ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2004 - NÚMERO QUINZE:------------------------Aos dezanove dias do mês de Julho 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 António José Sanfona Coelho,
Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------------Ausente o Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha, por se encontrar no gozo de férias.A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram catorze horas e trinta minutos.---A acta da reunião de câmara de doze de Julho de dois mil e quatro será apreciada na
próxima reunião de câmara.-----------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:----------------------------------------------------------- --------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e trinta e seis, datado de dezasseis do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
quatrocentos e quarenta e seis mil duzentos e noventa euros e trinta e quatro cêntimos.-ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------VENDA DE LOTES DE TERRENO NA ZONA DO SACADURA:-----------------------1

Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta de Edital para a venda dos
lotes de terreno números dois, três, quatro, cinco, nove, quinze, dezassete, dezoito e
dezanove, da Zona do Sacadura, Alpiarça, e marcar a hasta pública para a primeira
reunião de câmara a realizar em Setembro próximo, mantendo-se as condições de venda
estabelecidas anteriormente.-----------------------------------------------------------------------VENDA DE VIATURA – PESADO DE PASSAGEIROS – MATRÍCULA TR – 70 10 TOYOTA DYNA DIESEL BU30L – QRDHT 3/P DO ANO MIL NOVECENTOS E
OITENTA E DOIS:---------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o acto de venda da viatura em referência, cuja
hasta pública se realizou em doze do mês em curso.-------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL, número cinco mil seiscentos e oitenta
e oito, datado de oito do mês em curso, a solicitar autorização para colocação de
pendões na área geográfica do Município de Alpiarça, a partir de um de Setembro
próximo, para publicitar a Fescampo, XIV Edição, a realizar nos dias vinte e quatro e
vinte seis de Setembro de dois mil e quatro. Doc. n.º 10823. Proc. n.º A-8-1-0.-----------Deliberado, por unanimidade, informar que não é possível satisfazer a pretensão, por
coincidir com evento próprio do município.----------------------------------------------------Ofício do CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA, número oitenta e
oito, datado de oito do mês em curso, a solicitar a atribuição de subsídio de refeição
aplicável na administração local, aos elementos que compõem o dispositivo de apoio
aos fogos florestais. Doc. n.º 10824. Proc. n.º B-2.--------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, atribuir subsídio de refeição
aos elementos de serviço na Campanha dos Fogos Florestais.-------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
noventa, datada de oito do mês em curso, a solicitar a atribuição de um donativo para a
Campanha de Apoio à Guiné Bissau. Doc. n.º 10813. Proc. n.º A-8-1-4.-------------------Deliberado, por unanimidade, fazer um apelo à população para apoio à campanha,
informando que as entregas devem ser efectuadas no Quartel dos Bombeiros Municipais
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até ao dia quinze de Outubro de dois mil e quatro.---------------------------------------------Ofício de UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO, datado de sete
do mês em curso, a solicitar apoio da câmara, expresso na oferta de um donativo aos
doentes oncológicos, no valor de dois mil e quinhentos euros. Doc. n.º 10808. Proc. n.º
A-8-1-4.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar o referido organismo que o pedido deve ser
formulado

através

da

Associação

Nacional

de

Municípios

Portugueses,

comprometendo-se a Câmara Municipal de Alpiarça a colaborar na iniciativa conforme
for decidido pela referida associação.------------------------------------------------------------CEDÊNCIA GRATUÍTA A FAVOR DO MUNICÍPIO DE ALPIARÇA, DE
SEISCENTOS E VINTE CINCO METROS QUADRADOS DE TERRENO SITO NO
FRADE DE CIMA, FREGUESIA E CONCELHO DE ALPIARÇA, PARA
INTEGRAÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO PRIVADO MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO
DE VALOR AO TERRENO:---------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, atribuir à parcela de terreno referida em epígrafe,
propriedade de José Florêncio Flauzino, residente na Rua Primeiro de Maio, número
trinta e seis, Frade de Cima, freguesia e concelho de Alpiarça, e de José Dinis dos
Santos Mesquita Duarte, residente em Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, número
duzentos e doze, freguesia de Fazendas de Almeirim, concelho de Almeirim, com a área
de seiscentos e vinte cinco metros quadrados, o valor dois euros e cinquenta
cêntimos/metro quadrado.-------------------------------------------------------------------------PROJECTO DE REGULAMENTO PARA OCUPAÇÃO E AQUISIÇÃO DE
TERRENOS NA ZONA INDUSTRIAL:-------------------------------------------------------Presente proposta do Projecto de Regulamento em epígrafe.---------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente projecto. Foi ainda deliberado dar
andamento ao processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------

