ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2004 - NÚMERO ONZE:-----------------------------Aos trinta e um 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, Henrique Alberto
Gomes Freilão Arraiolos, José Carlos Viegas Ferreirinha e António José Sanfona
Coelho, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------Foi justificada a falta da senhora vereadora Vanda Cristina Lopes Nunes.-----------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta minutos--Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara de catorze de Maio de dois
mil e quatro.------------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que se encontravam munícipes na sala de reuniões, o Presidente da Câmara
propôs ao restante executivo que esta reunião iniciasse pelo ponto “PERÍODO DE
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”, para não fazer esperar os munícipes para o final da
reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------Estiveram presentes os munícipes PAULO JORGE GONÇALVES DE JESUS e
PEDRO MIGUEL PIRES, residentes em Alpiarça, loteamento de Artur Carvalho e
Outro, para questionarem em que situação se encontra o assunto relacionado com a
rampa do senhor Tapadas, que está a obstruir as serventias dos seus terrenos.------------O Presidente da Câmara informou que a queixa anteriormente apresentada seguiu para o
Gabinete Técnico de Obras da Câmara Municipal, aguardando-se essa informação para
a câmara deliberar sobre o assunto. O Presidente da Câmara informou ainda que vai ser
feita uma visita ao local, sendo, posteriormente, o resultado comunicado aos
interessados.-----------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------1

Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e dois, datado de vinte e oito do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e sete euros e noventa e três cêntimos.----------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------Requerimento de ANTÓNIO ALBERTO DE MENDONÇA GAMITO, arquitecto,
residente na Urbanização do Sacadura, Lote número trinta e cinco, Alpiarça, a solicitar
a aquisição do terreno contíguo ao seu lote, para arranjos exteriores do mesmo. Doc. n.º
8533. Proc. n.º 0-53.--------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, proceder à venda do
referido terreno pelo preço proposto em reunião de câmara de trinta do mês findo, ou
seja, pelo preço de trinta euros/metro quadrado.-----------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício de J. LOPES HILÁRIO & CIA. LIMITADA, número três, datado de vinte e oito
do mês findo, a solicitar a licença definitiva para a unidade de britagem, crivagem,
lavagem, classificação e venda de inertes, denominada “Pedreira de Sartel”. Doc. n.º
6301. Proc. n.º O-13.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação número sessenta e três dos
Serviços Técnicos de Obras, de dezoito do mês em curso e informar a requerente de
acordo com a mesma, ou seja, informar que a câmara torna definitiva a licença de
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instalação no Sartel da referida unidade móvel, nas condições nela referidas.-------------VII FEIRA DO VINHO DO RIBATEJO – ALPIARÇA, DE VINTE SEIS A TRINTA
DE MAIO DE DOIS MIL E QUATRO – VISTORIAS AO RECINTO:-------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara datado de
vinte e quatro do mês em curso, que autorizou a realização da vistoria ao Pavilhão de
Espectáculos, Palco das Tasquinhas e local onde se realizou uma garraiada, no recinto
das feiras, bem como a constituição da comissão de vistoria.--------------------------------Ofício de CLUBE AVENTURA, com sede na Rua Saraiva de Carvalho, número
duzentos e quarenta e dois, rés-do-chão, Lisboa, datado de dezassete do mês em curso, a
agradecer o apoio prestado à organização da Baja Vodafone 1000. Doc. n.º 8254. Proc.
n.º A-8-1-1.------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Requerimento de ISABEL MARIA PEIXINHO GARRUCHO PINTO, datado de
dezassete do mês em curso, a propôr plano de pagamento de rendas em atraso,
relativamente à loja número doze do Mercado Municipal. Doc. n.º 8112. Proc. n.º M-2.Deliberado, por unanimidade, solicitar à requerente que informe a que título ocupa a
referida loja, uma vez que na Câmara Municipal não existe qualquer registo em seu
nome.-------------------------------------------------------------------------------------------------RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE
AVENÇA:-------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, renovar o contrato de prestação de serviços em regime de avença da
Consultora Jurídica da Câmara, Drª. Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes, pelo
período de um ano, a partir de oito de Junho de dois mil e quatro, conforme previsto na
cláusula terceira do contrato de prestação de serviços celebrado em sete de Junho de
dois mil e três.----------------------------------------------------------------------------------------

