ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2003 - NÚMERO VINTE E DOIS:-------------Aos vinte e nove dias do mês de Agosto 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.---------Ausentes os Vereadores Vanda Cristina Lopes Nunes e António José Sanfona Coelho.-Aberta a reunião pelo Presidente da Câmara, eram dezasseis 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 cento
e sessenta e três, datado de vinte e oito do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de cento e setenta mil cento e quarenta e nove euros e dezassete cêntimos.----------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções:---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e dezasseis, datada
de vinte cinco de Julho do mês findo, em aditamento à sua informação de treze de Junho
de dois mil e três, sobre a operação de loteamento número três barra dois mil e três, que
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MANUEL SANTOS RODRIGUES pretende levar a efeito nas Ruas Luís de Camões e
Primeiro de Maio, em Frade de Cima, Alpiarça. Doc. n.º 9831. Proc. n.º 3/2003.---------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão do requerente, com as
condicionantes mencionadas na referida informação.-----------------------------------------EMPREITADAS:-----------------------------------------------------------------------------------“REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ESPAÇO URBANO DA VILA
DE ALPIARÇA – ALPIARÇA”.-----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face a não ter havido reclamações, adjudicar a empreitada
em epígrafe à empresa SCHRÉDER, SA., com sede em Carnaxide, pelo preço de cento
e dezoito mil novecentos e cinquenta euros e cinquenta e um cêntimos, acrescido do
Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.----------------------------------Foi ainda deliberado aprovar a minuta do contrato respectivo.-------------------------------“EMPREITADA “POLO ENOTURÍSTICO DA CASA - MUSEU DOS PATUDOS –
ANTIGA ADEGA” – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO:----------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cinco barra CC barra
dois mil e três, de catorze do mês em curso, sobre pedido de prorrogação de prazo para
a execução da empreitada em epígrafe. Doc. n.º 10559. Proc. n.º L-4-0.-------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação, bem como dar
conhecimento do assunto à empresa.-------------------------------------------------------------EMPREITADA “RECONVERÇÃO URBANÍSTICA DO CENTRO CÍVICO DE
ALPIARÇA – CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PARQUE SUBTERRÂNEO E
ARRANJOS EXTERIORES”.--------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de vinte sete do mês em curso, para
autorização da repartição de encargos relativamente à empreitada em epígrafe, pelos
anos de dois mil e três, dois mil e quatro e dois mil e cinco.---------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta. Foi ainda deliberado levar o
assunto à Assembleia Municipal para efeitos de autorização da repartição de encargos.-2

PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de vinte e nove de Julho do ano em
curso, para celebração de contratos Leasing, junto do BPI, para diversa maquinaria
destinada ao serviço de obras e saneamento, por ser a entidade que apresenta melhores
condições não só no que se refere à prestação mensal a pagar (quatro mil setecentos e
quarenta e cinco euros e catorze cêntimos), pelos oito equipamentos (contra quatro mil
oitocentos e três euros e sessenta e nove cêntimos da Besleasing e quatro mil setecentos
e sessenta e quatro euros e sessenta e três cêntimos da Locapor), como também por não
serem cobradas despesas de contrato, ao contrário das outras instituições bancárias que
cobram essas despesas (a Locapor cobra cento e sessenta e dois euros e setenta e três
cêntimos/contrato e a Besleasing cobra duzentos e quinze euros/contrato).----------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, datado de vinte e três de
Julho do ano em curso, a enviar recomendação apresentada na sessão ordinária da
Assembleia Municipal de vinte sete de Junho último, por parte do eleito da CDU,
RICARDO HIPÓLITO. Doc. n.º 9698. Proc. n.º A-9-2.--------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Ofício da DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS, número setenta e cinco mil
seiscentos e quarenta e um, datado de seis do mês em curso, a informar que nada tem a
opor à proposta de alteração dos preços das licenças especiais diárias da concessão de
pesca na albufeira dos Patudos. Doc. n.º 10295. Proc. n.º O-47.-----------------------------Tomou-se conhecimento deste parecer. Foi deliberado por unanimidade, dar andamento
ao processo.------------------------------------------------------------------------------------------Informação do TÉCNICO SUPERIOR CARLOS COUTINHO, número quarenta e seis,
datada de dezassete de Julho findo, sobre utilização das piscinas pelos alunos com
necessidades educativas especiais. Doc. n.º 9469. Proc. n.º E-5-1/1.-------------------3