3

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, concordar com esta proposta e apreciar os assuntos a seguir mencionados.---O Vereador Henrique Arraiolos disse que votava contra por não concordar com a
entrada sistemática de assuntos fora da Ordem do Dia, embora participe na sua
votação.O Presidente da Câmara ausentou-se da sala neste momento.--------------------------------VÁRIOS;---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da FUNDAÇÃO JOSÉ RELVAS, número setecentos e quarenta e nove, datado
de quinze do mês em curso, a requerer à Câmara Municipal que solicite à
Administração Fiscal da Fundação, nos termos e condições mencionadas no artigo
sessenta e quatro da Lei Geral Tributária, informação sobre os maiores contribuintes do
concelho de Alpiarça, com vista a regularizar a Composição da Assembleia Geral de
Contribuintes. Doc. n.º 11073. Proc. n.º L-4.---------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o pedido apresentado. Foi também
deliberado levar o assunto à Assembleia Municipal para apreciação e votação.-----------O Presidente da Câmara entrou na sala neste momento.--------------------------------------Ofício do CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA, número noventa,
datado de hoje, a propor o abatimento da viatura VRCI – 02, Marca Bedford, visto a
mesma não satisfazer as necessidades operacionais do Corpo de Bombeiros.Doc. n.º
11071. Proc. n.º B-2.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, proceder à venda da viatura em causa, pelo valor de vinte
cinco mil euros, sendo os lanços não inferiores a duzentos e cinquenta euros.-------------Foi ainda deliberado marcar a hasta pública para a primeira reunião de Setembro
próximo.----------------------------------------------------------------------------------------------4

PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------FORNECIMENTO E MONTAGEM DE:-------------------------------------------------------GRUPO SUBERMÍSEL EM FURO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA – CASALINHO;
CONDUTA ELEVATÓRIA EM PVC ∅ 110 DE 1, 0Mpa e CONDUTA DE
PASSAGEM DE CABOS PVC ∅ 90 de 1, 0Mpa:--------------------------------------------Relatório de Análise de Propostas, elaborado pela Comissão de Análise de Propostas
em dezanove do mês em curso, onde é proposto que a adjudicação do fornecimento e
montagem do equipamento em epígrafe, recaia na empresa SILGAR – SILVA, GOMES
& ABREU, LIMITADA, com sede em Rua do Matadouro Regional, números quarenta
e quarenta A, Zona Industrial, Santarém, pelo preço de dezasseis mil quinhentos e
oitenta e oito euros e trinta e seis cêntimos, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido relatório. Foi ainda deliberado
dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.-------------------------------------MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

