ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2004 - NÚMERO VINTE:------------------Aos cinco dias do mês de Novembro 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: José
Carlos Viegas Ferreirinha, Vice - Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, em
substituição legal do Presidente da Câmara por este se encontrar ausente, Vanda
Cristina Lopes Nunes, Henrique Alberto Gomes Freilão Arraiolos, e António José
Sanfona Coelho, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Vice - Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara de vinte e dois de Outubro
de dois mil e quatro.--------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
duzentos e doze, datado de quatro do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
quinhentos e trinta e sete mil e novecentos e setenta e nove euros e vinte e oito
cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------
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LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------Requerimento de JORGE VEIGA FREITAS e AMÉRICO JORGE SARAGOÇA
MELGADA GONÇALVES MONTEIRO, número oitenta e sete, de treze do mês findo,
a solicitar a anulação da pretensão referida no ponto três ponto dois da informação dos
Serviços Técnicos de Obras número cento e vinte e dois barra dois mil e quatro, de treze
de Setembro, uma vez que os espaços verdes a implantar na área de loteamento serão do
domínio exclusivamente privado e não público, com vista ao licenciamento da operação
de loteamento a que se refere o processo número um barra dois mil e quatro. Doc. n.º
14445. Proc. n.º 01/2004.--------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número cento e trinta e sete, de vinte cinco de Outubro findo e informar os
requerentes de acordo com a mesma, ou seja, informar que se retira da referida
informação técnica o ponto três ponto dois ficando os promotores do loteamento sem a
obrigação de executar aquele tipo de trabalhos.------------------------------------------------Petição de JORGE VEIGA FREITAS, datada de onze do mês findo, sobre a situação da
valinha a que se refere o processo de loteamento número um barra dois mil e quatro.
Proc. n.º 01/2004.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número cento e quarenta e cinco, de vinte e nove do mês findo e informar o
peticionário que a câmara vai solicitar parecer à Comissão de Coordenação de
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (Divisão Hidráulica) sobre o
revestimento da valinha.---------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:------------------------------------------------------------------Requerimento de ANA RODRIGUES D, ALMEIDA, MARIA CELESTINA DE
ALMEIDA

SARDINHEIRO

FIDALGO

e

JOSÉ

RAIMUNDO

ALMEIDA

SARDINHEIRO, proprietários do prédio com a área total de sete mil quatrocentos e
oitenta metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça, sob
o número cinco mil seiscentos e setenta e oito e inscrito na matriz sob o artigo número
023.0024.0000, sito na Rua Jacinto dos Mártires Falcão, Casal da Gatinheira, freguesia
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e concelho de Alpiarça, a confrontar do Norte com Rua Jacinto dos Mártires Falcão, do
Sul com Travessa da Patracola, do Nascente com Rua Ana Pereira Piscalho e do Poente
com Mário Duarte Cavaco, a requerem o destaque de uma parcela de terreno do referido
prédio com a área de mil trezentos e quarenta e três metros quadrados, a confrontar do
Norte com Rua Jacinto dos Mártires Falcão, do Sul com os próprios, do Nascente com
Rua Ana Pereira Piscalho e do Poente com Mário Duarte Cavaco. Doc. número 14866.
Proc. n.º L-8.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão, certificando o solicitado conforme
referido na informação dos Serviços Técnicos de Obras número cento e trinta e nove, de
vinte sete do mês findo.----------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
cento e trinta e sete, de vinte e oito do mês findo, a informar sobre a Tarifa Aplicável à
Iluminação Pública no ano de dois mil e cinco. Doc. n.º 15040. Proc. n.º E-6.------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL, número três mil setecentos e três,
datado de quinze do mês findo, a solicitar autorização para colocação de pendões na
área geográfica do Município de Alpiarça, para publicitar a V Feira do Montado, que
vai decorrer em Tomar entre vinte seis de Novembro e um de Dezembro de dois mil e
quatro. Doc. n.º 14903. Proc. n.º A-8-1-4.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, informando a requerente que deve
retirar o material após o evento.------------------------------------------------------------------Ofício de CATARINA ALEXANDRA DIAS ALVES MATIAS, datado de vinte do
mês findo, residente na Rua da Liberdade, número quarenta e sete, Frade de Baixo,
Alpiarça, a solicitar a atribuição de um subsídio para apoio ao V Encontro Nacional
sobre a Fenilcetonúria, a realizar em Lisboa, nos dias dezanove, vinte e vinte e um do
mês em curso. Doc. n.º 14766. Proc. n.º A-8-1-4.--------------------------------------------------------3

