ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2002 - NÚMERO ONZE.----------------------------Aos vinte e quatro dias do mês de Maio 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:
José Carlos Viegas Ferreirinha, vereador em regime de tempo inteiro, Vice-Presidente,
em substituição legal do senhor Presidente de Câmara por este se encontrar legalmente
impedido, Vanda Cristina Lopes Nunes, Henrique Alberto Gomes Freilão Arraiolos, e
António José Sanfona Coelho, Vereadores.----------------------------------------------------Aberta a reunião pelo vereador José Carlos Viegas Ferreirinha, eram dez horas foi lida a
acta da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade e assinada.---------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
noventa e oito, datado de vinte e três do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de trezentos e noventa e nove mil trezentos e quarenta e cinco euros e vinte e dois
cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------Não houve intervenções.--------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:-------------------------------------------EMPREITADA: “ARRUAMENTOS URBANOS DO FRADE DE CIMA - RUAS
LUÍS DE CAMÕES, BAIRRO NOVO, DOS SOBREIROS, VINTE CINCO DE
ABRIL, GENERAL HUMBERTO DELGADO E DR. CASTELÃO DE ALMEIDA TRABALHOS A MAIS”:------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de doze de Março último,
a dar parecer sobre trabalhos a mais e a menos à empreitada em epígrafe, no valor de
quarenta e seis mil cento e vinte e quatro euros e dezasseis cêntimos, conforme proposta
apresentada pela empresa ECO-EDIFICA-AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E
CONSTRUÇÕES, SA., com sede em Avenida Sá Carneiro, lote cinco, rés-do-chão, em
Torres Novas. Doc. n.º 5407. Proc. n.º O-22/3.-----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação, ou seja, concordar
com o valor dos trabalhos e dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.----ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------
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Ofício da empresa AMILCAR SARABANDO, OFICINA DE REPARAÇÕES DE
AUTOMÓVEIS E CAMIONS, LIMITADA, com sede na Zona Industrial, lotes
números dezanove e vinte, em Alpiarça, datado de oito do mês em curso, a solicitar
autorização para hipotecar à Caixa Geral de Depósitos o imóvel situado nos lotes acima
referidos, por motivo de ir iniciar obras nos lotes números dezassete e dezoito da mesma
zona, adquiridos à Câmara Municipal de Alpiarça, por escritura realizada no dia quatro
de Setembro de mil novecentos e noventa e oito. Doc. n.º 5614. Proc. n.º O-53.----------Deliberado, por unanimidade, face ao parecer da Consultora Jurídica da Câmara, datado
de nove do mês em curso, autorizar a pretensão.----------------------------------------------LOTEAMENTOS:--------------------------------------------------------------------------------Requerimento de ANTÓNIO JOSÉ MAURÍCIO MADUREIRA FILIPE e JORGE
BATISTA CANIÇO, residentes nas Ruas Sá da Bandeira e Vinte e Quatro de Julho,
freguesia de Fazendas de Almeirim, concelho de Almeirim, respectivamente, a justificar
o motivo de as obras de urbanização referentes ao Alvará de Loteamento número três
barra dois mil ainda não se encontrarem concluídas. Doc. n.º 5534. Proc. n.º O-13.------Deliberado, por unanimidade, face à informação dos Serviços Técnicos de Obras de
treze do mês em curso, revogar a deliberação tomada em reunião de dezoito do mês
findo, deliberado e proceder em conformidade com o parecer constante da mesma
informação.Requerimento da EMPREITOLAR-CONSTRUÇÕES, LIMITADA, com sede em
Granja, Pombal, na qualidade de proprietária do lote número catorze da Urbanização do
Casal dos Gagos, em Alpiarça, a informar que se responsabiliza, aquando da conclusão
das