–

ALTERAÇÃO NÚMERO QUINZE:------------------------------------------------------------Presente a modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.----------------Depois de apreciado e discutido, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO DEZASSETE:------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciado e discutido, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Requerimento de MANUEL MARIA PIRES GRANADEIRO, datado de seis do mês
em curso, a solicitar informação sobre a viabilidade de construção de um pavilhão para
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armazém de matéria prima e fabrico e comercialização de produtos de pastelaria, para o
lote de terreno número trinta e cinco da Zona Industrial. Doc. n.º 10899. Proc. C-6.-----Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número noventa e seis, de dezasseis do mês findo e informar o requerente que a
pretensão é viável nas condições nela referidas------------------------------------------------O Vereador António José Coelho ausentou-se da sala neste momento.---------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:------------------------------------------------------------------Requerimento de DANIEL FILIPE MARTINS COELHO, na qualidade de proprietário
do prédio com a área total de cinco mil quinhentos e sessenta metros quadrados,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o número três mil cento e
vinte e um e inscrito na matriz sob o artigo número 032.0096.0000, sito na freguesia e
concelho de Alpiarça, a confrontar do norte com Joaquim Pereira de Almeida e outros,
do sul com Silvério Marques Pais, do nascente com Herdeiros de José Nunes Calçado e
do poente com serventia, a requerer o destaque de uma parcela de terreno do referido
prédio, com a área de dois mil setecentos e oitenta metros quadrados, a confrontar do
norte com Rua Francisco António V. Casqueiro, do sul com Joaquim Pereira Almeida e
outros, do nascente com Daniel Filipe Martins Coelho e do poente com Silvério
Marques Pais. Doc. n.º 10978. Proc. n.º C-6.---------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras de dezasseis do mês em curso, número noventa e cinco, e certificar a pretensão
nas condições nela referida.-----------------------------------------------------------------------O Vereador António José Coelho entrou na sala neste momento.---------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------Requerimento de ANTÓNIO ALBERTO DE MENDONÇA GAMITO, datado de
quinze do mês em curso, a solicitar que a escritura de compra e venda da parcela de
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terreno, com a área de duzentos e dez metros quadrados, destinada a ampliação do
logradouro do seu prédio sito na Urbanização do Sacadura, freguesia e concelho de
Alpiarça, seja feita em nome de sua mulher, Maria de Fátima Martinho Gamito. Doc. n.º
11009. Proc. n.º O-14.------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.---------------------------------------------PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
E A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PESCA DESPORTIVA:--------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezasseis do mês em curso, para
revisão do Protocolo para comparticipação financeira de despesas com a organização
com a Taça da Comunidade Europeia de Pesca Desportiva, de dez mil euros ao invés de
sete mil e quinhentos euros, que constavam no protocolo inicial.----------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Parecer da senhora CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datado de dezassete do
mês findo, sobre a pretensão da firma HUBEL, ELECTROTECNIA E BOMBAGEM,
LIMITADA, com sede em Olhão, para que lhe seja passada certidão em como a câmara
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 para efeitos de um
pedido de financiamento. Doc. n.º 10857. Proc. n.º O-53.------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido parecer e certificar a pretensão
em conformidade com o texto transcrito no mesmo.-------------------------------------------ZONA DE CAÇA MUNICIPAL DAS FREGUESIAS DE FAZENDAS DE
ALMEIRIM, RAPOSA E ALPIARÇA, CRIADA PELA PORTARIA NÚMERO
SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO/DOIS MIL E QUATRO, DE DEZANOVE DE
JUNHO:----------------------------------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA CÂMARA, propôs verbalmente que a Câmara Municipal
manifestasse repúdio, junto do Ministério da Agricultura, pela forma como foi
confrontada pelos donos dos terrenos onde, nos termos da Portaria em epígrafe, foram
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colocadas placas a delimitar a zona de caça municipal.---------------------------------------Deliberado, por unanimidade concordar com esta proposta.----------------------------------TOPONÍMIA:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, a solicitar a atribuição do
nome de Manuel Lopes Vital, à artéria que liga a EN cento e dezoito (junto à Albufeira
dos Patudos) até à zona urbana do “Sacadura”, passando a mesma a ser designada por
Avenida Manuel Lopes Vital.---------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------DISCIPLINA:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta da VEREADORA VANDA NUNES, datada de dezanove de Julho de dois mil
e quatro, para: Instauração de processo disciplinar ao funcionário Ricardo Jorge Tirano
Freitas Vaz, Técnico de Informática – grau um; nomeação como instrutor do processo o
funcionário Engº. José Manuel Vaz Portugal de Sousa, assessor da carreira Técnica
Superior; e suspensão preventiva do funcionário Ricardo Jorge Tirano Freitas Vaz, por
prazo não superior a noventa dias.----------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos, aprovar a referida proposta.-----------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto: “Considero para mim
e para o meu tempo ser um desperdício estar a discutir este processo entre a Câmara
Municipal de Alpiarça e o senhor Ricardo Vaz. Abstenho-me nesta proposta e
provavelmente sobre todas as outras que a partir de agora venham relacionadas com
este assunto. As consequências resultantes das decisões anteriores da câmara sobre o
senhor em causa são imprevisíveis e tudo pode acontecer, inclusive, como a exposição
pouco digna, apresentada pelo senhor Ricardo Vaz, como considero para qualquer
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pessoa, mas que é fruto de eventual má condução de todo o processo”.-----------------------------------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 dezassete horas e quarenta 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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