ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2003 – NÚMERO DEZOITO:---------------------Aos vinte dias do mês de Junho 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 e José Carlos Viegas Ferreirinha, Vereadores.-------------------Foram justificadas as faltas dos Vereadores Vanda Nunes, por se encontrar em visita
oficial na Polónia, e António José Coelho Sanfona.-------------------------------------------Aberta a reunião 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 cento
e catorze, datado de dezoito do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
quatrocentos e trinta e três mil duzentos e setenta e cinco euros oitenta e nove
cêntimos.ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos colocou as seguintes questões:-----------------------------Em que situação se encontra o processo da Fundação José Relvas;-------------------------Se já veio o relatório da Inspecção - Geral da Administração do Território.---------------Se a exoneração da Eng.ª Marta Jorge foi decidida em reunião de câmara, conforme
referido na notícia publicada no jornal:----------------------------------------------------------Pediu esclarecimento sobre proposta de alteração do regime de meio tempo da
Vereadora Vanda Nunes.--------------------------------------------------------------------------1

O Eng.º Vaz Portugal de Sousa esclareceu a primeira questão, a pedido do Presidente da
Câmara, sobre o processo da Fundação José Relvas. Leu informação da Chefe de
Secção de Obras Particulares e Loteamentos, datada de hoje, dando conhecimento de
que, após buscas exaustivas aos arquivos daquele serviço, não foi possível localizar o
processo.---O Vereador António José Coelho entrou nesta altura na sala.--------------------------------O Presidente da Câmara questionou onde se encontra o processo de obras da Fundação
José Relvas.------------------------------------------------------------------------------------------O Eng.º Vaz Portugal de Sousa informou que houve processo, mas não podia afirmar se
o mesmo foi ou não licenciado.-------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara propôs que os serviços desenvolvam um esclarecimento cabal
sobre o assunto.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse que se devia esclarecer esta situação.---------------O Vereador José Carlos Ferreirinha referiu que se devia fazer uma consulta exaustiva
aos serviços nem que se tenha que recorrer à Fundação José Relvas a pedir se tem algo
que possa ajudar na procura do processo.-------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, responsabilizar o Eng.º Vaz Portugal de Sousa, para tratar
deste assunto.----------------------------------------------------------------------------------------Continuando o Presidente da Câmara, em resposta às questões do Vereador Henrique
Arraiolos, informou;--------------------------------------------------------------------------------Que ainda não chegou o relatório da Inspecção - Geral da Administração do Território;Que, relativamente à notícia do jornal sobre a Engª. Marta Jorge, a mesma não estava
correcta e que continha inverdades.---------------------------------------------------------------
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Sobre a alteração do regime de meio tempo da Vereadora Vanda Nunes, informou que a
situação estava prevista na lei.--------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos referiu que se devia fazer a devida correcção da notícia
do jornal.---------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou que se ía corrigir a notícia.-------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Ofício de O CHOURIÇO – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE CARNES DO
CASAL DAS AIRES, C.R.L., datado de quatro do mês em curso, a solicitar que lhe seja
certificado em como as obras por legalizar na exploração sita em Casal das Aires, foram
construídas antes de mil novecentos e noventa e seis. Doc. 7551. Proc. n.º 39/2003-C6.Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras de dezasseis do mês findo, número oitenta e sete, e proceder em conformidade,
ou seja, não certificar o solicitado, instaurar processo de contra – ordenação, informar a
requerente que deve encetar diligências no sentido de legalizar as edificações existentes,
bem como tratar de encetar a desafetação da área respectiva, em virtude de a edificação
se inserir em área não urbana e pertença da RAN e REN.------------------------------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA PARA SUSPENSÃO PARCIAL DO PDM-PLANO DIRECTOR
MUNICIPAL DE ALPIARÇA:-------------------------------------------------------------------Proposta do Vereador José Carlos Ferreirinha, datada de dezoito do mês em curso para,
nos termos da alínea b) do número dois do artigo cem do Decreto-Lei número trezentos
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e oitenta barra noventa e nove, de vinte e dois de Setembro, se proceder à suspensão
parcial do PDM de Alpiarça, uma vez que existe circunstância excepcional resultante de
alteração significativa de desenvolvimento económico social, conforme estipula o
número um do mesmo artigo, respeitando esta suspensão a uma área de cerca de dez
hectares, conforme planta anexa à proposta, a qual vigorará até à entrada em vigor de
qualquer instrumento de gestão territorial vinculativo dos particulares para a mesma
área.---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e submetê-la a aprovação da
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS NA BARRAGEM DOS PATUDOS –
CONCESSÃO DE PESCA (REGULAMENTO DE PESCA):-------------------------------Proposta do Vereador ANTÓNIO JOSÉ COELHO, datada de dezassete do mês em
curso, para alteração de preços da concessão de pesca da Barragem dos Patudos,
(Artigos nove e dez do Regulamento de Pesca) Doc. n.º 7998. Proc. n.º O-47.------------Tomou-se conhecimento desta proposta. Foi, deliberado, por unanimidade, aprovar a
seguinte proposta:-----------------------------------------------------------------------------------ARTIGO NONO - PESCADORES DO CONCELHO:---------------------------------------Menores de catorze anos, isentos;----------------------------------------------------------------Maiores de catorze anos, um euro e cinquenta cêntimos;-------------------------------------Reformados, um euro;------------------------------------------------------------------------------Participantes em concursos, um euro.------------------------------------------------------------ARTIGO DÉCIMO – PESCADORES FORA DO CONCELHO:---------------------------Menores de catorze anos, cinquenta cêntimos;-------------------------------------------------Maiores de catorze anos, um euro e cinquenta;-------------------------------------------------Reformados, um euro e cinquenta cêntimos;----------------------------------------------------4

