cheios e com lixo no chão, reconhecendo que as pessoas por vezes não
cumprem um conjunto de regras que deviam cumprir.-------------------------------------------------------------Pediu a palavra o Vereador António Moreira, que cumprimentou os presentes e entende que a
situação do covid é preocupante mas não é ainda alarmante, concordando que as pessoas
aligeiraram um pouco a sua proteção. Acha que a partir de agora as pessoas vão ter mais cuidado,
embora a época não seja propícia para isso. Falou também na questão do lixo na época do Natal,
lembrando que nos últimos dois anos a situação esteve bem e este ano esteve um pouco pior.
Chamou a atenção para a situação da urbanização do Casal dos Gagos, onde deveria ser feita uma
nova avaliação sobre a quantidade de contentores naquela zona, tendo em conta que só lá existem
dois ou três contentores. Chamou a atenção para a fonte da vida, junto à misericórdia, que tem
várias lâmpadas fundidas. Referiu uma questão na Escola EB1, na Avenida Carlos Relvas, onde
existem umas árvores cujas raízes estão a levantar a calçada, sugerindo que fosse feita a sua
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reparação. Transmitiu que na rua Humberto Delgado, a placa da rua está tapada pelos ecopontos,
situação que devia ser solicitada à Ecolezíria para colocar os contentores no devido lugar.---------------A Vereadora Casimira Alves cumprimentou os presentes e disse que o covid 19 está a preocupar
todos em Alpiarça, mas deixou uma nota positiva e desejou a toda a população do Concelho um
grande ano de dois mil e vinte e um, com muita esperança. Salientou que todos têm de ter muito
cuidado para que se possa manter alguma tranquilidade, que até agora tem existido em Alpiarça.----O Presidente respondeu a algumas questões. Começou por se referir à questão do covid,
afirmando que é sempre preocupante uma subida de casos, com números a que não estávamos
habituados, tendo em conta o panorama geral. Recordou que é preciso reforçar os
comportamentos e as medidas de proteção individual e é da opinião que, a nível local, a lógica de
infeção continua a ser a mesma, ou seja de situações ligadas a profissionais de saúde e em meio
laboral, alargando posteriormente a contaminação à família mais restrita. Relativamente às
vacinas, entende que é um dado novo mas que não vai contribuir ainda para qualquer
abrandamento das medidas que cada um deve tomar. De qualquer forma faz olhar para os
próximos meses e para o futuro com mais otimismo a todos o níveis, seja nas vivências de cada
um, seja na vida da comunidade em geral.-----------------------------------------------------------------------------O Vereador João Pedro Arraiolos cumprimentou os presentes, deixando uma mensagem de boas
festas para todos e um bom ano de dois mil e vinte e um para a população em geral. Em relação às
questões colocadas, nomeadamente da recolha do lixo no Natal considerou que estar mais ou
menos controlada tem a ver com o fato de o dia de Natal estar encostado ao fim de semana, e
optou-se por organizar a recolha de modo a deixar um intervalo de apenas três dias. Lembrou que
houve tolerância de ponto no dia vinte e quatro, mas nesse mesmo dia houve a recolha normal.
Recordou que ao longo do ano já houve fins de semana de três dias e, por isso, considerou-se que
a forma adotada seria adequada. Reconheceu que em alguns locais a quantidade de lixo foi
superior ao normal e que se poderia ter feito uma informação à população para sensibilizar no
sentido de distribuir o lixo por mais dias. Salientou que na segunda-feira foi feita toda a recolha de
lixo na sede do Concelho e no dia seguinte em todos os locais. Informou que se vai dar uma
atenção especial ao fim de semana do Ano Novo, embora o que esteja programado seja da mesma
forma. Realçou ainda que, no ano passado, o Natal foi a uma quarta-feira, tendo-se feito recolha à
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segunda e à quinta, não sendo uma situação equiparável a este ano. Em relação aos passeios com
piso irregular, registou a situação, no sentido de reparar assim que possível.---------------------------------O Vereador António Moreira disse que referiu-se ao piso no interior da Escola EB1, na Avenida
Carlos Relvas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador João Pedro Arraiolos mencionou que esse piso já foi regularizado.---------------------------O Presidente informou que, em relação à placa da rua Humberto delgado, a situação terá de ser
reportada à Ecolezíria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador João Pedro Arraiolos deu nota que está prevista uma intervenção na Fonte da Vida.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado o período Antes da Ordem do Dia, foram apreciados os pontos constantes da Ordem
de Trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 01 – Ata para apreciação e votação.--------------------------------------------------------------------------Proposta de Ata n.º 19/2020 - Reunião realizada no dia 30/10/2020.----------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A vereador Sónia Sanfona propôs uma alteração à Ata.----------------------------------------------------------O Presidente colocou a Ata à votação, com a alteração sugerida pela Vereadora Sónia Sanfona,
tendo sido aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 02 – Ata para apreciação e votação.--------------------------------------------------------------------------Proposta de Ata n.º 21/2020 - Reunião realizada no dia 27/11/2020.----------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com o acordo de todos , a Ata foi retirada para ser discutida e aprovada na próxima reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 03 – Proposta de Autorização para a Contratação de um Empréstimo de Médio/Longo Prazo
