ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2002 - NÚMERO SETE.--------------------------Aos vinte sete dias do mês de Março do ano de dois mil e dois, nesta vila de Alpiarça,
Edifício dos Paços do Município, sito na Rua José Relvas, número trezentos e setenta e
quatro e Sala de Reuniões da Câmara Municipal, compareceram os senhores: Joaquim
Luís Rosa do Céu, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Vanda Cristina Lopes
Nunes, Henrique Alberto Gomes Freilão Arraiolos, José Carlos Viegas Ferreirinha e
António José Sanfona Coelho, Vereadores.-----------------------------------------------------Aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, eram quinze horas foi lida a acta da
reunião anterior que foi aprovada por unanimidade e assinada.------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos usou da palavra para apresentar as seguintes questões:-Esclarecimento sobre corte de energia eléctrica em vários arruamentos da vila,
nomeadamente Rua Pedro Álvares Cabral e Maria Luísa Falcão.---------------------------O Vereador António José Coelho deu o esclarecimento devido.-----------------------------Esclarecimento sobre o pedido da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do
Concelho de Alpiarça - Centro de Dia Cantinho do Idoso, para reforço da potência
eléctrica nas suas instalações.---------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara informou que o assunto estava para parecer do Gabinete
Técnico de Obras.-----------------------------------------------------------------------------------Esclarecimento sobre a empreitada do Parque de Estacionamento Subterrâneo. Qual o
motivo de dois ou três trabalhadores da Câmara andarem a trabalhar na obra e se
fazerem acompanhar de uma viatura.------------------------------------------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha disse não ter conhecimento da situação.--------------Continuando, o Vereador Henrique Arraiolos chamou a atenção para a marcação da
presente reunião. Solicitou que as comunicações dos assuntos lhe sejam dadas com a
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antecedência devida.--------------------------------------------------------------------------------De seguida pediu esclarecimento sobre o motivo que levou a Câmara a não atribuir este
ano medalha de mérito a dois campeões nacionais, João Gouveia e Diogo Nunes, uma
vez que a receberam o ano passado na mesma qualidade.------------------------------------O senhor Presidente da Câmara deu o esclarecimento devido.-------------------------------Por último fez referência às medalhas de mérito serem todas iguais, apesar das
classificações serem diferentes.-------------------------------------------------------------------Solicitou a revisão desta situação.-----------------------------------------------------------------

MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
cinquenta e nove datado de vinte seis do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de trezentos e vinte e oito mil trezentos e três euros e três cêntimos.------------------------ORDEM DE TRABALHOS:---------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------Requerimento de MARIA GRACINDA DA CONCEIÇÃO, datado de nove do mês
findo, a solicitar um aditamento ao loteamento urbano número noventa e oito barra dois
mil e um, na Rua General Humberto Delgado, Casalinho em Alpiarça. Doc. n.º 2189.
Proc. n.º 12/99.--------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor, concordar com o parecer dos
Serviços Técnicos de Obras de vinte cinco do mês em curso e deferir o processo. O
senhor Presidente da Câmara não se pronunciou por se considerar legalmente impedido
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por ser familiar da requerente.--------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Ofício de GARRIDO - ARTES GRÁFICAS, datado de doze do mês em curso, a dar
esclarecimento sobre situação do lote número noventa e três da Zona Industrial. Doc. n.º
3669. Proc. n.º O-53.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar aos Serviços de Fiscalização que confirmem se o
lote de terreno em questão foi vendido a outra empresa pela actual proprietária.----------Ofício de FACTORAGRO - COOPERATIVA AGRÍCOLA COMERCIALIZAÇÃO
DO CONCELHO DE ALPIARÇA, CRL, com sede no Largo Dr. José António Simões,
número dois, em Alpiarça, a solicitar a cedência dos lotes de terreno números cento e
trinta, cento e trinta e um, cento e trinta e dois e cento e trinta e três da Zona Industrial,
para implantação de uma Secção Hortofrutícola. Doc. n.º 3352. Proc. n.º O-53.----------Deliberado, por unanimidade, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras de vinte
e um do mês em curso, autorizar a pretensão e informar que a escritura de compra e
venda deverá ser efectuada dentro da maior brevidade, ou seja, no prazo de quinze dias
após a data do aviso.----------------------------------------------------------------------------------------Ofício de LUÍS FILIPE COUTINHO PEDROSA, residente na Rua Ricardo Durão,
número duzentos e quatro, em Alpiarça, datado de onze do mês em curso a solicitar a
permuta do lote de terreno número cento e trinta pelos lotes números trinta e cinco e
trinta e seis da Zona Industrial de Alpiarça. Doc. n.º 3524. Proc. n.º O-53.----------------Deliberado, por unanimidade, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras de vinte
e um do mês em curso, autorizar a pretensão e informar que a escritura de compra e
venda deverá ser efectuada dentro da maior brevidade, ou seja, no prazo de quinze dias
após a data do aviso.----------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de vinte cinco do mês em
curso, para que seja contratado, em regime de avença, o engenheiro José Manuel Pessoa
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de Oliveira Cardo, residente na Rua Pedro Soares, número cinco, primeiro andar
esquerdo, em Santarém, a fim de prestar às estruturas associativas do sector de
agricultura sediadas no concelho, a necessária orientação e acompanhamento técnico,
mediante o pagamento mensal de trezentos e vinte e quatro euros, a partir do dia um do
próximo mês de Maio.-----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.---------PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLECTIVIDADES E
ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO, PARA O ANO DE DOIS MIL E DOIS:-------------O senhor Presidente informou que vai ser alterada na próxima reunião a verba para o
Clube Desportivo “Os Águias”.-------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos informou ter feito consulta aos planos de actividades
das colectividades e associações e que algumas não os tinham apresentado,
nomeadamente o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, o Grupo de Dadores
de Sangue e o Grupo Columbófilo.---------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara corrigiu, dizendo que o Grupo de Dadores apresentou o
plano de actividades e os outros dois organismos iam receber o subsídio em função das
actividades.-------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos sugeriu o aumento do subsídio ao Grupo de Dadores de
Sangue, pelo trabalho que têm feito.-------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara informou que o apoio ao Grupo de Dadores não se
traduz só em termos pecuários, é também dado sempre que há recolha de sangue.-------O Vereador Henrique Arraiolos questionou porque não são contempladas as associações
de reformados.----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara referiu que é uma actividade diferente.-------------------A proposta foi posta à votação. Foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e
uma abstenção do Vereador Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta e
proceder em conformidade.--------------------------------------------------------------------------4