Deliberado, por unanimidade, informar a requerente que o pedido deve ser apresentado
através da Associação Nacional de Municípios Portugueses.--------------------------------Fax de JOAQUIM DA SILVA LICO, enviado à Câmara Municipal em dois do mês em
curso, a solicitar apoio para a realização de uma exposição de pintura, do pintor Rui
Pinto – Coelho, cujas telas irão ser enquadradas em mini ambientes constituídos por
peças de antiquários, tapetes orientais, objectos decorativos e esculturas de outros
artistas plásticos, a levar a efeito na Quinta de S. José, em Alpiarça, com início no dia
quatro de Dezembro próximo e que irá prolongar-se até ao dia dez ou doze do mesmo
mês.---------------------------------------------------------------------------------------------------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: “Eu voto contra
porque apesar de todas as iniciativas serem bem vindas, temos no entanto uma galeria
de exposição na Casa - Museu dos Patudos, onde estas iniciativas devem ser
desenvolvidas. O caso da “Tintas e Letras” já poderá ter outro tipo de apreciação,
porque é um pouco diferente desta. Trata-se neste caso de uma situação particular de
projecção da própria casa . Se assim não fosse, não haveria inconveniente em transferir
a exposição para a Casa – Museu dos Patudos. Não me parece que seja razoável
participar nesta situação”.--------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes refutou, dizendo que se trata de um evento cultural de
interesse, uma vez que se dirige a toda a região e que de certo se traduzirá num meio de
divulgação do concelho.---------------------------------------------------------------------------Ofício da AEQUA - ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE ALPIARÇA, sem data, a
apresentar o balanço financeiro do Campeonato Nacional de Atrelagens realizado em
Alpiarça nos dias quinze, dezasseis e dezassete do mês findo, e a solicitar a atribuição
de um subsídio de três mil trezentos e dez euros e noventa e quatro cêntimos, para
pagamento de despesas com o referido campeonato (Défice Previsional).-----------------Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio do referido montante.------------------
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PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO DEZASSEIS, DE DOIS MIL
E TRÊS, DE COMISSÃO CONCELHIA DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS
(RELATÓRIO FINAL):----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face ao parecer da Consultora Jurídica da Câmara de
vinte e dois de Junho último, arquivar o processo.---------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO NÚMERO DEZOITO, DE DOIS MIL E
TRÊS, DE SOCIEDADE FILARMÓNICA ALPIARCENSE “PRIMEIRO DE
DEZEMBRO” (RELATÓRIO FINAL):---------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face ao parecer da Consultora Jurídica da Câmara de
vinte e dois de Junho último, arquivar o processo.---------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO – NÚMERO DEZANOVE, DE DOIS MIL
E TRÊS, DE MOTO CLUBE CHARRUA (RELATÓRIO FINAL):------------------------Deliberado, por unanimidade, face à informação da Consultora Jurídica da Câmara de
vinte e dois de Junho último, arquivar o processo.---------------------------------------------MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

–

ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE E DOIS:----------------------------------------------------Presente a proposta de modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.-Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado
neste documento em vinte seis de Outubro último, que autorizou esta modificação ao
Plano Plurianual de Investimentos.---------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE SEIS:-------Presente a proposta de modificação ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado
neste documento em vinte seis de Outubro último, que autorizou esta modificação ao
orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE SETE:------Presente a proposta de modificação ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------5

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em dois do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Vice - 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 a proposta do Vice - Presidente
da Câmara por não concordar com a entrada sistemática de assuntos fora da Ordem do
Dia, embora participe na sua votação.-----------------------------------------------------------FORAM APRECIADOS OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de vinte e nove do mês findo, para
atribuição de um subsídio, no valor de mil euros, à AEQUA – ASSOCIAÇÃO
EQUESTRE DE ALPIARÇA, pela colaboração prestada na realização do Festival
Hípico, integrado na Alpiagra – XXII Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça.-----------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE AVENÇA, DE ADVOGADO OU SOCIEDADE
DE ADVOGADOS PARA PRESTAR APOIO JURÍDICO À CÂMARA MUNICIPAL
DE ALPIARÇA:------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, sem data, para contratação, em regime de
avença, de advogado ou sociedade de advogados para prestar apoio jurídico à Câmara
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
naquele documento em vinte seis do mês findo, que autorizou os procedimentos
constantes da proposta, com vista à contratação da referida prestação de serviços.-------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO CATORZE, DE DOIS MIL E
TRÊS, DE CUSTÓDIO BATISTA GARCIA – PAGAMENTO DE COIMA EM
PRESTAÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de CUSTÓDIO BATISTA GARCIA, residente na Rua dos Batistas,
Fazendas de Almeirim, arguido no processo de Contra – Ordenação número catorze de
dois mil e três, a requerer o pagamento da coima que lhe foi aplicada, em dez prestações
mensais e sucessivas, de quarenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos cada, até dia
oito de cada mês, pagando com a primeira prestação as custas do processo.---------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão do requerente.-------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DISCIPLINAR MANDADO INSTAURAR POR DELIBERAÇÃO
TOMADA EM REUNIÃO DE CÂMARA DE DEZANOVE DE JULHO DE DOIS
MIL E QUATRO - PROVIDÊNCIA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA
DA DELIBERAÇÃO TOMADA EM REUNIÃO DE CÂMARA DE VINTE E
QUATRO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUATRO, REQUERIDA PELO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LEIRIA:---------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de três do mês em curso, para que
seja deliberado que a suspensão de eficácia da deliberação que decidiu pela demissão de
RICARDO JORGE TIRANO FREITAS VAZ, determina grave lesão para o interesse
público, designadamente no regular funcionamento dos serviços, na dignidade e
prestígio da Câmara Municipal de Alpiarça e na confiança institucional que tem de
presidir ao exercício das funções públicas.------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez questão de informar, antes de lida a proposta do
Presidente da Câmara e da discussão do assunto, que não ía assumir qualquer posição
sobre o mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------
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Assim, foi deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto em branco, após
escrutínio secreto, concordar com a proposta do Presidente da Câmara, concluindo-se
que a suspensão de eficácia da deliberação que decidiu pela demissão de RICARDO
JORGE TIRANO FREITAS VAZ, determina grave lesão para o interesse público,
designadamente no regular funcionamento dos serviços, na dignidade e prestígio da
Câmara Municipal de Alpiarça e na confiança institucional que tem de presidir ao
exercício das funções públicas.-------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado notificar o senhor Ricardo Vaz desta deliberação e do teor da
proposta que a sustenta e que faz parte integrante da mesma.--------------------------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Vice - 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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