ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2004 – NÚMERO DEZ:------------------------------Aos catorze dias do mês de Maio 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.Foi aprovada, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador
Henrique Arraiolos, a acta da reunião de câmara de trinta de Abril de dois mil e quatro.MOVIMENTOS DE FUNDOS:.-----------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
noventa e um, datado de treze do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
duzentos e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e seis euros e vinte cêntimos.----------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos justificou o motivo da sua ausência na última reunião
de câmara.-----------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de MARIA ISABEL MARTINS ROMÃO PONTES XAVIER, residente
em Quinta do Meirinho, Vale de Cavalos, concelho de Chamusca, a solicitar informação
sobre se o pedido de viabilidade para construção no gaveto das Ruas José Relvas com a
1

Cinco de Outubro, Alpiarça, com base na informação dos Serviços Técnicos de Obras
da Câmara de vinte e dois de Maio de dois mil que lhe foi comunicada em trinta de
Maio do mesmo ano, se mantêm em vigor. Doc. n.º 5218. Proc. n.º C-6.------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de três do mês em curso e informar a requerente que se mantem a informação que lhe
foi comunicada em trinta de Maio de dois mil.-----------------------------------------------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE VIATURAS USADAS:------------------------------------------------------Proposta do Vereador ANTÓNIO JOSÉ COELHO, datada de dez do mês em curso,
para aquisição de uma viatura usada de tracção total, marca “MITSUBISHI”, L 200 4 X
4, à empresa HUMBERTO CABRAL – AUTOMÓVEIS, com sede em Rua Manuel
Paciência Gaspar, número cento e dezasseis, Alpiarça, por ter apresentado o melhor
preço.-------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------Proposta do Vereador ANTÓNIO JOSÉ COELHO, datada de dez do mês em curso,
para aquisição de uma viatura, de nove lugares, marca “TOYOTA HIACE”, à empresa
HUMBERTO CABRAL – AUTOMÓVEIS, com sede em Rua Manuel Paciência
Gaspar. Número cento e dezoito, Alpiarça, por ter apresentado o melhor preço.----------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de FLORBELA DA CONCEIÇÃO GIL PARREIRA, residente em Rua
B, Centro Cívico, número nove, segundo andar direito, em Alpiarça, a esclarecer,
relativamente ao pedido que lhe foi feito anteriormente quais os diversos pretende
vender no “Quiosque Paragem”, sito na Rua José Relvas, Largo de “Os Águias”, em
Alpiarça. Doc. n.º 6277. Proc. n.º A-8-1-6.-----------------------------------------------------2

Face ao esclarecimento dado, foi deliberado, por unanimidade, concordar com a
pretensão da requerente relativamente ao requerimento apresentado em vinte e nove de
Março findo último, presente em reunião de câmara de dezasseis de Abril de dois mil e
quatro.------------------------------------------------------------------------------------------------Fax de NERSANT – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE SANTARÉM,
datado de vinte e nove do mês findo, a solicitar autorização para colocação de pendões
e/ou tarjas no concelho de Alpiarça, para publicitar a Feira Digital, a decorrer entre os
dias catorze e quinze de Maio, em Torres Novas, bem como para publicitar a Expourbe,
a decorrer nos dias vinte sete e trinta do mês em curso. Doc. n .º 5886. Proc. n.º A-8-14.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, comunicar à associação que deve retirar a publicidade,
uma vez que não foi previamente autorizada para o efeito.----------------------------------Foi ainda deliberado informar que não é possível autorizar a pretensão por coincidir
com publicidade institucional do concelho, designadamente a Feira do Livro.------------Ofício de ASSOCIAÇÃO VINTE QUILOMETROS DE ALMEIRIM - SECÇÃO DE
CICLOTURISMO, datado de vinte e três de Março último, a solicitar a atribuição de
um subsídio para fazer face a despesas com o sétimo Passeio de Cicloturismo,“ Rota da
Sopa de Pedra”, Primeiro por Equipas, Integrado nos Percursos Cicloturísticos Vale do
Tejo/Ano dois mil e quatro, que irá realizar-se no dia vinte de Junho próximo. Doc. n.º
5887. Proc. n.º A-8-1-4.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara Municipal apenas apoia
organizações do concelho de Alpiarça.----------------------------------------------------------Requerimento de JOÃO MANUEL SOARES RODRIGUES, residente na Rua Bernardo
Santareno, Bloco nove, em Alpiarça, a solicitar, para efeitos de compra, informação
sobre o preço e condições de pagamento do referido imóvel. Doc. n.º 5760. Proc. n.º. O26-2.---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara vai publicitar a venda do referido
imóvel com vista à hasta pública, sendo a base de licitação de vinte e dois mil
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quatrocentos e quarenta e cinco euros e noventa e um cêntimos e os lanços não
inferiores a quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta cêntimos. Foi ainda deliberado
informar que o pagamento será efectuado no acto da assinatura da escritura de compra e
venda.-------------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de J. LOPES HILÁRIO & COMPANHIA LIMITADA, datado de vinte
seis do mês findo, a solicitar autorização para a colocação de cinco placas de indicação
para a pedreira denominada “PEDREIRA DE SARTEL”, sita em Casais da Várzea
Larga, Casalinho, Alpiarça, com as dimensões constantes da memória descritiva anexa
ao mesmo.Doc. n.º 5609. Proc. C.6.--------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, não concordar com a informação dos Serviços Técnicos
de Obras de quatro do mês em curso, exarado no referido documento. Foi ainda
deliberado informar que para os locais pretendidos não é possível autorizar a colocação
do referido equipamento.--------------------------------------------------------------------------CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO PRÉDIO SITO NO COMPLEXO
TURÍSTICO

