ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2003 - NÚMERO VINTE E OITO:--------Aos catorze dias do mês de Novembro 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 Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta minutos, foi
lida a acta da reunião anterior que foi aprovada com a alteração proposta pelo
Presidente da Câmara, relativamente ao Ponto – Pessoal - Atribuição de Menção de
Mérito Excepcional, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do
Vereador José Carlos Ferreirinha por não ter estado presente.------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
duzentos e dezassete do mês em curso, que acusa um saldo disponível de trezentos e
vinte sete mil novecentos e sessenta e cinco euros e sete cêntimos.-------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos questionou sobre dois artigos assinados pela Câmara,
publicados no jornal “Voz de Alpiarça” e que não foram discutidos na Câmara.----------Referiu que o mais correcto era que os artigos deveriam ter sido assinados pelo senhor
Presidente da Câmara ou por alguém que o substituísse.--------------------------------------O Presidente da Câmara pediu cópia da acta do dia vinte e três de Setembro último onde
se constatou que o assunto tinha estado presente em reunião de Câmara, embora, no
momento da sua discussão, o Vereador Henrique Arraiolos já se tivesse ausentado.-----Relativamente ao outro artigo a Vereadora Vanda Nunes esclareceu que se tratava de
uma reafirmação do teor do primeiro texto, nada acrescentando aquele, sendo que o
supramencionado texto publicado na edição de Novembro/dois mil e três da “Voz de
Alpiarça” foi apresentado em reunião de Câmara previamente.------------------------------1

ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes ausentaram-se da sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, número mil
setecentos e oitenta e um, datado de dezanove de Setembro último, a justificar o seu
pedido de reforço de plafond de gasóleo em mais de dois mil litros para o corrente ano,
conforme solicitado no seu ofício de cinco de Agosto do ano em curso. Doc. n.º 11713.
Proc. n.º A-8-1/4.------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão constante do ofício do Clube
Desportivo “Os Águias”, número mil setecentos e sessenta e seis, de cinco de Agosto de
dois mil e três.---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste momento.-Ofício do CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA, com o número
cento e trinta barra/COM/dois mil e três, datado de cinco do mês em curso, a solicitar a
atribuição de um subsídio para pagamento de refeições a nove bombeiros de Primeira
Classe, candidatos ao posto de subchefe e que estarão presentes em acções de formação
a nível distrital, nos próximos dias oito, nove, quinze, dezasseis, vinte e dois, vinte e
três, vinte e nove e trinta do mês em curso. Doc. n.º 13860. Proc. n.º B-2.-----------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.---------------------------------------------CONCLUSÕES DO VI CONGRESSO MUNDIAL DAS CIDADES TAURINAS “A
FESTA, LUGARES DE ENCONTRO” :--------------------------------------------------------
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Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM número novecentos e cinquenta e
cinco mil e cinquenta e sete, datado de vinte e nove do mês findo, a informar sobre as
Conclusões do VI Congresso Mundial das Cidades Taurinas “A Festa, Lugares de
Encontro”, que decorreu de vinte e três a vinte seis do mês findo. Doc. n.º 13826. Proc.
n.º A-8-1/5.-------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------HORÁRIO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DURANTE A QUADRA
DE NATAL:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, número
cento e quarenta e cinco, datado de quatro do mês em curso, a enviar fotocópia do
Horário do Estabelecimento do Comércio a Retalho, durante a Quadra de Natal/dois mil
e três. Doc. n.º 13825. Proc. n.º A-8-1/6.--------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara concorda com o horário
pretendido para os estabelecimentos comerciais, durante a Quadra de Natal/dois mil e
três.----------------------------------------------------------------------------------------------------ARRENDAMENTO DO BAR E ESPLANADA DA BARRAGEM DOS PATUDOS:--Carta de REGINA HELENA BERNARDO, datada de dez do mês em curso, a solicitar
que o contrato de arrendamento do bar e esplanada da Barragem dos Patudos, seja feito
em nome de sua filha FÁTIMA REGINA BRANDÃO REZENDE, residente na Rua
Vale de Oliveiras, número quarenta e cinco, F, Vila dos Frades, Frade de Baixo,
Alpiarça, mantendo-se o mesmo fiador. Doc. n.º 13992. Proc. n.º O-47/4.-----------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a pretensão da requerente e dar
andamento ao processo.------------------------------------------------------------------------------------------ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR - ZONA DELIMITADA PELAS
RUAS JOSÉ RELVAS, JOÃO MARIA DA COSTA E MARIA LUÍSA FALCÃO,
ALPIARÇA (ADJUDICAÇÃO FINAL).-------------------------------------------------------Atendendo a que não houve reclamações, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar os
trabalhos à empresa GITAP-GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, SA., com
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sede em Rua Almirante Barroso, número cinquenta e seis, Lisboa, no valor de vinte e
quatro mil e oitocentos euros, acrescido de Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa
legal em vigor, por ter apresentado a proposta mais vantajosa.------------------------------ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR - MIOLO URBANO DELIMITADO
PELAS RUAS MANUEL PACIÊNCIA GASPAR, TRAVESSA DOS MOINHOS,
RICARDO DURÃO E ENGENHEIRO ÁLVARO DA SILVA SIMÕES, EM
ALPIARÇA (ADJUDICAÇÃO FINAL):-------------------------------------------------------Atendendo a que não houve reclamações, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar os
trabalhos à empresa UCHA & CABRAL-ARQUITECTOS, LIMITADA, com sede em
Calçada do Garcia, número nove, primeiro andar, esquerdo, Lisboa, no valor de vinte e
três mil euros, acrescido de Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor,
por ter apresentado a proposta mais vantajosa.-------------------------------------------------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 sua votação.-----------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com a proposta e apreciar os seguintes assuntos:---------TARIFÁRIO DE ÁGUA, LIMPEZA URBANA E RECOLHA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, PARA O ANO DE DOIS MIL E QUATRO:-------------------------------------Presente a proposta de Tarifário de Água, Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos
Sólidos, para o ano de dois mil e quatro.--------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador
Arraiolos, concordar com a proposta e dar andamento ao processo de acordo com a lei
4