Deliberado, por unanimidade, manter a situação existente com os alunos com
necessidades educativas especiais.---------------------------------------------------------------ALPIAGRA – FEIRA AGRICOLA E COMERCIAL – EDITAL NÚMERO
QUARENTA E UM/DOIS MIL E TRÊS:------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar a decisão do Presidente da Câmara que, em vinte
e um de Julho de dois mil e três, autorizou o valor das taxas de terrado a cobrar na
Alpiagra/dois mil e três, bem como o valor da base de licitação para instalação de pista
de carros e carrocel.---------------------------------------------------------------------------------TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - LEI NÚMERO VINTE
SEIS BARRA DOIS MIL E TRÊS, DE TRINTA DE JULHO:------------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de um do mês em curso, sobre o
assunto em epígrafe. Doc. n.º 10078. Proc. n.º I-2.--------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes entrou na sala neste momento.-----------------------------------O Presidente da Câmara propôs verbalmente que as taxas passem a ser as seguintes zero
vírgula oito por cento para os prédios urbanos e zero vírgula cinco por cento para os
prédios urbanos avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal de Imóveis.----Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a proposta verbal do Presidente da Câmara no sentido de se
fixar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, em zero vírgula oito por cento para
os prédios urbanos e zero vírgula cinco por cento para os prédios urbanos avaliados nos
termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.-------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto: “voto contra face às
dúvidas e ao desconhecimento que tenho sobre a aplicação desta nova lei, em particular
na forma como vai ser aplicada. Penso que seria mais prudente ficarmos com o imposto
intermédio, podendo ser reavaliado mais tarde depois de termos melhor conhecimento
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da lei”.------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS”, datado de vinte e oito do mês em
curso, a apresentar orçamento para o baile das Vindimas, a realizar no dia treze do mês
em curso. Doc. n.º 9852. Proc. n.º E-5.----------------------------------------------------------Considerando a urgência do pedido, foi deliberado, por unanimidade, atribuir um
subsídio no valor do orçamento apresentado, ou seja, de mil oitocentos e trinta e sete
euros e cinquenta cêntimos devendo, contudo, informar-se a Secção Cultural do Clube
Desportivo “Os Águias”, que o pedido deve ser apresentado em nome da direcção do
Clube.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES, número mil e sessenta e seis,
datado de vinte e oito do mês findo, a solicitar autorização para afixação de uma
lona/tela no edifício da Câmara Municipal, para publicitar a Eleição para o Parlamento
Europeu dois mil e quatro - Campanha de Esclarecimento e Apelo ao Voto. Doc. n.º
9876. Proc. n.º R-2/9.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão e comunicar à Comissão Nacional
de Eleições.------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS, número trezentos e sessenta e
quatro/LGV/D/03, datado de dezasseis do mês findo, a solicitar o envio de estudo da
obra alusiva ao Vinte Cinco de Abril, da autoria do escritor Armando Ferreira, para
efeitos de comemorações dos trinta anos do Vinte Cinco de Abril. Doc. n.º 9472. Proc.
n.º A-8-1/4.-------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara autoriza a pretensão.---------------Ofício da MOTOCLUBE CHARRUA – SECÇÃO TT, datado de trinta do mês findo, a
pedir colaboração para a realização de um passeio-todo-o-terreno (composto por motos
e moto quatro), integrado na Feira Agrícola e Comercial – Alpiagra/dois mil e três. Doc.
n.º 10128. Proc. n.º F-1.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara irá dar apoio logístico ao evento.5

