ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2003 - NÚMERO TRINTA E DOIS:-------Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro 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 por unanimidade.--------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
duzentos e quarenta e três, datado de vinte e seis do mês em curso, que acusa um saldo
disponível de cento e oitenta e quatro mil oitocentos e quarenta e seis euros e doze
cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Requerimento de ANABELA MARIA PIMPÃO DOS SANTOS RATO, residente na
Rua Vasco da Gama, número dezasseis-B, segundo andar direito, em Santarém, a
solicitar autorização para vender os lotes de terreno que adquiriu na Zona Industrial de
Alpiarça, números sessenta e oito e setenta, à firma ANTÓNIO BORGES1

CONSULTORIA E INVESTIMENTOS, S.A., proprietária do lote número setenta e
dois da mesma Zona Industrial. Doc. n.º 15411. Proc. n.º O-53.----------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador
Henrique Arraiolos, autorizar a pretensão, com base no número um do artigo vinte do
Regulamento da Zona Industrial.-----------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto: “Considero que seria
pertinente pedir um parecer à Srª. Consultora Jurídica para que a tomada de decisão
fosse o mais consciente possível, estando, no entanto, receptivo a aceitar as razões
expostas pela requerente.--------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara fez a seguinte declaração de voto: “Na interpretação do número
um do artigo vinte do Regulamento da Zona Industrial e atendendo que não é vontade
da câmara exercer o direito de preferência, voto favoravelmente porque a solicitação
apresentada cumpre integralmente o constante na redacção supra referida”.---------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALPIARÇA-CONCLUSÃO DE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL-ADJUDICAÇÃO FINAL:-------------------------------------------Atendendo a que não houve reclamações, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a
conclusão dos trabalhos às empresas ELECTROVENTIL, LIMITADA, com sede, em
Rua João Oliveira Casquilho números catorze e dezoito, apartado cento e dezasseis,
Tomar, no valor de cento e vinte e oito mil oitocentos e noventa e um euros e vinte e
três cêntimos; MÓVEIS VICENTE & FILHOS, LIMITADA, com sede em Rua Pedro
Álvares Cabral, número cinco, Senhor Roubado, Odivelas, no valor de treze mil
quatrocentos e trinta e um euros e cinquenta e um cêntimos e TECNORÉM,
CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PÚBLICAS, LIMITADA, com sede em Rua
Alexandre Herculano, número vinte e um, quarto andar A-B, Ourém, no valor de
duzentos e quarenta e nove mil setecentos e sessenta e um euros e quarenta e sete
cêntimos. Foi ainda deliberado aprovar as minutas dos contratos respectivos.-------------EMPREITADA “REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – LUGARES DE
FRADE DE BAIXO, FRADE DE CIMA, GOUXARIA E VALE DA PATAIA –
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ALPIARÇA”:----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado em dezassete do mês em curso, no Relatório de Análise das Propostas
elaborado pela Comissão de Análise e aprovado em reunião de câmara de doze do mês
em curso, para efeitos de elaboração do contrato de empreitada, atendendo a que os
restantes concorrentes não puseram qualquer objecção a que a adjudicação recaísse na
proposta da empresa CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS SCHRÉDER, S.A., com sede em
Carnaxide, Oeiras, com o valor de cento e dezassete mil duzentos e noventa euros e
oitenta e cinco cêntimos, acrescido do Imposto Valor Acrescentado à taxa legal em
vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS-ALTERAÇÃO
NÚMERO VINTE:---------------------------------------------------------------------------------Presente a modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe:----------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em quinze do mês em curso, que autorizou esta alteração ao Plano
Plurianual de Investimentos.----------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE CINCO:------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento, em quinze do mês em curso, que autorizou esta alteração ao
orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------INSPECÇÃO ORDINÁRIA AO MUNICÍPIO DE ALPIARÇA:----------------------------Ofício da INSPECÇÃO - GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO,
número oito mil e trinta e um, datado de três do mês curso, a remeter fotocópia dos
pontos um, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove do Parecer Final e do Despacho Tutelar
número oitenta e quatro barra dois mil e três que neles recaiu, suscitando atenção para o
ponto nove do Parecer Final, no âmbito da Inspecção Ordinária ao Município de
Alpiarça. Doc. n.º 15470. Proc. n.º I-4-----------------------------------------------------------------------3

Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos solicitou cópia do Relatório Preliminar e cópia do
ofício enviado à Inspecção - Geral da Administração do Território, relativamente às
diligências tomadas pela câmara tendentes a corrigir as situações anómalas detectadas,
conforme referido no ponto nove do Relatório Final.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar à Inspecção - Geral da Administração do
Território que informe se pode ser tornado público o Relatório Preliminar e respectivas
diligências tomadas pela câmara, focadas no ponto nove do relatório, bem como se
podem ser facultadas cópias dos referidos documentos aos membros do executivo.-----PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO – PAGAMENTO DE COIMA EM
PRESTAÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------------Carta de PAULO JORGE PINHEIRO LOPES PINTO, datada de quinze do mês em
curso, a informar que concorda com o valor da coima aplicada no processo de contraordenação número nove barra dois mil e um, bem como a solicitar o seu pagamento em
prestações, devido aos seus baixos rendimentos económicos mensais. Doc. n.º 15578.
Proc. n.º T-1/2.--------------------------------------------------------------------------------------Deliberado,

por

unanimidade,

autorizar

a

pretensão,

conforme

estabelecido

anteriormente para casos idênticos.--------------------------------------------------------------PEDIDO DE CEDÊNCIA DO PAVILHÃO DE ESPECTÁCULOS DO RECINTO
DAS FEIRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do NÚCLEO DE AMIGOS DO CICLOTURISMO DE ALPIARÇA, sem data, a
solicitar a cedência do Pavilhão de Espectáculos das Feiras para o dia vinte e quatro de
Janeiro de dois mil e quatro, para realização de um almoço/convívio. Doc. n.º 15667.
Proc. n.º A-8-1/4.------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------PROPOSTA DE PROTOCOLO – CENTRO DE FORMAÇÃO DESPORTIVA DE
EQUITAÇÃO DA RESERVA NATURAL DO CAVALO DO SORRAIA –
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ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta de protocolo. Foi ainda
deliberado comunicar esta deliberação ao Agrupamento de Escolas José Relvas –
Alpiarça e Centro de Formação Desportiva da Reserva Natural do Cavalo do Sorraia.--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 do Presidente da Câmara e apreciar os
seguintes assuntos:----------------------------------------------------------------------------------CRIAÇÃO

DE

EMPRESA

MAIORITARIAMENTE

PÚBLICOS

INTERMUNICIPAL
–

“ÁGUAS

DE
DO

CAPITAIS

RIBATEJO

–

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DA LEZÍRIA DO TEJO, EIM”:--Ofício da ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO, com o número
quatro mil novecentos e cinquenta, datado de vinte e dois do mês em curso, a remeter
vária documentação para efeitos de apreciação/votação do órgão executivo e do órgão
deliberativo deste Município, com vista à Criação de Empresa Intermunicipal de
Capitais Maioritariamente Públicos – “Águas do Ribatejo - Abastecimento de Água e
Saneamento da Lezíria do Tejo, EIM”. Doc. n.º 15913. Proc. n.º A-9.----------------------Deliberado, por unanimidade, levar este assunto à próxima reunião de câmara, ficando
no, entanto, o processo disponível na Secção de Expediente Geral e Arquivo, para
consulta dos senhores Vereadores.---------------------------------------------------------------QUINTA EDIÇÃO DA EXPO – CRIANÇA/DOIS MIL E QUATRO – PEDIDO DE
COLABORAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------5

