ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2003 - NÚMERO VINTE E NOVE:-------Aos vinte e oito dias do mês de Novembro 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, com a alteração
proposta pelo Presidente da Câmara, relativamente a uma questão colocada antes da
Ordem do Dia pelo Vereador Henrique Arraiolos, sobre um artigo publicado no Jornal
“Voz de Alpiarça”.----------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
duzentos e vinte seis, datado de vinte sete do mês em curso, que acusa um saldo
disponível de trezentos e noventa e nove mil trezentos e dezasseis euros e oitenta e
quatro cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos questionou o Presidente da Câmara sobre a vinda da
versão final do Relatório da Inspecção-Geral da Administração do Território,
relativamente à inspecção efectuada no corrente ano à Câmara Municipal de Alpiarça.-O Presidente da Câmara informou que a versão final do relatório ainda não tinha
chegado.----------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------1

EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício número cinquenta e um, datado de vinte e três do mês findo, de HUBELELECTROTECNIA E BOMBAGEM, LIMITADA, empresa sediada em Parque Hubel,
Pechão, Olhão, a solicitar autorização para uma operação de transferência de
propriedade no âmbito de um contrato de locação financeira para financiamento à
construção de edifício industrial no Parque Industrial de Alpiarça, nos lotes números
cinquenta e cinco e cinquenta e seis. Doc. n.º 14175. Proc. n.º O-53.-----------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------Ofício do GABINETE DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM,
com o número quinhentos e setenta e três, datado de vinte e três de Setembro último, a
dar parecer sobre o placard publicitário colocado no edifício do Quartel dos
Bombeiros/Sede da Sociedade Filarmónica Alpiarcense “Primeiro de Dezembro”. Doc.
n.º 12082. Proc. n.º O-13.--------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, comunicar à Sociedade Filarmónica Alpiarcense
“Primeiro de Dezembro” que não é possível manter o placard publicitário onde se
encontra, face ao referido parecer do Gabinete de Apoio Técnico aos Municípios de
Santarém.---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO, número quatro
mil quinhentos e dezasseis, datado de vinte do mês em curso, a enviar proposta de
repartição do capital social relativa aos municípios em empresa intermunicipal. Doc. n.º
14613. Proc. n.º A-9.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar ao Gabinete Técnico de Obras informação sobre
os bens do domínio público que vão integrar o capital social da empresa. Foi ainda
deliberado, levar o assunto à Assembleia Municipal.------------------------------------------2

MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS-ALTERAÇÃO
NÚMERO DEZASSETE:-------------------------------------------------------------------------Presente a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.--------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos, ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado neste documento em
vinte do mês em curso, que autorizou esta modificação ao Plano Plurianual de
Investimentos.---------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO-ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE E UM.------Presente a alteração ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado neste documento em
vinte do mês em curso, que autorizou esta modificação ao Orçamento.--------------------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 do
Dia, embora participe na sua votação.-----------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a proposta do Presidente da Câmara e apreciar os seguintes
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA EFECTUAR FILMAGENS EM ALPIARÇA:--Fax de MGN – FILMES, datado de vinte seis do mês em curso, a solicitar autorização
para efectuar filmagens de algumas das cenas do filme “Até Amanhã, Camaradas”, na
Queda de Água junto à ponte, Estrada Nacional trezentos e sessenta e oito, no dia
dezasseis de Fevereiro do próximo ano. Doc. n.º 14836. Proc. n.º A-8-1/4.-----------------
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Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------LOTEAMENTO

DOS

SOBREIROS–OBRAS

DE

URBANIZAÇÃO-

ACCIONAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA:------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de vinte seis do mês em
curso, sobre o Loteamento de Sobreiros a que se refere o processo número nove/dois
mil, relativamente à conclusão dos arranjos dos espaços verdes por parte dos
promotores

JORGE

BATISTA

CANIÇO

e

ANTÓNIO

JOSÉ

MAURÍCIO

MADUREIRA FILIPE. Doc. n.º 14855. Proc. n.º L-8-1/2000.-----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar ao Banco Espírito Santo para proceder ao
accionamento da garantia bancária número duzentos e setenta e quatro mil novecentos e
quarenta e quatro, no valor de sessenta mil euros, para execução das infra-estruturas em
falta. Foi ainda deliberado, comunicar esta deliberação aos promotores do loteamento.-PAGAMENTO DE SERVIÇOS A PSICÓLOGA DA COMISSÃO DE PROTECÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO DO CONCELHO DE ALPIARÇA:------------Ofício da COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO DO
CONCELHO DE ALPIARÇA, com o número cento e vinte sete, datado de vinte seis do
mês em curso, com sede em Rua José Relvas, número cento e dezanove, primeiro
andar-A, em Alpiarça, a informar que ficou estabelecido o pagamento de cento e vinte
euros mensais à Psicóloga Drª. Isabel Piscalho, que desde o início desta comissão tem
vindo a fazer gratuitamente o acompanhamento de algumas crianças e respectivas
famílias. Doc. n.º 14824. Proc. n.º C-3/1.-------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar o pagamento de cento e vinte euros mensais à
psicóloga Drª. Isabel Piscalho. Foi ainda deliberado comunicar esta deliberação ao
Presidente da referida comissão.------------------------------------------------------------------ADESÃO

