ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2004 - NÚMERO SEIS:---------------------------Aos dezanove dias do mês de Março 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, José Carlos Viegas Ferreirinha e
António José Sanfona Coelho, Vereadores.-----------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta minutos.-Uma vez que se encontravam munícipes na sala de reuniões, interessados na compra de
lotes de terreno da Zona do Sacadura, cuja hasta pública se encontrava prevista para
hoje, em conformidade com o edital número três, publicitado em cinco de Março de
dois mil e quatro, o Presidente da Câmara propôs ao executivo que esta reunião
iniciasse pelo ponto “FORA DA ORDEM DO DIA” – ALIENAÇÃO DE BENS:------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------Seguidamente procedeu-se à hasta pública para a venda dos lotes de terreno referidos no
edital supra citado.----------------------------------------------------------------------------------A senhora Cristina Margarida Pires Oliveira Pereira, residente na Rua Joaquim Nunes
Ferreira, número setenta, em Alpiarça, ofereceu o valor da base de licitação mencionado
no referido edital, para o lote número seis, com a área de seiscentos e três vírgula cinco
metros quadrados.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido lote de
terreno, nas condições previstas no mencionado edital.---------------------------------------O senhor Carlos Alberto Relvas Correia, residente na Travessa dos Moinhos, número
setenta e três, em Alpiarça, ofereceu o valor da base de licitação mencionado no
referido edital, para o lote número treze, com a área de quinhentos e sessenta metros
quadrados.-
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Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido lote de
terreno, nas condições previstas no mencionado edital.---------------------------------------Para os restantes lotes de terreno constantes no mesmo edital, não houve interessados.-Foram aprovadas, por unanimidade, as actas das reuniões de câmara de vinte e três de
Fevereiro e de cinco de Março de dois mil e quatro.-------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
cinquenta e três, datado de dezoito do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
trezentos e quatro mil quatrocentos e sete euros e trinta e nove cêntimos.------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------Interveio o Vereador Henrique Arraiolos para colocar ao Presidente da Câmara as
seguintes questões:----------------------------------------------------------------------------------- Saber se há condições de o assunto relacionado com os processos levantados contra os
jornais “O Mirante” e “O Público”, ser presente a reunião de câmara, bem como se há
intenção de apresentar recurso;-------------------------------------------------------------------- Saber quais as diligências que foram tomadas relativamente ao assalto à câmara, bem
como se o cofre já apareceu;----------------------------------------------------------------------- Saber se a câmara já tomou posição face à notícia publicada no jornal “O Almeirense”,
sobre computadores e que tem a ver com uma exposição feita pelo Dr. João Serrano;---- Saber como se encontra o assunto relativo à situação de reforma de ex-funcionários da
câmara, junto da Caixa Geral de Aposentações.------------------------------------------------O Presidente da Câmara, em resposta às questões colocadas pelo Vereador Henrique
Arraiolos, informou o seguinte:-------------------------------------------------------------------- Sobre os processos levantados contra os jornais “O Mirante” e “O Público”, disse que
já tinha havido pronunciamento por parte do Ministério Público e que o processo não
tinha vindo para a câmara, mas directamente para sua casa. Disse ainda, que por
motivos de ordem particular, não teve oportunidade de o trazer e que o mesmo ía ser
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levado à próxima reunião de câmara.------------------------------------------------------------------------ Relativamente ao assalto à câmara, disse que o assunto está a ser investigado e que
está em segredo de justiça.------------------------------------------------------------------------------- Quanto à situação de reforma de ex-funcionários da câmara, disse que já havia um
parecer da Associação Nacional dos Municípios Portugueses que defende o não
pagamento de juros em dívida e que se aguardava uma reunião, solicitada por escrito,
com a Caixa Geral de Aposentações.------------------------------------------------------------- Sobre a notícia publicada no jornal “O Almeirinence”, disse que havia uma queixa
formal da câmara junto da Polícia Judiciária e da Procuradoria Geral da República, feita
a vinte e dois de Setembro de dois mil e três.---------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos sugeriu, relativamente à situação de reforma de exfuncionários da câmara, que se desse conhecimento aos mesmos, por escrito, da fase em
que se encontra a negociação do processo, para não restarem dúvidas por parte destes.-O Presidente da Câmara disse já ter informado um dos ex-funcionários da câmara.------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Requerimento

da

MARMOGIL

–

TRANSFORMAÇÃO

DE

MÁRMORES,

LIMITADA, com sede em Rua do Barreiro, Bemposta, Arrimal, Porto de Mós, a
solicitar a reapreciação do processo relativo ao lote de terreno número cento e dez, sito
na Zona Industrial de Alpiarça. Doc. n.º 1864. Proc. n.º O-53.-------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras de onze do mês em curso e informar a requerente que a câmara mantém a este
respeito as deliberações tomadas anteriormente.-----------------------------------------------3

VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da SECÇÃO DE ATLETISMO DO CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE
ALPIARÇA, datado de oito do mês em curso, a informar quais as actividades e provas
em que irá participar dentro do calendário regional da “A.A.S”. Doc. n.º 3151. Proc. n.º
A-8-1/1.-----------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Ofício de MOTOCLUBE PAÇOS DOS NEGROS, com sede em Fazendas de Almeirim,
datado de onze do mês em curso, a solicitar autorização para colocação de prospectos
informativos no concelho de Alpiarça, para publicitar prova de motocross no próximo
dia vinte e oito do mês em curso, a realizar na pista da herdade dos Gagos. Doc. n.º
3324. Proc. n.º A-8-1/4.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que não é possível a pretensão, por coincidir
com publicidade de eventos do concelho.-------------------------------------------------------LEI NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E QUATRO, DE DEZ DE FEVEREIRO.
LEI DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS:--------------------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de dezasseis do mês em curso, sobre
a legislação em epígrafe, que respeita à liquidação de cobrança de taxas de ocupação
de domínio público municipal às entidades que oferecem redes e serviços de
comunicações electrónicas acessíveis ao público, num local fixo.Doc. n.º 3390. Proc. n.º
C-8.----------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com o percentual
de zero vírgula vinte cinco por cento, sugerido pela Associação Nacional dos
Municípios Portugueses, na sua circular número quarenta e um barra dois mil e quatro,
de nove do mês em curso. Foi ainda deliberado submeter o assunto a aprovação da
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------
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“ARRANJOS EXTERIORES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA” –
TRABALHOS A MAIS:---------------------------------------------------------------------------Ofício do TRIBUNAL DE CONTAS, datado de um do mês em curso, a devolver
processo número mil setecentos e cinquenta e quatro, para efeitos de ratificação do
despacho do Presidente da Câmara, exarado em catorze de Julho de dois mil e três, que
autorizou a celebração de um contrato de trabalhos a mais à empreitada em epígrafe.
Doc. n.º 3165. Proc. n.º O-47/3.------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
em catorze de Julho de dois mil e três na informação interna do Vereador José Carlos
Ferreirinha, datada de dez de Julho de dois mil e três.-----------------------------------------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 quatro 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:----PROPOSTAS

PARA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

E

CONSULTORIA

/

FORMATIVA NA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E
TRÊS:-------------------------------------------------------------------------------------------------Informação da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, COMPRAS E APROVISIONAMENTO,
datada de hoje, sobre consulta efectuada para apresentação de propostas para Prestação
de Serviços e Consultoria/Formativa na verificação da conformidade dos documentos
de Prestação de Contas, relativos ao ano de dois mil e três.--------------------------------------Deliberado, por unanimidade, adjudicar a prestação de serviços à empresa
INTERSISMET,

SA

–

SOCIEDADE

DE

GESTÃO

DE

PROJECTOS

INTERNACIONAIS, pelo preço de oito mil quinhentos e vinte e nove euros e noventa e
dois cêntimos, com o Imposto sobre o Valor Acrescentado em vigor, incluído. Foi ainda
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deliberado dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.------------------------MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

–

ALTERAÇÃO NÚMERO CINCO:--------------------------------------------------------------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 SEIS:----------------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta alteração
ao Orçamento.---------------------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Parecer da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datado de dezanove do mês em
curso, sobre requerimento apresentado pela advogado da firma ROLEXPRESSO
LIMITADA, a solicitar autorização para, relativamente aos lotes de terreno números
sessenta e um e sessenta e dois da Zona Industrial de Alpiarça, efectuar a cedência da
posição contratual que mantêm com a câmara, para a firma Quinta da Ribeira, Limitada.
Doc. n.º 3681. Proc. n.º O-53.---------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes ausentou-se da sala neste momento.-----------------------------CONCESSÃO DE ESPAÇO NO PARQUE DO CARRIL, JUNTO AO RIO
ALPIARÇOILO:------------------------------------------------------------------------------------Pedido de FERNANDA PAULO FELICIANO, datado de dezassete do mês em curso, a
solicitar, relativamente ao espaço sito no Parque do Carril onde se encontra instalado
um Quiosque, lhe seja facultado o pagamento da dívida de rendas em atraso em
prestações, da seguinte forma: duzentos e vinte euros e dois cêntimos, como primeiro
pagamento e o restante entre setenta e cinco a cem euros mensais. Doc. n.º 3679. Proc.
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n.º M-2/2.---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara concorda com o solicitado, sendo
as prestações mensais de cem euros.-------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes entrou na sala neste momento.-----------------------------------LOTEAMENTO NO LUGAR DO CASALINHO, ALPIARÇA:----------------------------Ofício de COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DE LISBOA E VALE DO TEJO, número cinco mil seiscentos e dez, datado de doze do
mês em curso, a informar que o alvará de loteamento número dois barra noventa e
cinco, de Manuel Estudante Veríssimo, foi registado naqueles serviços em dez de Julho
de mil novecentos e noventa e seis, incluindo as alterações tituladas pelo alvará número
quatro barra noventa e oito.--------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------ARRUAMENTOS