obras

do

lote

número

quinze,

em

nome

de

ALPALUMBAR-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LIMITADA, em reparar a camada asfáltica
existente em frente dos lotes números catorze e quinze da referida urbanização. Doc. n.º
5541. Proc. n.º L-8-9-99.-------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de sete do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, emitir o alvará de
utilização solicitado, uma vez que a dona da obra se responsabiliza pela reparação da
camada asfáltica existente em frente dos lotes números catorze e quinze da mencionada
urbanização.----------------------------------------------------------------------------------------PESSOAL:-----------------------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE MENÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL:----------------------------Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dez do mês em curso,
para atribuição, de menção de MÉRITO EXCEPCIONAL, nos termos da alínea a) do
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número um, do artigo trinta do Decreto-Lei número cento e oitenta e quatro barra
oitenta e nove, de dois de Junho, e consequentemente a redução do tempo de serviço
para efeitos de progressão, conforme estabelecido na alínea a) do número quatro do
citado diploma, ao funcionário ANTÓNIO FERNANDO BATISTA FERREIRA,
Encarregado de Operários Qualificados, considerando que serviu esta autarquia com
elevado grau de competência, zelo e dedicação.-----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em conformidade
com a legislação vigente.--------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezasseis do mês em
curso, para atribuição de um subsídio de quinhentos e dezoito euros, ao Clube
Desportivo “Os Águias”, para fazer face a despesas com o Grande Prémio dos Patudos.Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.------------------------------------------------------------------------------------CONTRACÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO, A LONGO PRAZO, NO VALOR DE UM
MILHÃO DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E
QUATRO EUROS E SETENTA E QUATRO CÊNTIMOS:--------------------------------Proposta do Senhor Vice-Presidente, Vereador José Carlos Ferreirinha, datada de vinte
e três do mês em curso, para contracção de um empréstimo a longo prazo, para fazer
face a investimentos, quer de projectos do QCA III, nomeadamente “Valorização da
Albufeira dos Patudos (Segunda Fase),”Reforço do Abastecimento de Água a Alpiarça”
e “Programa Energia do Concelho de Alpiarça”, quer de contratos-programa como o
“Pavilhão da EB 2,3/S de José Relvas” e a “Remodelação e Ampliação do Edifício dos
Paços do Concelho”.------------------------------------------------------------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha fez um breve esclarecimento sobre a necessidade de
contracção deste empréstimo. Referiu-se à capacidade de endividamento da Câmara,
informando que a mesma não ficava comprometida.------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez referência ao prazo de contratação do empréstimo
proposto pela Caixa Geral de Depósitos (quinze anos) não ser coincidente com o prazo
pretendido pela Câmara Municipal de Alpiarça.(vinte cinco anos).-------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha deu o esclarecimento devido.--------------------------Também se referiu às taxas de juro. Disse que achava os “spreads” propostos pela Caixa
Geral de Depósitos elevadíssimos.----------------------------------------------------------------
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Por último e lembrando que mesmo limitado a uma única proposta informou não
discordar da contracção do empréstimo para as situações referidas, considerando, no
entanto, que as condições deveriam ser negociadas em relação aos “spreads”.------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta, nas condições apresentadas
pela Caixa Geral de Depósitos, na sua proposta referência mil setecentos e catorze barra
zero dois DCP, datada de dezasseis do mês em curso.----------------------------------------Foi ainda deliberado dar andamento a este processo de acordo com a lei vigente.--------VÁRIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA:Requerimento de MARIA GUIOMAR CUNHA GRASINA, residente na Rua
Engenheiro Álvaro da Silva Simões números quarenta e seis e quarenta e oito, em
Alpiarça, a requerer a isenção de pagamento de um serviço ambulatório efectuado pelos
Bombeiros Municipais de Alpiarça, para o Hospital de Santarém. Doc. n.º 5954. Proc.
n.º B-2/1.-------------------------------------------------------------------------------------------Deferido, por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------Fax de BONDUELLE (PORTUGAL), AGROINDÚSTRIA, SA, datado de catorze do
mês em curso, a agradecer todo o apoio que foi dado, aquando da visita a Alpiarça,
organizado pelo Posto de Turismo, dia vinte do mês findo. Doc. n.º 5928. Proc. n.º A-81-1.--------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------------------------Circular número cinquenta barra dois mil e dois, datada de dezassete do mês em curso,
emanada da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, com
sede em Avenida Marnoco e Sousa, número cinquenta e dois, em Coimbra, sobre a
proposta de lei de alteração ao Orçamento de Estado para dois mil e dois. Doc. n.º 120.
Proc. n.º A-9.---------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------------------------Circular número trezentos e um, emanada do CENTRO NACIONAL DE
EXPOSIÇÕES E MERCADOS AGRÍCOLAS, SA, datada de doze do mês em curso, a
solicitar autorização para colocação de faixas publicitárias, bandeirolas de plástico e
duplas bandeirolas, alusivas à trigésima nona Feira Nacional de Agricultura/
quadragésima nona Feira do Ribatejo. Doc. n.º 4792. Proc. n.º A-8-1-5.-------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara autoriza somente a colocação de
faixas publicitárias.--------------------------------------------------------------------------------4