DA

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

ALPIARÇA

AO

PROJECTO

“PROCESSO DE CERTIFICADO DA QUALIDADE-ISO NOVE MIL E UM/DOIS
MIL-PROGRAMA FLORAL”:-------------------------------------------------------------------4

Ofício

de

NERSANT-ASSOCIAÇÃO

EMPRESARIAL

DA

REGIÃO

DE

SANTARÉM, datado de vinte e quatro do mês em curso, a solicitar a adesão da Câmara
Municipal de Alpiarça ao projecto “Processo de Certificado da Qualidade-ISO nove mil
e um/dois mil-Programa Foral”. Doc. n.º 14762. Proc. n.º A-8-1/5.-------------------------Deliberado, por unanimidade, aderir ao projecto.----------------------------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------Carta de ANÍBAL MARTINS CORREIA, datada de treze do mês findo, na qualidade
de proprietário do lote de terreno número oito, sito em Frade de Baixo, Alpiarça, a
solicitar autorização para que a escritura do referido terreno seja feita em nome de sua
filha ISABEL MARIA FERNANDES CORREIA DUARTE. Doc. n.º 12897. Proc. n.º
C-6.--Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão e comunicar ao requerente.----------ADJUDICAÇÃO FINAL DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO APCOO28DCENTRO CÍVICO DE ALPIARÇA-RUA DR. DUARTE GOVERNO:-------------------Atendendo a que não houve reclamações, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar os
trabalhos em epígrafe à empresa QUINAGRE, SA., com sede em Rua Hermano Neves,
número vinte e dois, quarto andar, Lisboa, no valor de trinta e oito mil oitocentos e dois
euros e trinta cêntimos, acrescido de Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal
em vigor, por ter apresentado a proposta mais vantajosa.-------------------------------------ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIFERENTES RAMOS DE
SEGUROS:------------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de vinte e quatro do mês em curso,
para adjudicação da Prestação de Serviços nos diferentes ramos de seguros, à
Companhia de Seguros ALLIANZ PORTUGAL, SA, para o biénio dois mil e
quatro/dois mil e cinco.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------5

MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO-ALTERAÇÃO
NÚMERO DEZOITO:-----------------------------------------------------------------------------Presente a modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe:----------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por maioria, com três votos a favor e
uma abstenção do Vereador Henrique Arraiolos, aprovar esta modificação ao Plano
Plurianual de Investimentos.----------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO-ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE E DOIS:-----Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por maioria com três votos a favor e
uma abstenção do Vereador Henrique Arraiolos, aprovar esta modificação ao
Orçamento.----O Presidente da Câmara ausentou-se da sala neste momento.--------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS”, datado de um de Março último,
(segunda via), a solicitar a atribuição de um subsídio extraordinário, no valor de quatro
mil euros, por motivo de dificuldades económicas. Doc. n.º 14848. Proc. n.º A-8-1/4.---Deliberado, por unanimidade, comunicar ao Clube Desportivo “Os Águias”, que,
atendendo ao lapso de tempo decorrido do mês de Março findo até à presente data, a
atribuição de subsídio será equacionada aquando da discussão do subsídio a atribuir
para o próximo ano de dois mil e quatro.--------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara entrou na sala neste momento.--------------------------------------RELACIONAMENTO COM A PORTUGAL TELECOM:----------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
cento e cinquenta e oito, datada de vinte e um do mês em curso, a enviar o teor da
deliberação do Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses
relativamente ao assunto “Relacionamento com a Portugal Telecom”. Doc. n.º 14896.
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Proc. n.º C-8.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara Municipal concorda com a
posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Foi também deliberado
comunicar à Portugal Telecom o teor da posição da referida associação, bem como
solicitar aos serviços da câmara para negociar com outros operadores.---------------------PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO A TÍTULO DE SUPRIMENTOS:-------------------Fax de AGROALPIARÇA-PRODUCÇÃO AGRÍCOLA, COOPERATIVA DE
INTERESSE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE, LIMITADA, datado de hoje, a
solicitar, atentas as dificuldades financeiras existentes e necessidade imediata de um
financiamento para as ultrapassar, o montante de cento e setenta e cinco mil euros, a
título de suprimentos. Doc. n.º 14909. Proc. L-10.---------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos, aceitar a pretensão.---------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto: “Sobre esta matéria,
sendo agora exposta, não tenho bases suficientes para pensar aprovar ou reprovar, nem
sequer consigo fazer qualquer consideração sobre as razões que levam a Agroalpiarça a
recorrer à Câmara, para um financiamento desta natureza”.----------------------------------REALIZAÇÃO DE FILME CENTRADO NA FIGURA DE JOSÉ RELVAS:------------O Presidente da Câmara, sugeriu que se avançasse com consulta ao mercado para
efeitos de realização de um filme centrado na figura de JOSÉ RELVAS, para passar na
RTP 1, em horário nobre.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a sugestão e proceder em conformidade.-Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para publicação na próxima
edição do Jornal “O Mirante”, do texto-resposta ao assunto publicado na edição de “O
Mirante” de treze do mês em curso, sobre colocação de cartazes de Alpiarça
publicitando a Feira do Livro.----------------------------------------------------------------------
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Deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com esta proposta.---------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve informações.---------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÕES DO PÚBLICO:---------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------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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