3

O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto: “Voto contra não
pela qualidade do serviço, não pela pessoa em si, mas, apesar de ser legal, pelo facto de
exercer um cargo na Assembleia Municipal, o que pode influenciar nos seus
pareceres”.-------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da REGIÃO DE TURISMO DO RIBATEJO, número mil novecentos e vinte e
quatro, datado de sete do mês em curso, a remeter para efeitos de publicitação,
documentos de prestação de contas do ano dois mil e três e revisão às actividades mais
relevantes e ao orçamento/dois mil e quatro, apreciados e aprovados pela Comissão
Regional em quinze do mês findo. Doc. n.º 7825. Proc. n.º E-5.-----------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA LABORAÇÃO DE UMA COOPERATIVA NO
PARQUE INDUSTRIAL DE ALPIARÇA:-----------------------------------------------------Presente proposta de protocolo a celebrar com a FACTORAGRO – COOPERATIVA
AGRÍCOLA DE COMERCIALIZAÇÃO DO CONCELHO DE ALPIARÇA, C.R.L.,
com sede social no Largo Dr. José António Simões, número dois, rés-do-chão, em
Alpiarça, para efeitos de laboração nos lotes de terreno números noventa e dois e
noventa e quatro do Parque Industrial de Alpiarça.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta de protocolo. Foi ainda
deliberado levar o assunto à aprovação da Assembleia Municipal.--------------------------FUNDOS DE MANEIO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO:--------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de vinte cinco do mês em curso,
para alteração dos Fundos de Maneio, a seguir discriminados por se ter chegado à
conclusão que os montantes actualmente atribuídos são insuficientes para pagar as
despesas urgentes e inadiáveis efectuadas pelos vários serviços, assim como as actuais
rúbricas não contemplam algumas das classificações orçamentais necessárias para os
respectivos pagamentos.---------------------------------------------------------------------------SECRETARIA:-------------------------------------------------------------------------------------4

No montante global de quinhentos e cinquenta euros, em nome de Presidente da Câmara
ou, na sua falta ou impedimento, Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha, e Manuela
Maria Ferreira Neves, Chefe de Divisão Municipal Administrativa e Financeira, em
regime de substituição, sendo responsável pela sua posse e utilização o Chefe de Secção
de Obras Municipais, Rui Avelino Nobre Ribeiro.---------------------------------------------Rúbricas de classificação orçamental:-----------------------------------------------------------01.02/02.02.25 - Aquisição Serviços – Outros, cem euros;-----------------------------------02/02.01.08 ----- Material de Escritório, cinquenta euros;------------------------------------02/02.02.09 ----- Comunicações, cem euros;---------------------------------------------------02/01.02.06------ Formação, cem euros;---------------------------------------------------------02/02.02.25 ----- Aquisição Serviços – Outros, cinquenta euros;----------------------------04/02.02.09 ----- Comunicações, cem euros;---------------------------------------------------04/02.02.25 ------ Aquisição Serviços – Outros, cinquenta euros.---------------------------PORTAGENS:--------------------------------------------------------------------------------------No montante de duzentos euros, em nome de Presidente da Câmara e/ou Vereador
António José Sanfona Coelho, sendo responsável pela sua posse e utilização o
Encarregado de Movimento – Chefe de Tráfego, Celestino Fernando Mestre Nalha.-----Rúbrica de classificação orçamental:-------------------------------------------------------------01.02./02.02.13 – Deslocações e Estadas, duzentos euros.------------------------------------BOMBEIROS:--------------------------------------------------------------------------------------No montante global de trezentos euros, em nome de Comandante do Corpo de
Bombeiros Municipais de Alpiarça, sendo o mesmo responsável pela sua posse e
utilização.--------------------------------------------------------------------------------------------5

Rúbricas de classificação orçamental:-----------------------------------------------------------05/02.01.21 ----- Aquisição Bens – Outros, duzentos e cinquenta euros;-----------------05/02.02.25 ----- Aquisição Serviços – Outros, cinquenta euros.---------------------------Mantem-se a reconstituição dos fundos de maneio que será mensal contra a entrega dos
documentos

justificativos

das

despesas,

devendo

a

sua

reposição

ocorrer,

obrigatoriamente, até ao último dia de cada ano.-----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

–

ALTERAÇÃO NÚMERO DEZ:-----------------------------------------------------------------Presente a Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.---------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado
neste documento em dezoito do mês em curso, que autorizou esta alteração ao Plano
Plurianual de Investimentos.----------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO ONZE:--------------Presente a modificação ao orçamento em epígrafe.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado
neste documento em dezoito 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 do Dia, mas considerados de certa urgência,
pelo que propôs a sua apreciação nesta reunião.------------------------------------------------6

Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, por não concordar com a entrada sistemática de assuntos fora da Ordem do
Dia, embora participe na sua votação.-----------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO DOZE:--------------Presente a modificação ao orçamento em epígrafe.--------------------------------------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o presente
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------ASSALTO À TESOURARIA:--------------------------------------------------------------------Sugestão da Tesoureira MARIA FERNANDA DIOGO RODRIGUES PEIXINHO,
datada de vinte sete do mês em curso, para que, relativamente aos documentos das lojas
do Mercado Municipal, seja feita anulação no montante de duzentos e quarenta e um
euros e cinquenta e quatro cêntimos e não mil oitocentos e oitenta euros e cinquenta e
oito cêntimos, por se ter conseguido apurar, após o assalto à Tesouraria, face à
informatização do sistema, quem são os clientes devedores. Doc. n.º 8632. Proc. n.º S-310.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a sugestão proposta pela Tesoureira e
proceder à anulação dos referidos documentos representativos da receita, no valor de
duzentos e quarenta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos.------------------------------Ofício de RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE ALPIARÇA, a solicitar
apoio financeiro para a realização do trigésimo quinto Festival de Folclore, no dia
dezanove de Junho de dois mil e quatro. Doc. n.º 8331. Proc. n.º A-8-1-4.----------------Deliberado, por unanimidade, solicitar à direcção do Rancho Folclórico da Casa do
Povo de Alpiarça que informe qual o valor previsto das despesas com a realização do
evento.------------------------------------------------------------------------------------------------REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E
SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONTRATUAL DE CONCLUSÃO DA EMPREITADA:-----------------------------------7