Participantes em concursos, um euro e cinquenta cêntimos.----------------------------------Foi ainda deliberado pedir parecer à Direcção – Geral das Florestas para posterior
andamento do processo.----------------------------------------------------------------------------TOPONÍMIA:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezassete do mês findo, para
ampliação do nome da Rua Manuel Paciência Gaspar, até ao início da povoação do
Casalinho. Doc. n.º 7994. Proc. n.º I-4.----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta. Foi ainda deliberado
comunicar a alteração às entidades habituais do concelho, bem como diligenciar a
atribuição de números de polícia.-----------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE MENÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL:----------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de dezassete do mês em curso, para
atribuição de menção de MÉRITO EXCEPCIONAL, nos termos da alínea a), do
número um, do artigo trinta do Decreto-Lei número cento e oitenta e quatro barra
oitenta e nove, de dois de Junho, ao funcionário GABRIEL FELICIANO CANHA,
motorista de pesados, considerando que sempre serviu nesta autarquia com elevado grau
de competência, zelo e dedicação.-------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e levá-la à aprovação da
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------DEVOLUÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE:-------------------------Proposta do Vereador ANTÓNIO JOSÉ COELHO, datada de dezassete do mês em
curso, para que JOÃO DOS SANTOS FERREIRA JÚNIOR, ex - funcionário devolva à
Câmara a quantia de mil novecentos e setenta e dois euros e sessenta e três cêntimos,
que lhe foi paga indevidamente, sendo o pagamento em doze prestações mensais. Doc.
n.º 7997.Proc. n.º P-I.-------------------------------------------------------------------------------5

Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Parecer da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datado de quatro do mês em
curso, sobre um imóvel degradado de Ana Isabel Feliciano Fidalgo Ferreira Crespo,
onde habita Nazaré Rodrigues. Doc. n.º 7679. Proc. P-2.------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido parecer no sentido de oficiar
junto do proprietário do imóvel para que proceda, imediatamente, à reparação do
mesmo, atendendo ao seu estado de degradação e à periculosidade associada a tal
estado, quer para os habitantes do prédio, quer para o público em geral. Foi ainda
deliberado proceder conforme referido no parecer, se não for obtida resposta,
satisfatória do proprietário do imóvel.-------------------------------------------------------------------------Circular número setenta e seis, da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PORTUGUESES, datada de seis do mês em curso, a enviar cópia do Protocolo
celebrado entre a ASSOCIAÇÃO NACIONAL de MUNICÍPIOS PORTUGUESES e o
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, solicitando a melhor atenção para a necessidade da
colaboração dos municípios, de acordo com o estipulado e previsto no ponto sete deste
documento. Doc. 7635. Proc. n.º I-2-1.----------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara retirou-se da sala neste momento.-----------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, datado de dezasseis
do mês findo, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de mil e duzentos euros e
a cedência de duas carrinhas para o CAMPEONATO NACIONAL DA PRIMEIRA
DIVISÃO que se realiza nos seguintes locais: Ribeira do Raia (dezassete e dezoito de
Maio), Rio Cávado (vinte e vinte e um de Setembro), e Rio Mondego (onze e doze de
Outubro).---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de cinquenta por cento do valor
proposto, bem como ceder as duas carrinhas, conforme solicitado.-------------------------6