vigente.-----------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DE ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS DE SANEAMENTO PARA
VIGORAR EM DOIS MIL E QUATRO:-------------------------------------------------------Presente a proposta de actualização de Taxas de Saneamento, para o ano de dois mil e
quatro.------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta e dar andamento ao processo de
acordo com a lei vigente.--------------------------------------------------------------------------TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA O ANO DE DOIS MIL E QUATRO:-----Presente a proposta de Tabela de Taxas e Licenças para o ano de dois mil e quatro.-----Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta e dar andamento ao processo de
acordo com a lei vigente.--------------------------------------------------------------------------NOMEAÇÕES DE ELEMENTOS DE COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
MUNICIPAIS DE ALPIARÇA:------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para nomeação do Adjunto
de Comando, ANTÓNIO JOÃO LOURENÇO PRATAS ROSA, para o posto de
Segundo Comandante do Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça.-------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para nomeação do
Bombeiro de Segunda Classe, HUGO FILIPE APARÍCIO TEODORO, para o posto de
Adjunto de Comando do Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça.--------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.----------------------------------
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PROPOSTA-BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALPIARÇA-CONCLUSÃO DOS
TRABALHOS:--------------------------------------------------------------------------------------Proposta do Vereador JOSÉ CARLOS FERREIRINHA, datada de hoje, para que,
relativamente à conclusão dos trabalhos da Biblioteca Municipal de Alpiarça, se
proceda ao ajuste directo, de acordo com a alínea c) do número um, do artigo cento e
trinta e seis do Decreto – Lei número cinquenta e nove barra noventa e nove, de dois de
Março, nos seguintes termos:------------------------------------------------------------------------------------a) - À empresa “ELECTROVENTIL, LIMITADA”, os trabalhos restantes das
instalações especiais, nomeadamente os correspondentes aos artigos dezassete ponto
um e todo o Capítulo dezoito da proposta inicial, na parte que falta executar, pelo
valor de cento e vinte e oito mil oitocentos e noventa e um euros e vinte e três
cêntimos;-----------------------------------------------------------------------------------------b) - À empresa “MÓVEIS VICENTE & FILHOS, LIMITADA”, os fornecimentos
relativos aos vãos de carpintaria, correspondentes aos artigos dez ponto um e dez
ponto dois do mapa inicial, pelo valor de treze mil quatrocentos e trinta e um euros e
cinquenta e um cêntimos;---------------------------------------------------------------------c) - À empresa “ TECNORÉM”, os restantes trabalhos conforme relatório de análise
de propostas, pelo valor de duzentos e quarenta e nove mil setecentos e sessenta e
um euros e quarenta e sete cêntimos.-------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.----------PROJECTO DE REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DO CONCELHO DE ALPIARÇA:-----------------------------------------------------Presente o Projecto de Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água do
Concelho de Alpiarça.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com o referido projecto e dar andamento ao processo de
acordo com a lei vigente.--------------------------------------------------------------------------- PROPOSTAS-PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO
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PARA O ANO DE DOIS MIL E QUATRO:---------------------------------------------------Presentes os documentos em epígrafe.-----------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com as propostas do Plano Plurianual de Investimentos e
do Orçamento para o ano de dois mil e quatro, e submetê-las a aprovação da
Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO-ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE:---------------Presente a alteração ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprovar este
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO-REVISÃO NÚMERO UM:-------------------------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o presente documento e submetê-lo a
aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS-REVISÃO
NÚMERO UM:-------------------------------------------------------------------------------------Presente a modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.----------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o presente documento e submetê-lo a
aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------PEDIDO DE UTILIZAÇÃO GRATUITA DAS PISCINAS MUNICIPAIS:--------------Fax de CRIAL-CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL DE ALMEIRIM, datado
de dezasseis do mês findo, a solicitar a utilização gratuita das Piscinas Municipais, uma
vez que também servem utentes de Alpiarça, sendo o dia pretendido a terça-feira, das
dez às doze horas. Doc. n.º 13024. Proc. n.º E-5.-------------------------------------------------------7

Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão nas condições solicitadas.--------------ADJUDICAÇÃO DE OBRAS DE ARTE PARA COLOCAÇÃO NO CENTRO
CÍVICO DE ALPIARÇA:-------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de onze do mês em curso, para
adjudicação de duas obras de arte, para colocação no Centro Cívico de Alpiarça, da
autoria do escultor ARMANDO FERREIRA, pelo preço de setenta mil euros, acrescido
do Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor, para a escultura a colocar
na Praça José Faustino Rodrigues Pinhão, evocativa do Vinho (Vitivinicultura - Valor
do Concelho) e pelo preço de noventa e cinco mil euros, acrescido do Imposto Sobre o
Valor Acrescentado à taxa legal em vigor, para a escultura a colocar na Praça de “Os
Águias” – evocativa do Ciclismo (Honras ao Ciclismo de “Os Águias de Alpiarça).-----Deliberado, por unanimidade, aprovar esta proposta e dar andamento ao processo.------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve informações.---------------------------------------------------------------------------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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