DO

CASALINHO

–

MULTA

CONTRATUAL

POR

INCUMPRIMENTO DE PRAZOS:-------------------------------------------------------------Informação interna dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trinta e sete
datada de dezasseis do mês em curso, sobre uma situação de multa contratual por
incumprimento de prazos, relativamente à empreitada “Arruamentos do Casalinho”.----Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PRÉDIO EM PROPRIEDADE HORIZONTAL:-----------------------------Requerimento de RETEF - REDE EXPRESSO DE TRANSPORTE DE FRIO,
LIMITADA, com sede na Estrada Nacional cento e quinze – Km sessenta e cinco,
Arranhó, Arruda dos Vinhos, na qualidade de proprietária do prédio urbano sito no lote
de terreno número cento e treze da Zona Industrial de Alpiarça, freguesia e concelho de
Alpiarça, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o número quatro
mil cento e noventa e oito e inscrito na matriz urbana da freguesia de Alpiarça sob o
artigo número quatro mil seiscentos e oitenta, a confrontar do norte com lote cento e
onze, do sul com lote cento e quinze, do nascente com rua e do poente com lote cento e
doze, a requerer que lhe seja certificado se o mesmo reúne as condições necessárias
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para se proceder à sua divisão por fracções autónomas, distintas, independentes e
isoladas entre si. Doc. n.º 1087. Proc. n.º C-6.------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, após apreciação dos pareceres dos Serviços Técnicos de
Obras e da Consultora Jurídica da câmara, certificar conforme solicitado pela empresa.PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS MUNICIPAIS, DIA DOIS DE ABRIL –
ANIVERSÁRIO DO CONCELHO:-------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para atribuição da Medalha
Municipal de “Mérito Desportivo” – Grau Prata, ao jovem ANDRÉ SANTOS,
praticante de Karaté no Clube Desportivo “Os Águias”, como forma de reconhecimento
por ter sido primeiro classificado de Cadetes – Kumite Masculino, no Campeonato
Nacional de Kareté Cadetes/Juniores, realizado na Lourinhã.--------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para distingir, a título
póstumo, com a Medalha Municipal de “Dedicação”- a senhora D. DALILA
ANDRADE FERNANDES PRATAS, como forma de reconhecimento pelas funções de
encarregada, cicerone e directora que desempenhou com elevado profissionalismo e
grande dedicação, ligada ao Legado Relvas.----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade. Foi ainda deliberado comunicar ao filho da senhora D. Dalila Andrade
Fernandes Pratas esta deliberação da câmara.--------------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de hoje, para atribuição da Medalha
Municipal de “Valor e Mérito” – Grau Prata, a senhora D. BASILISA DA SILVA
AGOSTINHO NASCIMENTO, como forma de a distingir pelos serviços relevantes
prestados, enquanto ao serviço da Misericórdia de Alpiarça.----------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de hoje, para distingir, a título
póstumo, com a Medalha Municipal de “Valor e Mérito” – Grau Prata, o senhor
MÁRIO JOÃO GRASINA FELICIANO, encenador, brilhante e irreverente, pelos
serviços notáveis ou relevantes prestados ao Município de Alpiarça.-----------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade. Foi ainda deliberado comunicar à mãe do senhor Mário João Grasina
Feliciano esta deliberação da câmara.------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CENTRO DE SAÚDE DE ALPIARÇA, datado de onze do mês em curso, a
solicitar adesão à campanha de solidariedade de apoio à jovem REGINA VIEIRA
MOREIRA, de um donativo de cinco euros com vista a poder efectuar um transplante.
Doc. n.º 3378. Proc. n.º A-8.----------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão, ou seja colaborar conforme solicitado
e atribuir um donativo de cinco euros.------------------------------------------------------------ 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 dezoito horas, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que foi aprovada em
minuta para efeitos de execução imediata.-------------------------------------------------------
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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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