ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2004 - NÚMERO QUATRO:----------------Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quatro, 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 e José Carlos Viegas
Ferreirinha, Vereadores.----------------------------------------------------------------------------Foi justificada a falta do vereador senhor António José Sanfona Coelho.------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram catorze horas e trinta minutos.---Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara de vinte e três de Janeiro
de dois mil e quatro.------------------------------------------------------------------------------------A acta da reunião de seis de Fevereiro de dois mil e quatro não foi aprovada por não ter
sido conferida por toda a vereação. Será apreciada na próxima reunião de câmara.------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número trinta
e cinco, datado de vinte do mês em curso, que acusa um saldo disponível de trezentos e
sessenta e seis mil setecentos e oitenta euros e trinta e um cêntimos.-----------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos questionou o Presidente da Câmara sobre o motivo
porque não lhe chegou resposta ao seu requerimento de vinte e três de Janeiro de dois
mil e quatro, uma vez que já passaram trinta e um dias.---------------------------------------O Presidente da Câmara recordando o que se passou sobre o assunto informou do
seguinte modo: “Face ao esclarecimento da Inspecção - Geral da Administração do
Território, na sequência de questões que o senhor Vereador Henrique Arraiolos
levantou na reunião de Câmara de vinte e nove de Dezembro de dois mil e três e, com
base na qual foram solicitadas explicações à Inspecção - Geral da Administração do
Território, tendo a câmara sido informada pela Inspecção - Geral da Administração do
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Território de que o procedimento a tomar se encontra regulado pelo disposto no artigo
sessenta e oito, número dois, alínea a) da Lei número cento e sessenta e nove barra
noventa e nove, de dezoito de Setembro, na redacção da Lei número cinco – A barra
dois mil e dois, de onze de Janeiro, onde é que a câmara não respeitou o que se encontra
legislado?”--------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Ofício de HUBEL ELECTROTECNIA E BOMBAGEM, LIMITADA, número um,
datado de quatro do mês em curso, a solicitar que seja passada certidão em como a
Câmara Municipal de Alpiarça prescinde de exercer o direito de preferência sobre os
lotes de terreno números cinquenta e cinco e cinquenta e seis da Zona Industrial de
Alpiarça. Doc. n.º 1725. Proc. n.º O-53.---------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, certificar em como a Câmara Municipal de Alpiarça
autoriza a hipoteca dos lotes de terreno, reconhecendo a subsistência da mesma, mesmo
em caso de vir a ocorrer o exercício do direito de reversão dos mesmos, do qual, no
entanto, não abdica.---------------------------------------------------------------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------VENDA DE LOTES DE TERRENO NA ZONA DO SACADURA:-----------------------Deliberado, por unanimidade, marcar a hasta pública para a venda dos lotes de terreno,
números dois, três, quatro, cinco, seis, nove, treze, quinze, dezassete, dezoito e
dezanove, situados na Zona do Sacadura, freguesia e concelho de Alpiarça, mantendose as condições de venda estabelecidas anteriormente.-------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes ausentaram-se da sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------2

VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da SECÇÃO CULTURAL DO CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE
ALPIARÇA, número mil oitocentos e trinta e um, datado de onze do mês em curso, a
solicitar um subsídio no valor de seis mil euros, para fazer face a despesas a efectuar
com o baile de Carnaval e com os carros alegóricos e escolas de samba. Doc. n.º 1811.
Proc. n.º E-5.-----------------------------------------------------------------------------------------O assunto não foi apreciado por falta de quorum. Vai à próxima reunião de câmara.-----O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste momento.-Ofício do CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA, número vinte e
dois datado de dez do mês em curso, a solicitar a utilização da Barragem dos Patudos,
das seis horas e trinta minutos às treze horas, no próximo dia quinze de Maio de dois
mil e quatro, para a realização do VIII Convívio de Pesca Desportiva “Comandante
Homero Bento Machacaz”, com isenção da taxa a que se refere o parágrafo primeiro do
artigo quinze do Regulamento da Concessão de Pesca. Doc. n.º 1925. Proc. n.º O-47.---Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, devendo ter-se em atenção a
situação da época de defeso, prevista no artigo sexto do Regulamento de Pesca
(Concessão de Pesca na Barragem dos Patudos).----------------------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de seis do mês em curso, sobre uma
participação elaborada pelo secretário do Gabinete de Apoio Pessoal ao Presidente da
Câmara, senhor Abel Pedro, a propósito de uma situação ocorrida nos arquivos do
Gabinete Técnico, no dia quatro do mês em curso, em que interveio o funcionário
Ricardo Jorge Tirano Freitas Vaz. Doc. n.º 1652. Proc. n.º A-8-0.--------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Ofício da INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO, número
mil trezentos e vinte e um, datado de doze do mês em curso, a dar resposta ao ofício da
Câmara Municipal de Alpiarça número sete mil duzentos e trinta e quatro, de trinta e
um de Dezembro de dois mil e três, sobre assunto relacionado com a inspecção
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ordinária efectuada ao município de Alpiarça. Doc. n.º 2020. Proc. n.º I-4.---------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO QUINZE/DOIS MIL E UM,
DE MANUEL ESTEVÃO CAETANO DA SILVA SANTOS (RELATÓRIO FINAL):-O Vereador Henrique Arraiolos propôs que, face à gravidade da infracção, fosse
alterado o montante da coima, para valor superior.--------------------------------------------Esta proposta foi rejeitada.------------------------------------------------------------------------Assim sendo, foi deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do
Vereador Henrique Arraiolos, concordar com a decisão proposta pela instrutora do
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO DOZE/DOIS MIL E DOIS,
DE VORPEX INTERNACIONAL, LIMITADA (RELATÓRIO FINAL):----------------O Vereador Henrique Arraiolos propôs que, face à gravidade da infracção, fosse
alterado o montante da coima, para valor superior.--------------------------------------------Esta proposta foi rejeitada.------------------------------------------------------------------------Assim sendo, foi deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do
Vereador Henrique Arraiolos, concordar com a decisão proposta pela instrutora do
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO VINTE E DOIS/DOIS MIL E
TRÊS, DE ALMEIRINOX, LIMITADA (RELATÓRIO FINAL):--------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a decisão proposta pela instrutora do
processo.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO VINTE E TRÊS/DOIS MIL E
TRÊS, DE “ A TAURINA” (RELATÓRIO FINAL):-----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a decisão proposta pela instrutora do
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA
MUNICIPAL DE ALPIARÇA E A ARESP - ASSOCIAÇÃO DE RESTAURAÇÃO E
SIMILARES

DE

PORTUGAL,

PARA

INCENTIVAR

E

PROMOVER

A

GASTRONOMIA DO CONCELHO, NO QUADRO DA GASTRONOMIA COMO
PATROMÓNIO CULTURAL, BEM COMO A ANIMAÇÃO COMPLEMENTAR A
LEVAR A EFEITO:--------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta devendo, no entanto,
verificar-se se a emissão de horários dos estabelecimentos pode ser delegada na ARESP
- Associação de Restauração e Similares de Portugal, conforme consta no número um
do artigo segundo da mesma.-------------------------------------------------------------------------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.------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, por não concordar com os assuntos fora da Ordem do Dia, embora participe
na sua votação, concordar com a proposta e apreciar os seguintes assuntos:---------------ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO – ALTERAÇÃO AO USO:-----------------------------------Requerimento de AMILCAR JOÃO SANTOS PRESÚNCIA, datado de seis do mês em
curso, a solicitar alteração ao uso do Alvará de Utilização número catorze/dois mil e
quatro. Doc. n.º 1760. Proc. n.º V-2.-------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número dezanove, de vinte do mês em curso e deferir a pretensão do requerente
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conforme nela referido, ou seja, rectificar a utilização do alvará, passando este a constar
“Actividade Comercial não abrangida por legislação específica”.---------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:------------------------------------------------------------------Requerimento de MARIA EUGÉNIA DA SILVA AGOSTINHO, na qualidade de
proprietária do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo número 034.0041.0000,
sito na Rua Ricardo Durão, freguesia e concelho de Alpiarça, com a área de três mil
seiscentos e quarenta metros quadrados, a confrontar do norte com Maria Celestina de
Jesus, do sul com António de Jesus Constantino, do nascente com Estrada da Atela e do
poente com Quinta dos Patudos, a requerer o destaque de uma parcela de terreno do
referido prédio, com a área de setecentos metros quadrados, a confrontar do norte com
Maria Eugénia da Silva Agostinho, do sul com António de Jesus Constantino, do
nascente com Rua Ricardo Durão e do Poente com Rua Dr. Ruy de Andrade. Doc. n.º
1863. Proc. n.º L-8.---------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número vinte, de vinte do mês em curso e deferir a pretensão, conforme nela
referido.----------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

–

ALTERAÇÃO NÚMERO TRÊS:----------------------------------------------------------------Presente a modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.----------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta alteração
ao Plano Plurianual de Investimentos.-----------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO QUATRO:----------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta alteração
ao Orçamento.---------------------------------------------------------------------------------------6