até ao limite de 164.800,00 € - Aprovação de Adenda ao Contrato.-------------------------------------------
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Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta:-----------------------------------------O Presidente recordou que este ponto já foi aprovado na Câmara e na Assembleia Municipal,
mas entretanto o Tribunal de Contas levantou algumas questões e terá de vir novamente a reunião
de Câmara.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador João Pedro Arraiolos esclareceu que as questões levantadas pelo Tribunal de Contas
têm a ver com a utilização dos fundos e a garantia de que seriam para aquele investimento.------------Não foram colocadas questões.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente colocou à votação a Proposta de Autorização para a Contratação de um
Empréstimo de Médio/Longo Prazo até ao limite de 164.800,00 € - Aprovação de Adenda ao
Contrato, que foi aprovada por maioria, com três votos a favor (CDU) e duas abstenções (PS), nos
termos e fundamentos apresentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 04 – Proposta de Autorização para a Contratação de um Empréstimo de Médio/Longo Prazo
até ao limite de 512.432,89 € - Aprovação de Adenda ao Contrato.------------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta:-----------------------------------------O Presidente disse que este ponto trata das mesmas questões do ponto anterior, de pequenas
alterações ao contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente colocou à votação a Proposta de Autorização para a Contratação de um
Empréstimo de Médio/Longo Prazo até ao limite de 512.432,89 € - Aprovação de Adenda ao
Contrato, que foi aprovada por maioria, com três votos a favor (CDU) e duas abstenções (PS), nos
termos e fundamentos apresentados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 05 – Proposta – Contratação de um Empréstimo de Curto Prazo no Valor de 500.000,00€ Ano de 2021 – Aprovação de minuta.---------------------------------------------------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para Deliberação, nos termos e fundamentos da presente proposta:---------------------------------------
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---O Presidente informou que o empréstimo já foi autorizado, tratando-se agora de aprovar a
minuta do contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador João Pedro Arraiolos deu nota que se trata da formalização do empréstimo de curto
prazo no valor de quinhentos mil euros para o ano de dois mil e vinte e um, sendo competência da
Câmara Municipal a aprovação das cláusulas do contrato.---------------------------------------------------------Não houve intervenções.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente colocou à votação a Proposta para a Contratação de um Empréstimo de Curto
Prazo no Valor de 500.000,00€ - Ano de 2021 – Aprovação de minuta, tendo sido aprovada por
maioria, com três votos a favor (CDU) e duas abstenções (PS), nos termos e fundamentos
apresentados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 06 – Concurso Público Nº CP-14/2020 - “Empreitada de Requalificação da Escola Básica 2,3 S
– José Relvas de Alpiarça” - Relatório Final e Minuta do Contrato.--------------------------------------------Município de Alpiarça-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para aprovação do Relatório Final, Adjudicação à Empresa SECAL e da Minuta do Contrato:-----------O vereador João Pedro Arraiolos fez a apresentação da proposta, informando que este ponto
vem na sequência do procedimento concursal para esta obra e que foi aprovado em reunião de
Câmara, sendo também sua competência a aprovação da minuta e a adjudicação da obra.
Informou que a empresa proposta para vencer o concurso é a SECAL, Engenharia e Construções
S.A., e que os concorrentes apresentaram valores muito semelhantes.----------------------------------------O Vereador António Moreira fez referência a algumas reclamações apresentadas pelos
concorrentes, nomeadamente sobre a falta de documentação da empresa SECAL, Engenharia e
Construções S.A.,. Perguntou se a empresa resolveu o problema.-----------------------------------------------O Vereador João Pedro Arraiolos referiu que, após análise da documentação verificou-se que
esta correspondia ao que era solicitado no caderno de encargos e programa de concurso.---------------A Dra. Carla Borba prestou alguns esclarecimentos sobre o procedimento e as reclamações
apresentadas, informando que se trata da interpretação pelos concorrentes sobre um ponto do
Caderno de Encargos e que não existe fundamentação jurídica para a exclusão das empresas
visadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---O Presidente colocou de seguida à votação o Relatório Final, a Adjudicação à Empresa SECAL e a
Minuta do Contrato da “Empreitada de Requalificação da Escola Básica 2,3 S – José Relvas de
Alpiarça”, que foi aprovada por maioria, com três votos a favor (CDU) e duas abstenções (PS).--------O Presidente e os Vereadores desejaram um bom ano para todos, para a população de Alpiarça
e para os funcionários do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções do público.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO--------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente, eram dez horas e
cinquenta e dois 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 vou assinar com o senhor Presidente.------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal

Mário Fernando A. Pereira
O Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação

Celestino Tomás Pereira Brasileiro
No uso de competência e poderes delegados/subdelegados por Despacho n.º XX/XXXX, datado de XX de XXXX de XXXX.
Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição
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