ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2003 - NÚMERO DEZ:----------------------------Aos vinte e oito 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, Henrique Alberto
Gomes Freilão Arraiolos, José Carlos Viegas Ferreirinha e António José Sanfona
Coelho, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------Foi justificada a falta da Vereadora Vanda Cristina Lopes Nunes.--------------------------Aberta a reunião pelo 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
sessenta, datado de vinte sete do mês em curso, que acusa um saldo disponível de cento
e dois mil quatrocentos e sessenta e nove euros e trinta e oito cêntimos.-------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos colocou as seguintes questões:-----------------------------Se houve resposta do advogado dos processos que têm a ver com as notícias dos jornais;
Em que situação se encontra o processo de inquérito do Dr. João Serrano e do
funcionário senhor Ricardo Vaz.-----------------------------------------------------------------Sobre a venda da propriedade da Gouxa e Atela, qual o resultado, em termos de
receitas, proveniente da alienação e em que condição foi a propriedade entregue à
Câmara, bem como se haverá ou não alguma incompatibilidade, pelo facto de a
cedência do terreno ser a doação.-----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou o seguinte:--------------------------------------------------1

Relativamente aos processos que têm a ver com as notícias dos jornais, disse que deu
entrada no Tribunal de Almeirim no passado dia vinte e seis de Março, queixa – crime
contra o jornal “O Público”.-----------------------------------------------------------------------Sobre os processos de inquérito, referiu que deverá ser a Vereadora Vanda Nunes a
informar.----------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos questionou se, relativamente à venda da propriedade
Gouxa e Atela, se havia ónus sobre a mesma.--------------------------------------------------O Presidente da Câmara solicitou à Chefe de Divisão Municipal Administrativa e
Financeira, em regime de substituição, que averiguasse se havia algum ónus sobre a
propriedade.------------------------------------------------------------------------------------------Referindo-se à aplicação do resultado da venda da propriedade, disse que era uma
alienação e que a autarquia decidia depois.-----------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos, referiu que existia uma condição na escritura e
questionou se essa condição era impeditiva para a alienação.--------------------------------O Presidente de Câmara, após leitura do documento de cedência solicitado à Chefe de
Divisão, informou que não existia ónus algum, pelo que não existia qualquer
impedimento.----------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------- Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS”, datada de dez do mês em curso, a
enviar, para apreciação carta dirigida à direcção do clube pela Secção de Futebol
Sénior, sobre um pedido de subsídio extraordinário. Doc. n. º 3346. Proc. n. º A-8-1-4.----------2

O Presidente da Câmara e o Vereador António José Coelho ausentaram-se da sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------Este assunto não foi apreciado por falta de quorum.-------------------------------------------Ofício do RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE ALPIARÇA, datado de
vinte seis do mês findo, a solicitar a cedência do autocarro para o dia doze de Julho/dois
mil e três, para deslocação a Barra Cheia - Palmela, sendo esta a última saída agendada
para o ano de dois mil e três. Doc. n .º 3662. Proc. n .º A-11-2.------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a cedência do autocarro, delegando no Vereador
António José Coelho a análise conjunta com a direcção do Rancho sobre o número de
viagens a conceder no ano de dois mil e três.---------------------------------------------------Ofício do RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE ALPIARÇA, datado de
cinco do mês findo, a solicitar a cedência do autocarro para deslocações a festivais de
folclore, nos dias dezoito de Abril, vinte e quatro de Maio, vinte e vinte seis de Julho,
dois, nove e trinta de Agosto e treze de Setembro, de dois mil e três. Doc. n .º 3661.
Proc. n . º A-11-2.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a cedência do autocarro, delegando no Vereador
António José Coelho a análise conjunta com a direcção do Rancho sobre o número de
viagens a conceder no ano de dois mil e três.---------------------------------------------------Ofício