Sobre o assunto o Vereador HENRIQUE ARRAIOLOS fez a seguinte uma declaração
de voto:-----------------------------------------------------------------------------------------------“Relativamente ao Grupo de Dadores de Sangue considero que deveria ser aumentado o
valor do subsídio dado o seu trabalho ao longo do ano. Quanto à Associação de Idosos
considero que devia ser incluída na lista dos subsídios, dada a natureza do seu trabalho
desenvolvido no concelho”.-----------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara, usou da palavra para informar que o Grupo de Dadores
de Sangue recebeu o apoio da Câmara Municipal em cada uma das recolhas efectuadas
no Concelho. Relativamente à Associação de Reformados disse não estar de acordo com
a atribuição do subsídio, por entender que um orgão executivo não pode ter visões
unilaterais relativamente às instituições, sendo de estranhar que uma associação tão
recente que já foi contemplada pela Câmara Municipal de Alpiarça com a elaboração de
um projecto para a sua sede, cedência de terreno para a construção da mesma e apoio
pecuniário para os arranjos exteriores, seja objecto de tal preocupação quando uma
outra instituição do concelho com historial muito mais significativo e que recentemente
reformulou globalmente o equipamento destinado à valência Lar de Idosos, sem que,
para tal, tenha recebido algum apoio por parte da autarquia e que esta situação de visão
unilateral é tão mais evidente se nos lembramos que esta instituição sofreu, em tempos,
a privação da sua principal parte de receita própria, através de ocupação ilegal do
património fundiário que lhe foi legado pelo benemérito José Mascarenhas Relvas.
Informou, para concluir, que o período em que o Lar de Idosos desta instituição foi
objecto de reformulação global, ocorreu entre mil novecentos e noventa e seis e vinte
sete de Novembro de mil novecentos e noventa e sete.----------------------------------------PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL, DIA DOIS DE
ABRIL - ANIVERSÁRIO DO CONCELHO:-------------------------------------------------Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de vinte cinco do mês em
curso, para atribuição da Medalha Municipal de “Mérito Desportivo” - Grau Prata,
como forma de distinguir o jovem JORGE PEREIRA, ciclista do Clube Desportivo “Os
Águias”, que no ano de dois mil e um representou a Selecção Nacional de Cadetes.-----Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara,
exarado no referido documento em vinte cinco do mês em curso, que autorizou a
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atribuição da mencionada medalha ao jovem ciclista.-----------------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de hoje, para atribuição de uma
gratificação de quatrocentos e noventa euros, a RODOLFO MANUEL B. GASPAR
PINTO, pela colaboração prestada nos Bombeiros Municipais de Alpiarça, em serviços
de socorrismo e transportes de doentes, durante o mês em curso.---------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da referida
quantia.-----------------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de hoje, para atribuição de uma
gratificação de quatrocentos e noventa euros, a MARIA JOÃO LOURENÇO
CASTELO, pela colaboração prestada nos Bombeiros Municipais de Alpiarça, em
serviços de socorrismo e transportes de doentes, durante o mês em curso.-----------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da referida
quantia.-----------------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de hoje, para atribuição de uma
gratificação de quatrocentos e vinte e um euros e vinte e nove cêntimos, a MARIA DE
FÁTIMA CRISTÓVÃO BARRADAS, pela colaboração prestada na Casa - Museu dos
Patudos, durante o mês em curso.----------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da referida
quantia.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador HENRIQUE ARRAIOLOS usou da palavra para fazer a seguinte
declaração de voto:-----------------------------------------------------------------------------------------------“O meu sentido de voto contra, vai apenas porque, de acordo com o relatório da
Inspecção - Geral de Finanças efectuado em mil novecentos e noventa e nove, é
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mencionado o seguinte: as despesas associadas ao pagamento de gratificações,
correspondem a despesas ilegais, uma vez que não obedecem às normas legais de
contratação de pessoal em vigor nas autarquias locais, devendo, para o efeito, ser
celebrados contratos de prestação de serviços, consoante a natureza e a duração do