Ofício do CENTRO NACIONAL DE EXPOSIÇÕES E MERCADOS AGRÍCOLAS,
SA., datado de doze do mês em curso, a solicitar colaboração da câmara na
disponibilização de alguns Mupis (Paris e GT) no concelho para divulgação da quinta
edição da Expo Criança, que irá recorrer nos dias seis a catorze de Março de dois mil e
quatro. Doc. n.º 15624. Proc. n.º A-8-1/5.-------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar a colaboração solicitada.----------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:------------------------------------------------------------------Requerimento de ANTÓNIO DA GRAÇA, residente em Frade de Baixo, na Rua Artur
Gonçalves, número nove, freguesia e concelho de Alpiarça, na qualidade de proprietário
do prédio rústico com a área de setecentos e três vírgula quatro metros quadrados, sito
em Frade de Baixo, freguesia e concelho de Alpiarça, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alpiarça sob o número três mil setecentos e cinquenta e nove e
inscrito na matriz da freguesia de Alpiarça sobre o artigo número três mil novecentos e
cinquenta e nove, a confrontar do norte com Rua Artur Gonçalves, do sul com
Diamantino Duarte da Costa, do nascente com Rua da Pataia e do poente com
Diamantino Duarte da Costa, a requerer o destaque de uma parcela de terreno do
referido prédio, com a área de duzentos e dezanove vírgula sete metros quadrados, a
confrontar do norte com Rua Artur Gonçalves, do sul com Diamantino Duarte da Costa,
do nascente com o próprio e do poente com Diamantino Duarte da Costa. Doc. n.º
14971. Proc. n.º 96/76.-----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão e certificar em conformidade com o
parecer dos Serviços Técnicos de Obras de dezassete do mês em curso.-------------------INCOMPATIBILIDADES

DOS

ELEITOS

LOCAIS

E

ESTATUTO

REMUNERATÓRIO:------------------------------------------------------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
cento e sessenta e sete, datada de dezassete do mês em curso, a remeter, para
conhecimento, cópia de deliberação do Conselho Directivo da associação, sobre
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“Incompatibilidades dos eleitos locais e estatuto remuneratório”. Doc. n.º 15826. Proc.
n.º A-9.-----------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes saiu da sala neste momento.--------------------------------------CONTRATO DE CONCESSÃO DE UM ESPAÇO NO PARQUE DO CARRIL,
JUNTO DO ACESSO AO RIO ALPIARÇOILO, EM ALPIARÇA:------------------------Carta de FERNANDA CUNHA PAULO FELICIANO, datada de catorze do mês findo,
a solicitar que lhe seja perdoado o montante em dívida para com a câmara,
relativamente às rendas em atraso, no âmbito do contrato celebrado com a câmara em
vinte e dois de Maio de dois mil, por motivo de ter havido uma diminuição substancial
do movimento do bar. Doc. n.º 15825. Proc. n.º M-2/2.--------------------------------------Deliberado, por unanimidade, levar o assunto à próxima reunião de câmara com parecer
jurídico.-----------------------------------------------------------------------------------------------SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL:------------------------------------------------PROPOSTA:-----------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para que seja a Câmara
Municipal de Alpiarça a suportar os custos com a reparação da viatura do senhor Félix
Joaquim Fazenda Faria, face a um acidente ocorrido em cinco de Maio do ano em curso
e que foi provocado pela degradação do pavimento da EM 1462 (Estrada dos Gagos),
Alpiarça.----------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes entrou na sala neste momento.-----------------------------------Deliberado, por unanimidade, levar o assunto à próxima reunião de câmara devidamente
informado com provas testemunhais e fotográficas.-------------------------------------------DÍVIDA À CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES:----------------------------------------7

Fax da CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES, datado de dezoito do mês em curso, a
solicitar a regularização de uma dívida no montante de setenta e quatro mil quinhentos e
noventa e nove euros e quarenta e quatro cêntimos, relativa a juros de mora do período
compreendido entre Dezembro de mil novecentos e noventa e três a Julho de mil
novecentos e noventa e sete.-----------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, informar da situação os
funcionários, da câmara que estão neste momento a aguardar a aposentação.-------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------O Vereador ANTÓNIO JOSÉ COELHO, propôs que fosse dada tolerância de ponto aos
funcionários da parte da tarde do dia trinta e um do mês em curso.-------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar conhecimento aos
funcionários.-----------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Não houve intervenção do público.--------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara,
eram dezoito 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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