de

DECULT-GRUPO

DESPORTIVO

E

CULTURAL

DOS

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, a solicitar a
cedência da Barragem dos Patudos, para o próximo dia vinte e nove do mês em curso,
das seis e trinta até às treze horas, para a realização de um convívio piscatório, entre um
grupo de trabalhadores da Câmara Municipal de Alpiarça e da Sociedade Agrícola Vale
da Lama e Atela. Solicita ainda a isenção da taxa a que se refere o número um do Artigo
quinze do Regulamento da Concessão de Pesca. Doc. n. º 3660. Proc. n. ºA-11-2.-------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, desde que não colida com os
aspectos legais referidos no Regulamento de Pesca.--------------------------------------------
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Ofício de CASA DE PESSOAL DO INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, datado de vinte e um do mês em curso, a solicitar a confirmação de
cedência da Barragem dos Patudos, para um concurso Nacional de Pesca, a realizar no
dia trinta e um de Maio de dois mil e três. Solicita ainda a cedência do Pavilhão de
Espectáculos, situado no recinto das feiras, para realização de almoço - convívio. Doc.
n. º 3664. Proc. n. º. O-47.-------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------Ofício de SOCIEDADE FILARMÓNICA ALPIARCENSE “1º. de DEZEMBRO”,
datado de doze do mês em curso, a solicitar a cedência do autocarro pequeno, para
deslocação do Grupo de Danças de Salão ao “4º. FESTIVUS PORTUCALE” - Primeiro
Festival de Danças de Salão, no próximo dia doze de Abril, a realizar no Pavilhão
Municipal da Maia. Doc. n. º. 3154. Proc. n. º A-11-2.----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador António José Coelho de
treze do mês em curso, que decidiu não autorizar a cedência do autocarro.----------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------LISTA DE ANTIGUIDADE DO PESSOAL DO QUADRO PRÓPRIO DA
AUTARQUIA, ORGANIZADA NOS TERMOS DO ARTº. 93º. DO DECRETO-LEI
N.º 100/99, DE 31 DE MARÇO (7 SUPLEMENTO), REFERIDA A 31 DE
DEZEMBRO DE 2002:----------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------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 de 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 de
Dia, embora participe na sua votação.-----------------------------------------------------------4

Assim, foi deliberado, por maioria com três votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com a proposta a apreciar os seguintes assuntos.----------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Fax do INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM, datado de hoje, a solicitar
apoio para algumas despesas inerentes à realização do evento cultural “V FITUIPS”a
realizar pela Tuna do Instituto, no Cnema, no próximo dia cinco de Abril. Doc. n.º
3688. Proc. n.º A-8-1-4.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, apoiar com a atribuição de um subsídio de cento e
cinquenta euros, com a contrapartida de, num próximo evento cultural, a Tuna estar
presente em Alpiarça.------------------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, datado de dezoito
do mês em curso, a remeter mapa para utilização do autocarro pela Secção de Futebol
Juvenil. Doc. n.º 3347. Proc. n.º A-11/2.--------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e o Vereador António José Coelho ausentaram-se da sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------Este assunto não foi apreciado por falta de quorum.-------------------------------------------Carta de JOSÉ MANUEL ATRACADO LUÍS, datada de vinte sete do mês em curso, a
solicitar autorização para que a escritura do prédio sito na Rua Maestro Virgílio
Fortunato Wenceslau, Bloco C, número sete, em Alpiarça, que pretende adquirir, seja
efectuada em nome de seu filho MARCO ALEXANDRE DOS SANTOS LUÍS. Doc.
n.º 3790. Proc. n.º 0-46-----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Parecer da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datado de vinte seis do mês em
curso, sobre os lotes números quarenta e nove a cinquenta e dois da Zona Industrial de
Alpiarça, de LUÍS FILIPE CRAVINA TEIXEIRA e PATRÍCIA TEIGÃO MADEIRA,
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Doc. n.º 3803. Proc. n.º O-53.---------------------------------------------------------------------Relativamente ao parecer foi deliberado, por unanimidade, o seguinte:--------------------- - Concordar com a alínea a), no sentido de se proceder judicialmente contra os
titulares do direito de superfície sobre os referidos lotes de terreno, de modo a ver-se
reconhecido o direito de reversão e, consequentemente, de modo a ser cancelado a
inscrição do seu direito na Conservatória do Registo Predial. Foi ainda deliberado
comunicar à Consultora Jurídica da Câmara esta deliberação;------------------------------------------------ Negociar, conforme referido na alínea b), depois de se conferir se os lotes de terreno
em causa estão pagos na totalidade, o valor da indemnização a que o titular do direito de
superfície sobre o lote número cinquenta e dois tem direito, considerando o lapso de
tempo decorrido entre o primeiro pedido de rectificação da área do referido lote e o
momento de pagamento da indemnização, uma vez que não deve o superficiário do lote
sofrer qualquer prejuízo, para além do naturalmente admitido, em face de tal alteração.-RECINTO