trabalho a efectuar, de acordo com os artigos nono e décimo do Decreto - Lei número
cento e oitenta e quatro barra oitenta e nove, de dois de Junho e Decreto - Lei número
quatrocentos e vinte sete barra oitenta e nove, de sete de Dezembro. É considerado
ainda que a assunção de despesas ilegais é passível de responsabilidade financeira para
os titulares do órgão executivo que assumiram e autorizaram a sua efectivação nos
termos do artigo quarenta e oito da Lei número oitenta e seis barra oitenta e nove, de
oito de Setembro e da Lei número noventa e oito barra noventa e sete, de vinte seis de
Agosto”.----------------------------------------------------------------------------------------------CONTA DE GERÊNCIA E RELATÓRIO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE
DOIS MIL E UM:-----------------------------------------------------------------------------------Presentes os instrumentos de gestão em epígrafe. A CONTA DE GERÊNCIA apresenta
o seguinte movimento:-----------------------------------------------------------------------------SALDO ANTERIOR ORÇAMENTAL EM DOCUMENTOS de oito milhões duzentos
e setenta e seis mil cento e oitenta escudos; SALDO ANTERIOR ORÇAMENTAL EM
NUMERÁRIO de sessenta milhões quinhentos e três mil quinhentos e trinta e sete
escudos e trinta centavos; SALDO ANTERIOR DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA
EM NUMERÁRIO de doze milhões trezentos e um mil quinhentos e setenta e sete
escudos; RECEITA ORÇAMENTAL CORRENTE de seiscentos e vinte nove milhões
duzentos e vinte sete mil seiscentos e trinta e três escudos e trinta centavos; RECEITA
ORÇAMENTAL DE CAPITAL de mil e setenta e quatro milhões oitocentos e
dezassete mil e quatrocentos escudos; ENTRADA DE FUNDOS DE OPERAÇÕES DE
TESOURARIA de noventa e um milhões trezentos mil e trezentos e quatro escudos;
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA EM DOCUMENTOS de dezanove milhões
duzentos e cinquenta e sete mil noventa e seis escudos; DESPESA ORÇAMENTAL
CORRENTE de seiscentos e cinquenta e três milhões cento e noventa e quatro mil
quatrocentos e vinte e um escudos; DESPESA ORÇAMENTAL DE CAPITAL de mil e
quarenta milhões quinhentos e noventa e nove mil e cinquenta e sete escudos; SAÍDA
DE FUNDOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA de oitenta e um milhões
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setecentos e vinte e um mil trezentos e noventa e três escudos; RECEITA VIRTUAL
ANULADA DA CONTA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM DOCUMENTOS de
novecentos e trinta e nove mil seiscentos e sete escudos; RECEITA VIRTUAL
COBRADA EM DOCUMENTOS de onze milhões quinhentos e trinta e cinco mil
quinhentos e cinco escudos; TRANSITANDO O SALDO PARA A GERÊNCIA
SEGUINTE: EM DOCUMENTOS: DA CONTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL de
quinze milhões cinquenta e oito mil cento e sessenta e quatro escudos e em
NUMERÁRIO: DA CONTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL de setenta milhões
setecentos e cinquenta e cinco mil noventa e dois escudos e sessenta centavos e da
CONTA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA de vinte e um milhões oitocentos e
oitenta mil quatrocentos e oitenta e oito escudos.-----------------------------------------------Depois de apreciados os referidos documentos, foi deliberado, por maioria, com quatro
votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique Arraiolos, concordar com os
mesmos e submetê-los a apreciação e votação da Assembleia Municipal.------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Carta de JOSÉ JOÃO da SILVA AGOSTINHO BATATA, datada de vinte do mês
findo, a informar o motivo porque não efectuou na devida altura, o pagamento da renda
do prédio rústico denominado “Quinta de São João”, sito em Pinhal da Torre, em
Alpiarça, bem como a informar que se compromete a efectuá-lo logo que receba verbas
que lhe estão a dever. Doc. n.º 2306. Proc. n.º L-10.------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar um prazo de trinta dias para efectuar o pagamento em
atraso, acrescido dos respectivos encargos, a partir da data do aviso.-----------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------LISTA DE ANTIGUIDADE DO PESSOAL DO QUADRO PRÓPRIO DA CÂMARA
ORGANIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO NOVENTA E TRÊS DO DECRETO LEI NÚMERO CEM BARRA NOVENTA E NOVE, DE TRINTA E UM DE MARÇO,
REFERIDA A TRINTA E UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E UM:------------------Presente o documento em epígrafe.---------------------------------------------------------------