Circulares da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES,
números noventa e oito e cento e quatro de dois mil e três, datadas de quinze e de vinte
e oito do mês findo, respectivamente, sobre “ENCERRAMENTO DE ESCOLAS DO
PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO”. Doc. n.º s 9707 e 9842. Proc. n.º E-5.----Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
cento e três barra dois mil e três, datada de vinte e oito do mês findo, sobre o
“INSTITUTO REGULADOR DE ÁGUAS E RESÍDIOS – IRAR”. Doc. n.º 9843. Proc.
n.º A-9.-----------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
cento e sete barra dois mil e três, datada de oito do mês em curso, sobre
“DUODÉCIMOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS”. Doc. n. º 10347. Proc. n.º I-2-1.-----Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
cento e seis barra dois mil e três, datada de seis do mês em curso, sobre “FOGOS
FLORESTAIS EM JUNHO e AGOSTO DE DOIS MIL E TRÊS”. Doc. n.º 10247.
Proc. n.º A-8.-----------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Ofício
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BENEFICÊNCIA, datado de vinte do mês findo, a convidar o Presidente da Câmara
para que seja sócio apoiante da associação. Doc. n.º 9717. Proc. n.º A-8-1-1.-------------Deliberado, por unanimidade, pôr à consideração de funcionários e eleitos a sua
inscrição como sócios apoiantes da associação.-------------------------------------------------
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Ofício – circular da DGAL – DIRECÇÃO – GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS,
número treze/dois mil e três, de vinte do mês em curso, a informar que, para além do
montante mencionado na sua circular número nove/dois mil e três, de trinta e um de
Março, o Município de Alpiarça pode ainda contratar novos empréstimos no corrente
ano até à importância de sessenta e dois mil oitocentos e trinta e quatro euros. Doc. n.º
10805. Proc. n.º E-7.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, utilizar o montante de sessenta e dois mil oitocentos e trinta e quatro euros,
correspondente ao ajustamento ao rateio efectuado nos termos do número três do artigo
dezanove do OE/dois mil e três (Endividamento Municipal em dois mil e três). Foi
ainda deliberado levar o assunto à Assembleia Municipal para efeitos de autorização.---MODIFICAÇÃO
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–

ALTERAÇÃO NÚMERO DEZ:-----------------------------------------------------------------Presente a Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.---------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
de vinte e dois do mês em curso, que autorizou esta modificação ao Plano Plurianual de
Investimentos.---------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO DOZE:--------------Presente a Modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
de vinte e dois do mês em curso, que autorizou esta modificação ao Orçamento.---------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO ONZE:--------------Presente a Modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
de vinte do mês em curso, que autorizou esta modificação ao Orçamento.-----------------Ofício de JOSÉ JOÃO MARQUES PAIS, datado de vinte e um do mês em curso, a
pedir autorização para transcrever no livro que pretende publicar intitulado “VALE DE
CAVALOS, UMA FREGUESIA DISPUTADA”, o teor de oito cartas do espólio de
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José Relvas, sobre Vale de Cavalos. Doc. n.º 10763.Proc. n.º L-4.--------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------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 se pronuncie sobre os mesmos.----------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a proposta e apreciar os seguintes assuntos:---------------------PROTOCOLO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FABRIL NO PARQUE
INDUSTRIAL DE ALPIARÇA – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO:------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente proposta de alteração ao
Protocolo para a Construção de Unidade Industrial de Alpiarça.----------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto: “Uma das questões
que me tinha levado a votar contra o protocolo tinha sido presente em reunião de
Câmara de dez de Março de dois mil e três, foi o facto de não ficar salvaguardada a
eventual reversão dos lotes para a Câmara nos termos do artigo vinte e um da Zona
Industrial, uma vez que a claúsula segunda do protocolo dava um prazo de quinze anos
para a laboração continua da unidade fabril. Uma vez que este ponto foi alterado para
um prazo de sete anos não se coloca dúvidas sobre o cumprimento do artigo vinte e um
da Zona Industrial. Ultrapassadas que estão as divergências que pareciam existir junto
do poder Central para a instalação da unidade e sendo desejável a sua instalação no
concelho de Alpiarça, face à reformulação do protocolo, concordo com o mesmo”.------Ofício de MOTARDS DANIDOCE, datado de vinte seis do mês em curso, com sede na
Rua Manuel Paciência Gaspar, número cento e vinte sete, em Alpiarça, a solicitar
autorização para o fecho parcial da Rua Manuel Paciência Gaspar entre o cruzamento
com a Rua Primeiro de Dezembro e o cruzamento com a Rua Engenheiro Álvaro da
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Silva Simões, para a realização de um convívio, entre as nove e as vinte horas, no dia
vinte oito de Setembro do ano em curso. Doc. n.º 10558. Proc. n.º A-8-1-4.---------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara autoriza a pretensão.---------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO TREZE:-------------Presente a Modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Deliberado, por maioria, aprovar esta modificação ao orçamento, com três votos a favor
e uma abstenção do Vereador Henrique Arraiolos.--------------------------------------------MODIFICAÇÃO
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–

ALTERAÇÃO NÚMERO ONZE:---------------------------------------------------------------Presente a Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.---------------Deliberado, por maioria, aprovar esta modificação ao Plano Plurianual de Investimentos
com três votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique Arraiolos.-----------------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 dezassete 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. ---------------------------------------------------------------------------------------
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