DERRAMA PARA O ANO DE DOIS MIL E TRÊS:----------------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de quinze do mês em curso, sobre o
assunto em epígrafe. Doc. n.º 5953. Proc. n.º I-2-1.-------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do vereador Henrique
Arraiolos, definir a percentagem da Derrama, em oito por cento, destinado-se o seu
produto a reforçar a capacidade financeira do Município. Foi ainda deliberado levar o
assunto à Assembleia Municipal para efeitos de autorização.--------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos informou que votou contra, à semelhança do que votou
em anos anteriores quando foi autarca.----------------------------------------------------------CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA PARA O ANO DOIS MIL E DOIS, A COBRAR
EM DOIS MIL E TRÊS:-------------------------------------------------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, da Câmara Municipal de Alpiarça, datada
de quinze do mês em curso, sobre o assunto em epígrafe. Doc. n.º 5952. Proc. n.º I-21.---Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um contra do vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a taxa de um vírgula três por cento. Foi ainda deliberado
submeter o referido valor a aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------O Vereador Henrique Arraiolos informou que votou contra, à semelhança do que votou
em anos anteriores quando foi autarca.----------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------No uso da palavra o senhor Vereador da Câmara informou que era necessário dar
andamento a outros assuntos não constantes da ordem do dia, mas considerados de certa
urgência, pelo que propôs a sua apreciação nesta reunião.-----------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta e apreciar os seguintes
assuntos:--------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador HENRIQUE ARRAIOLOS interveio para informar que concorda com a
apreciação dos documentos fora da ordem do dia, mas somente os que lhe foram
entregues ontem. Quanto aos que foram entregues hoje, disse não concordar que
constem nesta reunião apesar de os discutir e votar na mesma.------------------------------PROPOSTAS:--------------------------------------------------------------------------------------
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ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES DE UM ALUNO
DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO DO PRIMEIRO CICLO DE ALPIARÇA:--------Proposta do Vereador ANTÓNIO JOSÉ COELHO, sem data, para que seja concedido
ao aluno da Escola do Ensino Básico do Primeiro Ciclo de Alpiarça, CARLOS
MIGUEL NABAIS RODRIGUES FERREIRA NUNES,

transporte gratuito no

percurso casa-escola e vice-versa, atendendo às graves dificuldades de índole pessoal e
financeiras.----Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.--------------------------------------------------------------------------------------ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ALMOÇO DE UM ALUNO DA ESCOLA DO
ENSINO BÁSICO DO PRIMEIRO CICLO DE ALPIARÇA:------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, sem data, para que o aluno da Escola do
Ensino Básico do Primeiro Ciclo de Alpiarça CARLOS MIGUEL NABAIS
RODRIGUES FERREIRA NUNES, seja isentado do pagamento do almoço, atendendo
às graves dificuldades de índole pessoal e financeiras.----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.--------------------------------------------------------------------------------------VIAGEM DE FINALISTAS DA ESCOLA EB 2,3/S DE JOSÉ RELVAS, DE
ALPIARÇA:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de vinte e três do mês em curso, para
comparticipar três alunas carenciadas, uma (ponto um da proposta), no valor de
duzentos e vinte cinco euros e as outras duas (ponto dois da proposta), no valor de cento
e doze euros e vinte e três cêntimos, cada.-----------------------------------------------------Na mesma proposta (ponto três da proposta), a Vereadora Vanda Nunes colocou à
discussão a comparticipação de duas alunas que, embora não subsidiadas, trabalharam
antecipadamente para obterem o dinheiro necessário para a viagem, por não possuírem
condições financeiras para suportar os seus custos.-------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse que, para salvaguardar a dúvida quanto à carência
monetária das alunas, o melhor seria a própria escola fazer a informação por escrito.----A Vereadora Vanda Nunes fez referência a um fax enviado pela escola a informar sobre
o assunto. Referiu também que a sua proposta se sustenta em informação de senhores
professores e de pessoas que residem perto das alunas e que conhecem bem a vida das
famílias.---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, o seguinte:-------------------------------------------------------6