DAS

FEIRAS

–

PAVILHÃO

DO

PARTIDO

COMUNISTA

PORTUGUÊS:--------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de vinte cinco do mês em
curso, sobre o pavilhão do PCP, no recinto das Feiras, relativamente ao processo de
obras número oitenta e dois barra oitenta e oito de vinte e um de Julho. Proc. n.º 82/88.Deliberado, por unanimidade, o seguinte:--------------------------------------------------------

Não proceder à demolição das construções existentes;------------------------------------

-

Elaborar regulamento de utilização de espaços para apreciação da Assembleia
Municipal;----------------------------------------------------------------------------------------

-

Oficiar as empresas instaladas no recinto para a regularização dos elementos em
falta;-----------------------------------------------------------------------------------------------

-

Fazer loteamento para o local.-----------------------------------------------------------------

6

PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE VIATURAS:-------------------------------------------------------------------Proposta do Vereador ANTÓNIO JOSÉ COELHO, datada de vinte sete do mês em
curso, a solicitar autorização para aquisição das seguintes viaturas, conforme legislação
em vigor:---------------------------------------------------------------------------------------------Um camião para Resíduos Sólidos Urbanos, um dumper, dois tractores, uma roçadora
hidráulica, uma carrinha ligeira, com báscula, uma auto - betoneira e uma mini
retroescavadora.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, fazer consulta ao mercado para a câmara poder
posteriormente deliberar. Foi ainda deliberado enviar à RESIURB um pedido de
resposta à proposta aprovada em Conselho de Administração, relativa à criação de um
sistema Intermunicipal de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos.--------------------------ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS MUNICIPAIS, DIA DOIS DE ABRIL –
ANIVERSÁRIO DO CONCELHO:-------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para atribuição da Medalha
Municipal de “Mérito Desportivo” - à Secção de Danças de Salão da Sociedade
Filarmónica Alpiarcense “1º. de Dezembro,” como forma de reconhecimento por ter
desempenhado um papel importante na formação juvenil que soube associar à obtenção
de resultados honrosos a nível nacional, na prática de dança desportiva.-------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para atribuição da Medalha
Municipal de “Mérito Desportivo” – ao jovem JORGE MAIA, como forma de
reconhecimento pelas suas qualidades pessoais e desportivas, como árbitro dos
campeonatos nacionais de futebol da primeira e segunda Ligas.-----------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------7

Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para atribuição da Medalha
Municipal de “Mérito Desportivo” - ao jovem ciclista do Clube Desportivo “Os
Águias”, FÁBIO CERA, como forma de reconhecimento por se ter sagrado Campeão
Nacional de “perseguição”, no ano de dois mil e dois.----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para atribuição da Medalha
Municipal de “Mérito Desportivo” – ao jovem ciclista do Clube Desportivo “Os
Águias”, DAVID GARRIDO, como forma de reconhecimento por se ter sagrado
Campeão Nacional de “critério” em pista, no ano de dois mil e dois.-----------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para atribuição da Medalha
Municipal de “Mérito Desportivo” – ao jovem JOÃO MIGUEL LOMEU SANTOS,
praticante de Karaté no Clube Desportivo “Os Águias”, como forma de reconhecimento
por se ter sagrado Campeão Distrital na categoria de técnica de combate.-----------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para atribuição da Medalha
Municipal de “Mérito Desportivo”, a PAULO FRANCISCO DE MELLO e ARAÚJO
do ESPÍRITO SANTO, por ter conseguido resultados brilhantes enquanto praticante de
ténis para utilizadores de cadeiras de rodas, e ter representado, em dois mil e dois,
Portugal nos Torneios da Consolação – Sardenha e Albarela, em Itália, bem como no
torneio de Ath, na Bélgica, tendo nos torneios de Ath e Albarela sido finalista e
vencido, na categoria de pares, o Torneio da Consolação, na Sardenha.-------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------8

Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para atribuição da Medalha
Municipal de “Valor e Mérito” – a ARMANDO RAYA DA SILVA, enfermeiro, como
forma de o distinguir pelos serviços relevantes prestados ao Município de Alpiarça.----Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para atribuição da Medalha
Municipal de “Dedicação” – aos funcionários recentemente aposentados ANTÓNIO
JOAQUIM LEITÃO DIAS e MÁRIO JOÃO MONTEIRO TOUCINHO, como forma
de reconhecimento pelo excelente desempenho de funções enquanto funcionários do
Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça.----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para atribuição da Medalha
Municipal de “ Dedicação” – a EMÍLIA CARDOSO, como forma de reconhecimento
pelas funções que desempenhou com elevado profissionalismo e grande dedicação na
Casa - Museu dos Patudos.------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para distingir, a título
póstumo, com a Medalha Municipal de “Valor e Mérito” - ANTÓNIO FLOR DA
SILVA, pelos serviços relevantes prestados ao Município de Alpiarça.--------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de hoje, sobre a ausência do
9

funcionário ANTÓNIO CELESTINO DO CÉU CENTEIO, hoje, pelas catorze horas e
quinze minutos, sem que este funcionário tivesse dado qualquer justificação. Doc. n.º
3864. Proc. n.º P-I.----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar parecer jurídico sobre o procedimento do
funcionário para eventual assunção de responsabilidades, em conformidade com a lei.--O Vereador António José Coelho ausentou-se da sala neste momento.---------------------SUBARRENDAMENTO DE TERRENOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALPIARÇA – PROPOSTA:----------------------------------------------------------------------Proposta da COOPERATIVA AGROALPIARÇA, C.I.P.R.L., datada de vinte sete do
mês em curso, com sede em Rua José Relvas, número trezentos e oitenta e sete, em
Alpiarça, para que a Câmara Municipal de Alpiarça autorize o subarrendamento de
terrenos que estão sob a administração desta Cooperativa. Doc. n.º 3785. Proc. n.º L10.O Presidente da Câmara ausentou-se da sala neste momento.--------------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com esta proposta.---------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse que o seu sentido de voto se deveu ao facto de ter
desconhecimento de quais os terrenos que a direcção da Agroalpiarça pretende
subarrendar.------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara ausentou-se da sala neste momento.--------------------------------PROPOSTA (MEMORANDO) DA ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE ALPIARÇA:-----Proposta (memorando) da AEQUA – Associação Equestre de Alpiarça, sem data, para
que a Câmara custei o projecto que pretende levar a efeito, no valor de trinta e três mil
oitocentos e quarenta e cinco euros e que, de imediato, essa verba seja disponibilizada
para pagar os vencimentos do equitador, até à aprovação pelo IEPP do estágio
profissional. Doc. n.º3726. O-47-1/1.-------------------------------------------------------------
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Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com esta proposta.---------------------------------------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha fez a seguinte declaração de voto:---------------------“Voto favoravelmente atendendo a que considero que a associação em causa, desde o
seu início tem desenvolvido um trabalho extremamente meritório para o concelho de
Alpiarça e que desejo, sinceramente, que venha a ter os efeitos para que a mesma foi
criada, isto é, servir a população do concelho”.------------------------------------------------VOTO DE PESAR:---------------------------------------------------------------------------------Proposta de voto de pesar apresentada pelo PRESIDENTE DA CÂMARA pela morte
do Dr. José Barros Moura, ocorrida no dia vinte cinco do mês em curso.------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta, com a ressalva do Vereador
Henrique Arraiolos, quanto ao referido no sexto parágrafo da mesma, por achar
descabido.--------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara referindo-se ao mesmo parágrafo, disse que a razão de ser da
saída do Dr. Barros Moura do PCP, foi a recusa do partido em assumir uma posição de
renovação na sua conduta, pelo que, fazendo parte da verdade histórica, não podia ser
omitida.-----------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS-ALTERAÇÃO
NÚMERO QUATRO:------------------------------------------------------------------------------Presente a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.--------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade aprová-la.---------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO- ALTERAÇÃO NÚMERO CINCO.--------------Presente a Modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.--------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------11

O Presidente da Câmara fez esclarecimento sobre o Relatório de Actividades de dois
mil e dois:------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou aos Vereadores para lerem o documento, a fim de ser aprovado na próxima
reunião de câmara.----------------------------------------------------------------------------------De seguida deu conhecimento das iniciativas a levar a efeito nas comemorações do
octogésimo nono aniversário do Concelho, dia dois de Abril.--------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Não houve intervenções:---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara,
eram dezanove horas, 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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