DOS

PATUDOS,

AFECTO

AO

FUNCIONAMENTO

DO

RESTAURANTE, BAR E ESPLANADA DAS PISCINAS MUNICIPAIS E
ALUGUER DE EQUIPAMENTO:--------------------------------------------------------------Requerimento de ANTÓNIO JOÃO RAPOSO GAUDÊNCIO, residente em Ponte d’
Asseca, Estrada Nacional número três, Santarém, a requerer que o contrato de
arrendamento do Restaurante, Bar e Esplanada das Piscinas Municipais seja
formalizado

em

nome

da

sociedade

“OS

DOIS

MANOS

GAUDÊNCIO,

ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LIMITADA”, com sede em Ponte d’ Asseca,
Santarém. Doc. n.º 6247. Proc. n.º O-47-4.------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara
autoriza a pretensão.----------------POSTOS DE COMBUSTÍVEL – COBRANÇA DE TAXAS E LICENÇAS:-------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA em regime de substituição, datada de sete do mês em curso, a dar
resposta à solicitação da deliberação tomada em reunião de câmara de dezasseis de
Abril de dois mil e quatro, sobre o assunto em epígrafe. Doc. n.º 6279. Proc. n.º L-2-1.-------4

Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE PARECER SOBRE PROVA DESPORTIVA:---------------------------------Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, número novecentos e noventa e oito,
datado de cinco do mês em curso, a solicitar parecer sobre a Prova Desportiva “VI
Passeio em Cicloturismo Lisboa – Alpiarça / II Passeio em Homenagem a Vítor
Leonel”, organizado pela Sociedade Filarmónica Alpiarcense “Primeiro de Dezembro”.
Doc. n.º 6250. Proc. n.º E-5-15.-------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara dá parecer favorável à pretensão.-SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE ALPIARÇA, datado de vinte e nove do mês
findo, a solicitar que a câmara delibere no sentido de que seja atribuído um subsídio no
valor de setenta e cinco euros mensais, ao Clube Desportivo “Os Águias”- Secção de
Natação, durante o período de dez meses, destinado a aulas de hidroterapia para
crianças carenciadas do concelho. Doc. n.º 6469. Proc. n.º A-8-1-4.----------------------------------Deliberado, por unanimidade, renovar as cláusulas do protocolo anterior, ou seja,
atribuir um subsídio de setenta e cinco euros mensais, durante o período de dez meses,
de Janeiro a Dezembro de dois mil e quatro (interrompendo os meses de Julho e
Agosto).----------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE AJUDA PARA REPARAÇÃO DE CASA DE HABITAÇÃO:-------------Requerimento de PALMIRA GODINHO CORDEIRO, datado de trinta e um de Março
findo, a solicitar ajuda para reparação do telhado e outros, da casa onde habita, sita na
Rua Joaquim Nunes Ferreira, número noventa e dois, em Alpiarça. Doc. n.º 5878. Proc.
n.º A-8-1-4.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar a ajuda solicitada.------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes, ausentou-se da sala neste momento.----------------------------5