Relativamente aos pontos um e dois da proposta, concordar com os valores propostos.
Quanto ao ponto três da proposta, comparticipar com a quantia de cinquenta e seis euros
e vinte cinco cêntimos por cada aluna não subsidiada.----------------------------------------Fax da ESCOLA EB 2,3/S DE JOSÉ RELVAS/COMISSÃO DE FINALISTAS DO
DÉCIMO SEGUNDO ANO, datado de hoje, a solicitar a cedência gratuita do espaço
destinado ao “Museu Etnográfico”, para a realização do baile de finalistas, bem como a
solicitar a atribuição de uma verba destinada a animação musical, que se prevê ser na
ordem de duzentos e cinquenta euros.-----------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos referiu que se devia evitar este tipo de iniciativas no
Museu Etnográfico pelo que já aconteceu e por razões de segurança e mais algumas.
Apontou, para o efeito, as instalações da sala de espectáculos do Recinto das Feiras.----A Vereadora Vanda Nunes lembrou que muito recentemente foi deliberado, por
unanimidade, autorizar no mesmo espaço, um jantar promovido pela Região de Turismo
do Ribatejo.----------------------------------------------------------------------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha informou que não vai haver mais pedidos
autorizados para a cedência do espaço, uma vez que o mesmo vai entrar em obras.-----Deliberado, por unanimidade, ceder, gratuitamente, o espaço pretendido, com regras a
definir. Foi ainda deliberado, informar que a Câmara não vai colaborar com a verba
solicitada para a animação musical, uma vez que o espaço pretendido será cedido
gratuitamente.--------------------------------------------------------------------------------------FUNDOS DE MANEIO:-------------------------------------------------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de vinte e três do mês em curso,
sobre o assunto em epígrafe.---------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e constituir os seguintes
fundos de maneio, a partir de um de Junho do ano em curso:--------------------------------SECRETARIA, no valor de quinhentos euros, em nome de Presidente da Câmara ou, na
sua falta ou impedimento, Vereador José Carlos Ferreirinha, e Manuela Maria Ferreira
Neves, Chefe de Divisão Municipal Administrativa e Financeira, em regime de
substituição.----------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL:----------------------------------------------------------RÚBRICAS:---------------------------------------------------------------------------------------- Zero dois barra zero dois. zero dois. zero sete-seiscentos e setenta euros;----------------- Zero dois barra zero dois. zero três. zero seis-seiscentos e setenta euros;----------------- Zero dois barra zero dois. zero três. onze-seiscentos e sessenta euros.--------------------7

PARQUE DE MÁQUINAS E OUTAS DESPESAS DE CARÁCTER URGENTE, no
valor de dois mil euros, em nome de Presidente da Câmara, Vereador José Carlos
Ferreirinha e Vereadora Vanda Nunes.----------------------------------------------------------CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL:----------------------------------------------------------RÚBRICAS:---------------------------------------------------------------------------------------- Zero três barra zero dois. zero dois. zero nove- cento e vinte cinco euros;---------------- Zero três barra zero dois. zero três. onze- cento e vinte cinco euros;----------------------- Zero quatro barra zero dois. zero dois. zero nove-cento e vinte cinco euros;-------------- Zero quatro barra zero dois. zero três. onze- cento e vinte cinco euros.------------------PORTAGENS, no valor de cinquenta euros, em nome de Presidente da Câmara e
Vereador António José Sanfona Coelho.-------------------------------------------------------CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL:----------------------------------------------------------RÚBRICA:------------------------------------------------------------------------------------------ Zero um. zero três barra zero dois. zero três. zero seis- cinquenta euros.-----------------BOMBEIROS, no valor de cem euros, em nome de Bombeiros Municipais de Alpiarça.CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL:----------------------------------------------------------RÚBRICAS:---------------------------------------------------------------------------------------- Zero cinco barra zero dois. zero dois. zero nove-cinquenta euros;-------------------------- Zero cinco barra zero dois. zero três. onze-cinquenta euros.-------------------------------ATENDIMENTO DE MUNÍCIPES:-----------------------------------------------------------Estiveram presentes os senhores Luís Cravina Teixeira, comproprietário dos lotes de
terreno números quarenta e nove a cinquenta e dois da Zona Industrial de Alpiarça, e
seu advogado, para questionar o ponto de situação em que se encontra o processo
relativo à construção nos referidos lotes de terreno.-----------------------------------------------------O Engenheiro Vaz Portugal de Sousa, a pedido do Vereador José Carlos Ferreirinha, fez
uma breve intervenção sobre o assunto, tendo informado em que situação se encontra o
processo. Informou também que tinha sido solicitado aos proprietários do terreno os
projectos de especialidades e que, até ao momento, não tinham sido apresentados.-------O senhor Luís Teixeira informou que já tinha entrado na Câmara Municipal um novo
projecto de arquitectura.--------------------------------------------------------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha referiu que o projecto de arquitectura ía ser
analisado e lembrou que os projectos de especialidades deveriam ter sido entregues no
prazo estipulado, em conformidade com a deliberação tomada na última reunião
camarária.-------------------------------------------------------------------------------------------8

Foi deliberado, por unanimidade, solicitar parecer jurídico sobre este assunto.-----------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo Vice-Presidente da
Câmara, eram onze horas e quarenta e cinco 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. --------------------------------------------------------------------------------------

9

