ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2003 – NÚMERO NOVE:-------------------------Aos catorze dias do mês de Março do ano de dois mil e três, 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 dezasseis horas e trinta
minutos, 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
cinquenta, datado de treze do mês em curso, que acusa um saldo disponível de quarenta
e um mil oitocentos e dezassete euros e oitenta e seis cêntimos.-----------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Informação interna número vinte e quatro barra dois mil e três dos SERVIÇOS
TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezassete do mês findo, sobre obras de segurança
da EN trezentos e sessenta e oito, Tapada / Alpiarça. Doc. n.º 2152. Proc. n.º O-61-1.--Deliberado, por unanimidade, aceitar as obras sugeridas na referida informação,
devendo o técnico responsável pelas mesmas, informar quais as obras a assumir pela
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Câmara Municipal de Alpiarça e pela Câmara Municipal de Almeirim. Foi ainda
deliberado remeter o assunto à Câmara Municipal de Almeirim para apreciação.---------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de onze do mês em curso, sobre
notícia publicada no Jornal “O Mirante”, página IV do Suplemento Mirante Económico,
com o título “Presidente da Câmara de Alpiarça diz que não há ilegalidade DAR
LUCRO AO PAI”:---------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara leu a proposta em epígrafe.------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos referiu que não deverá ser a Câmara a assumir este
encargo e que não vê razões para o assunto seja enviado para advogado. Lembrou
outras notícias publicadas noutros meios de comunicação e questionou se se vai levantar
processos sobre estes jornais.---------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara referiu que o que está em causa é matéria factual que é escrita e
não os órgãos de imprensa.------------------------------------------------------------------------Posta à votação foi a proposta aprovada por maioria, com quatro votos a favor e um
voto contra do Vereador Henrique Arraiolos, que disse que votava contra em
conformidade com as propostas apresentadas em reunião anterior.-------------------------O Presidente da Câmara e o Vereador António José Coelho abandonaram a sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da Secção de Futebol Sénior do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS”, datado
de vinte e quatro do mês findo, a solicitar apoio monetário para satisfazer compromissos
assumidos . Doc. n.º 2685. Proc. n.º A-8-1-4.---------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar a Secção de Futebol Sénior que deve apresentar
a questão à direcção do Clube Desportivo “Os Águias”, devendo esta por inerência de
funções, apresentá-la à Câmara.------------------------------------------------------------------2

O Presidente da Câmara e o Vereador António José Coelho entraram na sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE CICLOTURISMO DO VALE
DO TEJO-CITAVE, datado de vinte e quatro do mês findo, a solicitar colaboração para
a realização do décimo terceiro Passeio a Portugal em Cicloturismo, que este ano terá
lugar de vinte e quatro de Maio a um de Junho de dois mil e três, bem como a solicitar
uma breve audiência, a fim de apresentar os objectivos do programa para o efeito. Doc.
n.º 2565. Proc. n.º A-8-1-5.------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, conceder a audiência solicitada.------------------------------Ofício da ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO, datado de seis
do mês em curso, a informar o ponto de situação relativo aos trabalhos do PROJECTO
RIBATEJO DIGITAL. Doc. n.º 2902. Proc. n.º I-3-2.----------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e o Vereador António José Coelho abandonaram a sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------Memorando apresentado pela AEQUA – ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE ALPIARÇA,
sobre a situação actual e projectos para dois mil e três, bem como orçamento para dois
mil e três.---------------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que a proposta não está assinada, foi retirada da Ordem do Dia, devendo ser
chamada a atenção da Secção de Expediente Geral e Arquivo, para uma nova
apresentação de documento com assinatura.Doc. n.º 2717. Proc. n.º O-47-1-1.-----------O Presidente da Câmara e o Vereador António José Coelho entraram na sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício número cento e onze barra dois mil e três da FUNDAÇÃO JOSÉ RELVAS,
datado de vinte seis do mês findo, a convidar a Câmara Municipal para assistir à
passagem do CORSO DE CARNAVAL, terça feira, dia quatro de Março do ano em
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curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Ofício de REGIARTE, datado de onze do mês em curso, a solicitar autorização para
efeitos de divulgação, de alguns artigos que caracterizam a vila de Alpiarça assim
como, a colaboração para colocação desses artigos no seu estabelecimento para vender
e a sugerir a criação de um posto de vendas dos artigos que Alpiarça tem para oferecer,
junto à Barragem dos Patudos ou à Casa - Museu dos Patudos. Doc. n.º 2929. Proc. n.º
A-8-1-4.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a pretensão, devendo, no entanto,
consultar-se a Senhora Consultora Jurídica para verificar a legalidade da pretensão.-----PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO-RELATÓRIO FINAL-NÚMEROTRÊS /
DOIS MIL E DOIS, DE XAVIER E SOUSA, CONSTRUÇÕES, LIMITADA:----------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório final e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO-RELATÓRIO FINAL-NÚMERO SETE /
DOIS MIL E DOIS, DE PAULO JORGE LOPES MOREIRA:------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório final e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO-RELATÓRIO FINAL-NÚMERO OITO /
DE DOIS MIL E DOIS, DE MANUEL DA SILVA NUNES:-------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório final e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO-RELATÓRIO FINAL-NÚMERO ONZE /
DE DOIS MIL E DOIS, DE VITOR MANUEL LOPES AFONSO:-------------------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório final e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO-RELATÓRIO FINAL-NÚMEROS DOZE
/ DOIS MIL E UM, DOIS / DOIS MIL E DOIS, CINCO / DOIS MIL E DOIS, e
TREZE / DOIS MIL E DOIS:-------------------------------------------------------------------------------ADITAMENTO