O Presidente da Câmara entrou na sala neste momento.--------------------------------------Ofício de CRIAL – CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL DE ALMEIRIM,
datado de cinco do mês em curso, a solicitar subsídio para ajudar a comportar custos da
Colónia Balnear da Nazaré, relativamente a cinco alunos do concelho, no período
compreendido entre vinte e quatro e vinte sete de Junho do ano em curso. Doc. n.º 7682.
Proc. n.º A-8-1-4.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, comparticipar com a mesma percentagem do ano
anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara saiu da sala neste momento.-----------------------------------------Ofício de NÚCLEO SPORTINGUISTA DE ALPIARÇA, datado de doze do mês em
curso, a solicitar autorização para colocação de uma faixa, anunciando o quinto
aniversário do NÚCLEO SPORTINGUISTA DE ALPIARÇA e o jantar para o dia doze
de Julho do ano em curso, sendo a faixa colocada na Rua José Relvas, no poste junto ao
número duzentos e quarenta e dois e o número duzentos e cinquenta e um da sede do
Núcleo. Doc. n.º 7976. Proc. n.º A-8.------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, devendo a faixa ser retirada no dia
seguinte ao evento.----------------------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara entrou na sala neste momento.--------------------------------------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 ao assuntos fora da Ordem do
Dia, embora participe na sua votação.------------------------------------------------------------
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Assim, foi deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com a referida proposta e apreciar os seguintes
assuntos:COMISSÃO MUNICIPAL DE INVENTÁRIO E CADASTRO:----------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezassete do mês em curso, para
constituição de uma Comissão Municipal de Inventário e Cadastro.------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta, devendo ser incluída para
fazer parte da Comissão, a Chefe de Secção do Património, Compras e
Aprovisionamento.----------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de dezoito do mês em curso, para
apreciação e votação do texto da repreensão escrita a dirigir ao funcionário RICARDO
JORGE TIRANO FREITAS VAZ, na sequência do processo de inquérito mandado
instaurar por deliberação de cinco de Julho de dois mil e dois.------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com o texto da repreensão escrita a dirigir ao referido funcionário.Ofício número quinhentos e setenta e três da ESCOLA E. B. 2,3/S DE JOSÉ RELVAS
– ALPIARÇA, datado de dois do mês em curso, a solicitar a suspensão das obras no
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO, durante as épocas de exame, sendo a primeira
fase, de vinte e três de Junho a vinte e um de Julho, inclusive, e a segunda fase, de dois
a dez de Setembro, inclusive.------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Ofício da ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE ALPIARÇA, datado de dezassete do mês
em curso, a dar conhecimento de que o cavalo sorraia Mabão foi vencedor do Concurso
Nacional de Modelo e Andamentos que se realizou em dez do mês em curso, na Feira
Nacional de Agricultura. Doc. n.º 8126. Proc. n.º O-47-1-1.---------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, transmitir ao senhor
Presidente da AEQUA o reconhecimento da Câmara Municipal de Alpiarça pelo
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trabalho que está a ser desenvolvido.------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

-

ALTERAÇÃO NÚMERO OITO: ---------------------------------------------------------------Presente a Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.---------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.--------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO NOVE:--------------Presente a Modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.--------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve informações.---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Não houve intervenções do público.-------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo 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. ---------------------------------------------------------------------------------------
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