Informação Interna dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número sessenta e seis,
datada de dezanove do mês em curso, sobre o assunto em epígrafe.------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação e proceder em
conformidade com a mesma, ou seja, autorizar a PLANOTEJO - COOPERATIVA
RIBATEJANA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CRL, com sede em Rua Conselheiro
Figueiredo Leal, números quinze e dezassete, Alpiarça, a prorrogar o prazo para
conclusão de todos os trabalhos da referida empreitada, até dia trinta de Setembro de
dois mil e quatro.------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA EB 2/3 C+S – JOSÉ
RELVAS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL DE CONCLUSÃO DA
EMPREITADA:-------------------------------------------------------------------------------------Informação Interna dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número sessenta e sete,
datada de dezanove do mês em curso, sobre o assunto em epígrafe.------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação e proceder em
conformidade com a mesma, ou seja, autorizar a empresa TECNORÉM,
CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PÚBLICAS, LIMITADA, com sede em Estrada
Nacional centro e treze, Moinho da Areia, freguesia de Nossa Senhora das
Misericórdias, concelho de Ourém, a prorrogar o prazo para conclusão de todos os
trabalhos da referida empreitada, até dia quinze de Junho de dois mil e quatro, sob pena
de, após esta data, a empresa incorrer em situação de incumprimento, o qual contará
então a partir de vinte e um do mês em curso.--------------------------------------------------PEDIDO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO:--------------------------------Carta, datada de dezoito do mês em curso, de MOTARDS DANIDOCE, com sede em
Rua Manuel Paciência Gaspar, número cento e vinte sete, Alpiarça, a solicitar apoio
para a realização do terceiro almoço-convívio, a levar a efeito no próximo dia três de
Julho do ano em curso. Doc. n.º 8621. Proc. n.º A-8-1-4.--------------------------------------
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Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, apoiar o evento.-------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto: “Voto contra por não
se tratar de uma associação mas sim de um estabelecimento comercial e porque envolve
um conjunto de despesas. E também porque existe em Alpiarça uma associação desta
natureza, o Moto-Clube Charrua. Nada tenho contra estas actividades”.-------------------PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE EVENTO:---------------------------------------------Carta, datada de trinta e um do mês em curso, de MOTARDS DANIDOCE, com sede
em Rua Manuel Paciência Gaspar, número cento e vinte sete, Alpiarça, a solicitar
autorização para a actuação dos grupos musicais que vão participar no terceiro almoçoconvívio a realizar no dia três de Junho de dois mil e quatro. Doc. n.º 8710. Proc. n.º D2-2.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------REFORMA

DA

TRIBUTAÇÃO

DO

PATRIMÓNIO

–

PROPOSTA

DE

ZONAMENTO EFECTUADA NOS TERMOS DO CÓDIGO DO IMPOSTO
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS:----------------------------------------------------------------Ofício do MINISTÉRIO DAS FINANÇAS – DIRECÇÃO – GERAL DOS IMPOSTOS,
número duzentos, datado de oito do mês findo, a transmitir, em cumprimento do
Decreto-Lei número duzentos e oitenta e sete barra dois mil e três, de doze de
Novembro, a proposta de zonamento efectuada nos termos do Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis, pelos peritos locais e que contou com a colaboração do
interlocutor indicado pela Câmara Municipal de Alpiarça.-----------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara não aceita a proposta de
zonamento apresentada. Foi ainda deliberado informar que a câmara irá apresentar uma
nova proposta sobre o assunto.--------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO NÚMERO TRÊS/DOIS MIL E TRÊS – RUAS
LUÍS DE CAMÕES E PRIMEIRO DE MAIO, EM FRADE DE CIMA, ALPIARÇA –
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ADITAMENTO À INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS DE
VINTE CINCO DE JULHO/DOIS MIL E TRÊS:---------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número sessenta e oito, de vinte
sete do mês em curso, sobre o assunto em epígrafe.-------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação e proceder em
conformidade, ou seja, aprovar a referida operação urbanística, devendo a mesma ser
precedida de discussão pública, nos termos da lei.---------------------------------------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve informações.---------------------------------------------------------------------------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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