O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes ausentaram-se da sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício da SECÇÃO CULTURAL DO CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE
ALPIARÇA, número dezoito, datado de dezanove do mês em curso, a solicitar um
subsídio de duzentos euros, para fazer face a despesas com o lanche a realizar no dia
vinte e quatro do mês em curso (terça – feira de Carnaval). Doc. n.º 2366. Proc. n.º A-81/4.----------------------------------------------------------------------------------------------------O assunto não foi apreciado por falta de quorum. Vai à próxima reunião de câmara.-----O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste momento.-IC3 – CHAMUSCA/ALMEIRIM – ESTUDO PRÉVIO:-------------------------------------Ofício do INSTITUTO DAS ESTRADAS DE PORTUGAL, número quatrocentos e
sessenta e dois, datado de treze do mês em curso, a enviar a acta da reunião havida no
dia nove do mês em curso, sobre o Estudo Prévio da IC3 - Chamusca/Almeirim, bem
como a solicitar comentários sobre o assunto. Doc. n.º 2336. Proc. n.º O-25-1.-----------Deliberado, por unanimidade, solicitar à vereação que, até à próxima reunião de câmara,
apresentem os seus comentários sobre os elementos solicitados, para apreciação na
mesma reunião.--------------------------------------------------------------------------------------ENCARGOS COM DESLOCAÇÕES DE PROFESSORES ÀS ESCOLAS DO
PRIMEIRO CICLO DE ALPIARÇA – AULAS COADJUVADAS:------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de dezanove do mês em curso, a
solicitar que a Câmara Municipal suporte o encargo com deslocações de professores às
Escolas do Primeiro Ciclo de Alpiarça, para aulas coadjuvadas de Música e Iniciação
ao Inglês.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Chefe de DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, em regime
de substituição, chamou a atenção para o facto de as competências em causa a transferir
para os municípios, estabelecidas no Capítulo III da Lei número cento e cinquenta e
nove barra noventa e nove, de catorze de Setembro, ainda não se encontrarem
regulamentadas, estando previsto, para o efeito, uma prorrogação de prazo até trinta e
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um de Dezembro do ano em curso, em conformidade com o definido no artigo doze da
Lei número cento e sete – B barra dois mil e três - O.E. para dois mil e quatro, como
posteriormente às suas informações de cinco de Dezembro de dois mil e três (dirigidas
ao senhor Presidente da Câmara e senhora Vereadora Vanda Nunes), transmitiu ao
senhor Presidente da Câmara (com conhecimento à senhora Vereadora Vanda Nunes),
pela sua informação de seis de Janeiro de dois mil e quatro.---------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pela senhora
Vereadora Vanda Nunes.--------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes ausentaram-se da sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------LEGADO MANUEL NUNES FERREIRA – PRÉDIO SITO NA AVENIDA DE
BERNA, NÚMERO QUARENTA E QUATRO, EM LISBOA:-----------------------------Informação do funcionário RUI AVELINO, Chefe de Secção de Obras Municipais,
datada de doze do mês em curso, sobre uma visita que efectuou ao prédio em epígrafe
acompanhado do técnico desta Câmara Municipal Engº. Vaz Portugal de Sousa.---------Tomou-se conhecimento. A resolução foi a seguinte:-----------------------------------------Primeiro assunto – Pedido do inquilino Manuel Miranda do Céu para permanecer no
terceiro andar direito até trinta e um de Março próximo, sem cobrança de renda, para
poder tirar o recheio do mesmo. Não foi apreciado por falta de quorum.-------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste momento.--Segundo assunto - Arranjos na Farmácia Berna. Foi deliberado, por unanimidade,
assumir o pagamento de oitocentos e setenta e um euros, pagos pelo inquilino do
estabelecimento.-------------------------------------------------------------------------------------Terceiro assunto - Obras de Beneficiação no Restaurante “O Paco”. Foi deliberado, por
unanimidade, levar o assunto à próxima reunião de câmara com informação dos
Serviços Técnicos de Obras.----------------------------------------------------------------------ZONA DO EUCALIPTAL – QUARENTA E SEIS FOGOS – “RESERVA” DE CASA
PARA ELEMENTO DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA:-----------------------
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Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de dezassete do mês em curso, sobre
o assunto em epígrafe.------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------TOLERÂNCIA DE PONTO:---------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, à semelhança de anos anteriores, dar tolerância de
ponto aos funcionários, contratados e agentes da Câmara Municipal, no dia vinte e
quatro do mês em curso (Dia de Carnaval).-----------------------------------------------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve informações.---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Esteve presente o funcionário RICARDO JORGE TIRANO FREITAS VAZ que, após
questionado pelo Presidente da Câmara, informou que intervinha na qualidade de
munícipe. Leu uma exposição sobre o seu percurso profissional ao serviço da Câmara
Municipal de Alpiarça, desde a data em que tomou posse até à presente, documento que
fica apenso a esta acta.-----------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------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

9

redigi e assino. ---------------------------------------------------------------------------------------
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