AO

RELATÓRIO

FINAL

DE

MANUEL

DOS

SANTOS

RODRIGUES.---------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos interveio dizendo que considerava este o caso mais
grave por se referir à construção de moradia e piscina, sem qualquer licença. Disse que
o valor proposto no Relatório Final era demasiado baixo para a gravidade da situação e
que achava que, por esse motivo, a penalização devia ser superior.-------------------------Deliberado, por maioria com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com este aditamento ao Relatório Final datado de doze
de Fevereiro findo, que ficou prejudicado face à posição tomada pela Câmara em
relação ao Relatório final.--------------------------------------------------------------------------Este aditamento ao relatório final, elaborado em doze do mês findo, foi prejudicado face
à posição tomada em relação ao relatório final:------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------- No uso da palavra o Presidente 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.------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse não concordar com os assuntos fora da ordem do
dia, embora participe na votação.-----------------------------------------------------------------Assim, foram apreciados os seguintes assuntos:------------------------------------------------PROPOSTA

DE

REGULAMENTO

DO

CONSELHO

MUNICIPAL

DE

EDUCAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------------5

Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de hoje, para criação do Conselho
Municipal de Educação.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar esta proposta, devendo a mesma ser presente à
próxima sessão da Assembleia Municipal para deliberação de nomeação do Conselho
Municipal de Educação.----------------------------------------------------------------------------ACESSO A DADOS INFORMÁTICOS DA BASE DO REGISTO AUTOMÓVEL –
CÓDIGO DA ESTRADA:-------------------------------------------------------------------------Circular número tinta e nove barra dois mil e três da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS PORTUGUESES, datada de dez do mês em curso, sobre “Acesso a
Dados Informáticos da Base de Dados do Registo Automóvel. Código da Estrada”. Doc.
n.º 3073. Proc. n.º A-9.-----------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------RECONVERSÃO URBANÍSTICA DO CENTRO CÍVICO DE ALPIARÇA –
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE SUBTERRÂNEO E ARRANJOS
EXTERIORES – AJUSTE DIRECTO:----------------------------------------------------------Informação/Proposta do Vereador JOSÉ CARLOS FERREIRINHA, datada de treze de
Março de dois mil e três, a dar conhecimento de que a posse administrativa da obra em
epígrafe ocorreu no dia trinta de Dezembro de dois mil e dois, operada como
consequência de rescisão contratual com a empresa CONEGIL – EMPREITEIROS,
S.A., tendo-se procedido à consulta a três empresas e, no mesmo convite, formulado a
questão da disponibilidade de as empresas adquirirem os dois lotes de terreno existentes
no local, para construção de dois edifícios que irão, em conjunto com o existente, fechar
a praça, uma vez que a hasta pública tinha ficado deserta.------------------------------------Na mesma informação o Vereador José Carlos Ferreirinha propõe, após resposta das
três empresas consultadas, nomeadamente QUINAGRE – CONSTRUÇÕES, S.A;
JACARÉ CONSTRUÇÕES, S.A e PLANOTEJO, C.R.L. que o Ajuste Directo, de
acordo com o número um do artigo cento e trinta e seis do Decreto – Lei número
cinquenta e nove barra noventa e nove, de dois de Março, recaia sobre a empresa
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QUINAGRE – CONSTRUÇÕES, S.A., com sede e na Rua Hermano Neves, número
vinte e dois, quarto andar, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, pelo valor de
novecentos e trinta mil euros, acrescido do Imposto sobre o valor Acrescentado à taxa
legal em vigor, bem como da revisão de preços conforme refere na sua proposta e que,
relativamente aos lotes dois e três existentes no local para construção de dois edifícios,
que os mesmos sejam vendidos pelo valor base de licitação, ou seja, de quatrocentos e
oitenta mil euros, conforme aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de onze de
Fevereiro de dois mil e dois.--------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse que se deveria entrar em contacto com a
PLANOTEJO, C.R.L. no sentido de se poder chegar a um entendimento quanto à