ARRENDAMENTO DE ESPAÇO SITO NO PARQUE DO CARRIL, JUNTO DO
ACESSO AO RIO ALPIARÇOILO:-------------------------------------------------------------Requerimento de FERNANDA PAULO FELICIANO, datado de seis do mês em curso,
a solicitar o arrendamento do espaço sito no Parque do Carril, junto do acesso ao rio
Alpiarçoilo, para instalação de um Quiosque – Bar, por um ou dois anos, com uma
renda anual de seiscentos euros. Doc. n.º 7646. Proc. n.º M-2-2.----------------------------Deliberado, por unanimidade, informar a requerente que a câmara vai publicitar o
arrendamento do espaço em causa, com vista à hasta pública, sendo a renda anual
reduzida em cinquenta por cento do valor inicial e os termos e condições do contrato de
arrendamento iguais às estabelecidas anteriormente.------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes, entrou na sala neste momento.----------------------------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO OITO DE DOIS MIL E
TRÊS, DE S.M.J – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LIMITADA (RELATÓRIO
FINAL):----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a decisão da instrutora do processo.------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse que o seu sentido de voto se deveu ao facto de
achar um valor baixo para a coima a aplicar, face à gravidade da situação.---------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO NOVE DE DOIS MIL E
TRÊS, DE ANTÓNIO MARTINS CORREIA (RELATÓRIO FINAL):-------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a decisão da instrutora do processo.------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse que o seu sentido de voto se deveu ao facto de
achar um valor baixo para a coima a aplicar, face à gravidade da situação.---------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO QUINZE DE DOIS MIL E
TRÊS,

DE

CRIGADO

-

SOCIEDADE

AGRO

PECUÁRIA,

LIMITADA
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(RELATÓRIO FINAL):----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a decisão da instrutora do processo.------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse que o seu sentido de voto se deveu ao facto de
achar um valor baixo para a coima a aplicar, face à gravidade da situação.----------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO VINTE DE DOIS MIL E
TRÊS, DE JOSÉ MARIA PEREIRA (RELATÓRIO FINAL):------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a decisão da instrutora do processo.------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse que o seu sentido de voto se deveu ao facto de
achar um valor baixo para a coima a aplicar, face à gravidade da situação.----------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO VINTE CINCO DE DOIS
MIL E TRÊS, DE PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS (RELATÓRIO FINAL).--Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a decisão da instrutora do processo.------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto: “De acordo com a lei
mencionada no processo de contra-ordenação, está a ser confundida publicidade com
propaganda política e, portanto, não concordo com as considerações da instrutora do
processo nem como o parecer da Consultora Jurídica da câmara.---------------------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO VINTE SETE DE DOIS MIL
E TRÊS, DE FRANCISCO JESUS SAMPAIO (RELATÓRIO FINAL):------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a decisão da instrutora do processo.-------------------------------
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O Vereador Henrique Arraiolos disse que o seu sentido de voto se deveu ao facto de
achar um valor baixo para a coima a aplicar, face à gravidade da situação.----------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO TRINTA E NOVE DE DOIS
MIL E TRÊS, DE TOIROS E TAUROMAQUIA, LIMITADA (RELATÓRIO
FINAL):Deliberado, por unanimidade, concordar com a decisão da instrutora do processo.-------PROCESSO DE CONTRA - ORDENAÇÃO NÚMERO UM DE DOIS MIL E
QUATRO, DE JOSÉ JOAQUIM PRECATÉ FONTAINHAS (RELATÓRIO FINAL):-Deliberado, por unanimidade, concordar com a decisão da instrutora do processo.-------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO DOIS DE DOIS MIL E
QUATRO, DE LIBERTINO DE OLIVEIRA SECO (RELATÓRIO FINAL):------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a decisão da instrutora do processo.------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse que o seu sentido de voto se deveu ao facto de
achar um valor baixo para a coima a aplicar, face à gravidade da situação.----------------PROCESSO DE CONTRA - ORDENAÇÃO NÚMERO SETE DE DOIS MIL E
QUATRO, DE MANUEL JOSÉ MARQUES MOEDAS (RELATÓRIO FINAL):-------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a decisão da instrutora do processo.------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse que o seu sentido de voto se deveu ao facto de
achar um valor baixo para a coima a aplicar, face à gravidade da situação.----------------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.-------------------------------------------------
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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:---------------MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

