ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 21 DE ABRIL DE 2003 - NÚMERO DOZE:----------------------------Aos vinte e um dias do mês de Abril 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
setenta e quatro, datado de dezassete de Abril do ano em curso que acusa um saldo
disponível de duzentos e oitenta e sete mil duzentos e noventa e dois euros e sessenta e
quatro cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos chamou a atenção para a falta de iluminação pública no
Largo Salgueiro Maia.------------------------------------------------------------------------------O Vereador António José Coelho, informou que a iluminação ía ser ligada amanhã.-----ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Parecer da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datado de nove do mês em
curso, sobre uma solicitação de ANTÓNIO BORGES CONSULTADORIA INVEST
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S.A. relativamente ao lote de terreno número setenta e dois da Zona Industrial de
Alpiarça (Locação Financeira).-------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar o BCPLEASING que, face a este parecer
jurídico não é possível autorizar a pretensão.---------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício

de

DECULT

-

GRUPO

DESPORTIVO

E

CULTURAL

DOS

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, número onze,
datado de onze do mês em curso, a solicitar a cedência de duas carrinhas, para os dias
dezasseis e dezassete de Maio de dois mil e três, nos seguintes horários: dia dezasseis
das oito às vinte e duas horas e dia dezassete das seis às dezoito horas, para dar apoio ao
Concurso de Pesca Desportiva Inter – Autarquias/dois mil e três. Doc. n.º 4700. Proc.
n.º A-11-2.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------Ofício

de

DECULT

-

GRUPO

DESPORTIVO

E

CULTURAL

DOS

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, número quatro,
datado de onze do mês em curso, a solicitar a cedência da Barragem dos Patudos, para o
dia dezassete de Maio do ano em curso, para a realização do Concurso de Pesca
Desportiva Inter – Autarquias/dois mil e três, bem como a isenção do pagamento da
taxa respectiva. Doc. n.º 4696. Proc. n.º O-47.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a cedência da Barragem dos Patudos para
o dia pretendido bem como isentar do pagamento da taxa a que se refere o número um,
do artigo quinze do Regulamento da Concessão de Pesca.------------------------------------Ofício

de

DECULT

-

GRUPO

DESPORTIVO

E

CULTURAL

DOS

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA, número oito,
datado de onze do mês em curso, a informar a quantidade de taças e medalhas para
serem oferecidas pela Câmara Municipal de Alpiarça, no concurso de pesca desportiva
Inter – Autarquias/dois mil e três. Doc. n.º 4697. Proc. n.º A-8-1-4.-------------------------
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Deliberado, por unanimidade, solicitar ao Decult que informe quantas autarquias estão
envolvidas na iniciativa, para que a Câmara possa comparticipar a sua parte.-------------Ofício da ESCOLA DO FRADE DE CIMA, ALPIARÇA, a solicitar a cedência de
transporte, para o dia vinte sete de Maio do ano em curso, para uma visita de alunos ao
Parque Expo. Doc. n.º 4838. Proc. n.º A-11-2.-------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar que seja o Vereador António José Coelho a
analisar esta situação.-------------------------------------------------------------------------------BALANÇO INICIAL E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS-ANO DOIS
MIL E DOIS:----------------------------------------------------------------------------------------Presentes os documentos em epígrafe.-----------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos solicitou esclarecimentos sobre os referidos
documentos,------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara deu os esclarecimentos solicitados.---------------------------------Deliberado, por maioria com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, aprovar os referidos documentos e submetê-los à apreciação e
votação da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto “voto contra porque
o relatório de gestão de dois mil e dois, apresentam grau de execução de uma maneira
geral, inferior a cinquenta por cento ao que estava previsto realizar no Plano de
Actividades para o mesmo ano. O endividamento da Câmara assumido nos documentos
de prestação de contas de dois mil e dois apresenta-nos um panorama preocupante para
o futuro, uma vez que nos traduzem uma capacidade de endividamento reduzida, pelo
montante global de endividamento na ordem dos sete milhões de euros, sendo que, uma
parte significativa deste valor são contratos a médio e longo prazo”.-----------------------O Presidente da Câmara fez a seguinte declaração de voto “O presente relatório de
gestão retrata com exactidão o que foi a actividade municipal em dois mil e dois.---------
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Independentemente desta constatação a análise de actividade municipal deve ter uma
leitura dinâmica e não estática, pelo que devem ser lidos os necessários equílibrios
relativamente aos rácios económico - financeiros do município. Neste prossuposto que é
indispensável, em qualquer actividade de leitura intelectualmente honesta, verifica-se e,
só relativamente a um dos rácios: endividamento/receitas, que em dois mil e dois o
endividamento da Câmara não chega a atingir os cinquenta por cento da receita, quando
no ano base, esse mesmo rácio era de um vírgula vinte e dois por cento, o que significa
que o montante das receitas municipais, era cento e vinte e dois por cento inferior ao
montante das dívidas que na altura existiam.---------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------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.-----------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse não concordar com os assuntos fora da Ordem do
Dia, embora participe na sua votação.-----------------------------------------------------------Assim, foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do
Vereador Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta e apreciar os seguintes
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA - ADICIONAL AO PROTOCOLO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A
CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA E A JUNTA DE FREGUESIA DE
ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezassete do mês em
curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e submetê-la a aprovação
da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------4

Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL E FINANCEIRA, em regime de
substituição, datada de dezassete do mês em curso, a informar o ponto de situação
relativamente ao lote número cento e dez da Zona Industrial de Alpiarça, adquirido pela
empresa MARMOGIL, LIMITADA. Doc. n.º 5017. Proc. n.º O-53.------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÕES DE ALPIARÇA, com sede na Rua
José Relvas número duzentos e cinquenta e um, primeiro andar Frente, em Alpiarça,
datado de quinze do mês em curso, a solicitar autorização para colocar um pano a
atravessar a E.N. cento e dezoito, com os seguintes dizeres: “III Encontro Nacional de
Amadores de Rádio em Alpiarça, dezoito de Maio-09.00 horas”. Doc. n.º 4985. Proc.
n.º C-8.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, devendo o pano ser removido nos
cinco dias após o termo do evento.---------------------------------------------------------------Ofício do GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE CICLOTURISMO DO VALE
DO TEJO, com sede em Rua Tenente Valadim número quarenta e um, rés do chão
direito, em Santarém, datado de dezoito do mês findo, a solicitar apoio, para a
organização do décimo terceiro Passeio a Portugal em Bicicleta, que decorrerá de vinte
e quatro de Maio a um de Junho, com partida e chegada em Alpiarça.-----------------------O Presidente da Câmara sugeriu, devido à situação de contenção, não apoiar
organizações fora do concelho.-------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a sugestão do Presidente da Câmara e
informar o referido organismo.-------------------------------------------------------------------Parecer da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datado de dezasseis do mês em
curso, sobre o pedido de “REGIARTE” de ELSA MARQUES. Doc. n.º 4984. Proc. n. º
A-8-1-4.----------------------------------------------------------------------------------------------5

Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido parecer e informar a empresa
interessada de acordo com o mesmo, ou seja, autorizar a empresa a utilizar os símbolos
que caracterizam a edilidade, designadamente calendários, porta – chaves, pinturas,
estatuetas, biblots, etc, devendo ser dado conhecimento prévio à Câmara Municipal dos
objectos a comercializar. Quanto à comercialização de produtos da Câmara, como por
exemplo postais, guiões, brasões, etc, foi deliberado não autorizar a pretensão.-----------Ofício de CRIBOR- EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS,
LIMITADA, com sede na Rua Doutor Torrão Santos, número três, em Almeirim,
datado de catorze do mês em curso, a solicitar a emissão de uma certidão a autorizar a
hipotecar os lotes números vinte sete e vinte e oito da Zona Industrial de Alpiarça, ao
Banco Nacional de Crédito, S.A. em garantia real de financiamento e subsistência da
hipoteca, mesmo em caso de reversão, uma vez que só com essa certidão conseguem
realizar a escritura de financiamento. Doc. n.º 4880. Proc. n. º 116/2002.-----------------------------Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a hipoteca dos lotes de terreno números
vinte e sete e vinte e oito da Zona Industrial de Alpiarça, de que é proprietária a Firma
Cribor - Equipamentos para Construção e Serviços, Limitada, ao Banco Nacional de
Crédito, S.A.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do GRUPO DE ARQUEOLOGIA E ARTE DO CENTRO, datado de catorze do
mês em curso, a agradecer o apoio prestado pela Câmara Municipal de Alpiarça
(Secção de Turismo - Dr.ª Ana Quinta), que organizou a visita e acompanhou o grupo à
Fundação José Relvas e à Reserva Natural do Cavalo do Sorraia. Doc. n.º 4920. Proc.
n.º A-8-1-1.------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos solicitou informação sobre duas solicitações da última
reunião de Câmara sobre “Os Águias” e “Fundação José Relvas, a propósito de obras
que decorrem nesses organismos.----------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara questionou o técnico superior assessor Eng. Vaz Portugal de
Sousa, sobre o cumprimento da anterior deliberação de Câmara, respeitante ao
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“Cantinho do Idoso”.-------------------------------------------------------------------------------O referido Técnico informou que ía dar a informação solicitada.----------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Não houve intervenção do público.--------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor 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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