8

Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, dar andamento ao processo
de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DE TRABALHOS:--------------------------------------------------------No uso da palavra o senhor Presidente da Câmara informou que era necessário dar
andamento a outros assuntos não constantes da ordem de trabalhos, mas considerados
de certa urgência, pelo que propôs a sua apreciação nesta reunião.--------------------------Deliberado,

por

maioria,

com

quatro

votos

a

favor

e

um voto

contra

do Vereador Henrique Arraiolos, concordar com a proposta e apreciar os seguintes
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de vinte seis do mês em curso, para
atribuição de uma gratificação de quatrocentos e vinte e um euros e vinte e nove
cêntimos a MARIA de FÁTIMA FERREIRA dos SANTOS MARQUES, pelos serviços
prestados como auxiliar de serviços gerais, durante o mês em curso.----------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da referida
quantia.-----------------------------------------------------------------------------------------------Proposta do Vereador ANTÓNIO JOSÉ COELHO, datada de vinte seis do mês em
curso, para atribuição de uma gratificação de quatrocentos e oitenta euros, a JOSÉ
JOÃO VINAGRE LOMEU, pela colaboração prestada como cobrador de água no mês
em curso.---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da referida
quantia.-----------------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de hoje, para atribuição de uma
gratificação de cinquenta euros, a RICARDO JORGE SANFONA CAETANO da
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COSTA, pelos serviços prestados no âmbito de colocação de música, no dia vinte e oito
do mês em curso, “Dia da Juventude”.-----------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da referida
quantia.-----------------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do GRUPO DE DANÇA DESPORTIVA DO ENTONCAMENTO com sede em
Rua Drª Laura Aires, número um, Entroncamento, datado de vinte e dois do mês em
curso, a solicitar apoio financeiro para o Campeonato Regional de Dança Desportiva, a
contar para o segundo Apuramento do terceiro Troféu do Ribatejo, a realizar, dia onze
do próximo mês, no Clube Desportivo “Os Águias”, assim como a solicitar o
empréstimo do seguinte material: aparelhagem sonora com colunas, placard para fixar
resultados, dez vasos com plantas para decoração e respectivo transporte deste
material.Deliberado, por unanimidade, dar o apoio logístico solicitado.------------------------------Ofício da DELEGAÇÃO ESCOLAR DE ALPIARÇA, datado de vinte e dois do mês
em curso, com a referência trinta e um barra zero dois, a solicitar apoio para despesas
com a visita à Expo - Criança / dois mil e dois - Orquesta Didáctica. Doc. n.º 3948.
Proc. n.º E-5.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar o apoio solicitado.-----------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Ofício de JOSÉ OLIVEIRA BRANHA - ALUGUER DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS,
LIMITADA, com sede na Rua António da Silva Barroso, número oitenta e nove, em
Alpiarça, a informar que pretende adquirir os lotes números cinquenta e nove e sessenta
da Zona Industrial de Alpiarça. Doc. n.º 2238. Proc. n.º O-53.-------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pelos Serviços
Técnicos de Obras em sete do mês em curso e, face à mesma, proceder à venda dos
referidos lotes de terreno. Foi ainda deliberado informar que a escritura de compra e
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venda deverá ser marcada dentro da maior brevidade possível.------------------------------Ofício de PARQUE HUBEL - empresa HUBEL ELECTROTECNIA E BOMBAGEM
LIMITADA, com sede em Bela Curral - Pechão, em Olhão, a solicitar a compra de um
ou mais lotes de terreno contíguos, que perfaçam um mínimo de cinco mil metros
quadrados, da Zona Industrial de Alpiarça.-----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pelos Serviços
Técnicos de Obras, datada de sete do mês em curso, ou seja, atribuir a reserva dos lotes
de terreno números cinquenta e cinco e cinquenta e seis da Zona Industrial, bem como
solicitar parecer à Direcção Regional de Indústria e Energia sobre a actividade da
empresa.----------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram dezoito horas e quinze minutos, da qual, para constar, se lavrou a
presente acta que foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.-----------------------E eu, Manuela Maria Ferreira Neves, Chefe de Divisão Municipal Administrativa e
Financeira, em regime de substituição, da mesma Câmara, servindo de Secretária, a
redigi e assino. ---------------------------------------------------------------------------------------

11