adjudicação dos trabalhos, uma vez que é uma empresa de Alpiarça.-----------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha informou que, neste momento, já não era possível.-Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta de adjudicação da conclusão
da empreitada à referida empresa, pelo mencionado preço, bem como aprovar a minuta
do contrato respectivo.-----------------------------------------------------------------------------Foi igualmente deliberado, por unanimidade, proceder à venda dos referidos lotes de
terreno, pelo mencionado valor da base de licitação.------------------------------------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA OS
VEREADORES:------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de treze do mês em curso, sobre
delegação de competências para os Vereadores.-----------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta, no pressuposto de que as
competências constantes deste documento são as que foram delegadas pela Câmara,
bem como competências próprias do Presidente da Câmara, devendo a Chefe de Divisão
Municipal Administrativa e Financeira, em regime de substituição, conferir se assim é.
Caso contrário, deverá a proposta ser reformulada.--------------------------------------------ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO – NÚMERO QUATRO:---------------------------------
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Presente a alteração em epígrafe.-----------------------------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la .-------------ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – NÚMERO
TRÊS:-------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.--------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.--------------CONCESSÃO DO BAR E ESPLANADA DA BARRAGEM DOS PATUDOS:---------Deliberado, por unanimidade, solicitar à Senhora Consultora Jurídica que emita parecer
no sentido de saber qual o negócio jurídico a celebrar com o concessionário do Bar e
Esplanada da Barragem dos Patudos, para acautelar a situação que decorre entre o lapso
temporal, desde o dia dezasseis de Fevereiro de dois mil e três até ao terminus do
concurso.---------------------------------------------------------------------------------------------ARTIGO PUBLICADO NO JORNAL “VOZ DE ALPIARÇA”, DA AUTORIA DO
VEREADOR HENRIQUE ARRAIOLOS, INTITULADO “ÀS VOLTAS COM A
LEI”:--------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes referiu-se a um artigo publicado hoje no jornal “Voz de
Alpiarça”, da autoria do Vereador Henrique Arraiolos, intitulado “ÀS VOLTAS COM
A LEI”, e que a indignou. Sugeriu, uma vez que os próprios serviços da Câmara são
visados, que a Chefe de Divisão Municipal Administrativa e Financeira, em regime de
substituição, responda, em nome da Câmara, às acusações referidas no artigo.------------O Presidente da Câmara informou que concordava com a sugestão da Vereadora Vanda
Nunes, tanto mais que o Vereador Henrique Arraiolos tinha afirmado que não valia a
pena confrontar situações que eram verdadeiras, o que contradiz uma afirmação que
escreveu no artigo.----------------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse que não dava voto favorável à proposta, porque
como referiu a Vereadora Vanda Nunes, o que foi relatado foram factos e as verdades
são incomodativas. Disse que era pena que se comentassem as afirmações quando são
verdadeiras e não se tenha procurado, ao longo do tempo, resolver os assuntos que
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foram apontados por si no artigo.-----------------------------------------------------------------Posta a proposta da Vereadora Vanda Nunes à votação, foi deliberado, por maioria, com
quatro votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique Arraiolos, aprová-la.------No uso da palavra o senhor Presidente 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:----------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDOS DE TRANSPORTE POR PARTE DAS ESTRUTURAS ASSOCIATIVAS
DO CONCELHO:-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar a todas as estruturas associativas do concelho
que efectuem, atempadamente, os seus pedidos de transporte, de forma a serem
apreciados em reunião de Câmara.---------------------------------------------------------------PERIÓDO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram dezanove horas e trinta 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. --------------------------------------------------------------------------------------
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