–

ALTERAÇÃO NÚMERO NOVE:---------------------------------------------------------------Presente a modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.----------------Depois de apreciada e discutida, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO DEZ:-----------------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciada e discutida, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES – PAGAMENTO DE JUROS DE MORA PRESCRIÇÃO:-------------------------------------------------------------------------------------Ofício da CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES, número mil novecentos e cinquenta
e um, datado de onze do mês em curso, a informar que, em virtude de a prescrição dos
juros de mora de que esta autarquia era devedora , referentes ao período compreendido
entre Dezembro de mil novecentos e noventa e três e Julho de mil novecentos e noventa
e sete, será de imediato levantada a suspensão de publicação de pensões em Diário da
República dos funcionários da Câmara Municipal, uma vez que se verificou que a
dívida de capital se encontra totalmente liquidada. Doc. 7971.Proc. n.º A-4-5.-------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento aos exfuncionários da Câmara Municipal de Alpiarça que se encontram na situação de
aguardar a publicação das suas pensões em Diário da República.---------------------------PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA E FEDERAÇÃO
PORTUGUESA DE PESCA DESPORTIVA:--------------------------------------------------Presente minuta do protocolo em epígrafe.------------------------------------------------------9

Deliberado, por unanimidade, concordar com esta minuta de protocolo.-------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA BARRAGEM DOS
PATUDOS:------------------------------------------------------------------------------------------Carta de JOAQUIM SILVA LICO, datada de onze do mês em curso, a solicitar, na
sequência de uma festa particular que terá lugar na sua residência, autorização para
utilização da Barragem dos Patudos para um passeio de canoagem bem como para a
prática de rapel, para o próximo dia quinze do mês em curso. Solicita também apoio da
para uma visita dos seus convidados à Casa - Museu dos Patudos, sem cobrança de
entradas, no próximo dia dezasseis do mês em curso. Doc. n.º 7759. Proc. n.º 0-47.-----Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara autoriza a pretensão relativamente
ao passeio de canoagem e prática de rapel.------------------------------------------------------Foi também deliberado, informar o Guarda Florestal Armindo Manuel Estradas
Terebentino para fazer fiscalização ao local.----------------------------------------------------Foi ainda deliberado informar o requerente que as entradas na Casa – Museu dos
Patudos devem ser pagas, atendendo a que têm um preço bastante acessível.-------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Parecer da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datado de vinte e dois do mês
findo, sobre o lote de terreno número sessenta e sete da Zona Industrial de Alpiarça,
cujo direito de superfície havia sido adquirido pela sociedade “INOXES RIBATEJO,
LIMITADA”. Doc. n.º 5622. Proc. n.º 0-53.----------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cinquenta e nove, datado
de onze do mês em curso, sobre lotes de terreno da Zona Industrial de Alpiarça. Doc. n.º
7862. Proc. n.º O-53.--------------------------------------------------------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação. Foi ainda
deliberado comunicar aos interessados dos lotes de terreno números trinta e cinco e
trinta e seis da Zona Industrial que devem proceder à celebração das respectivas
escrituras.---------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes ausentaram-se da sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE APOIO LOGÍSTICO PARA ACTIVIDADE A REALIZAR DIA DOZE
DE JUNHO DE DOIS MIL E QUATRO – NA PISCINA MUNICIPAL EXTERIOR:--Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA – Secção de
Natação/Triatlo, datado de onze do mês em curso, a solicitar apoio logístico para a
realização da prova o “Aquatlo de Alpiarça”, no dia doze de Junho próximo. Doc. n.º
7930. Proc. n.º A-8-1-4.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar o apoio solicitado.-----------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste momento.-PEDIDO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO:----------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, datado de dez do
mês em curso, a solicitar que lhe seja atribuído um subsídio extraordinário para fazer
face a despesas de deslocação da equipa de ciclismo de júniores a França, volta a Porto
Santo (Madeira), Luxemburgo e Espanha. Doc. n.º 7863. Proc. n.º A-8-1-4.--------------Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de setecentos e cinquenta euros.-----INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve informações.---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:----------------------------------------------
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Não houve intervenções do público.-------------------------------------------------------------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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