ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2001 - NÚMERO OITENTA E SEIS.
Aos sete dias do mês de Março do ano de dois mil e um, 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, Carlos Jorge Duarte Pereira, José João Marques
Pais, Isabel Maria Fernandes da Silva Coelho e Maria Gabriela Saturnino Pinhão da Silva
Coutinho, Vereadores.
Aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, eram quinze horas e trinta minutos, foi
lida a acta da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade e assinada.
MOVIMENTO DE FUNDOS:
Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número quarenta e
quatro, datado de seis do mês em curso, que acusa um saldo disponível de cento e trinta e
cinco milhões quatrocentos e dezoito mil oitocentos e oitenta e cinco escudos e oitenta
centavos.
ORDEM DE TRABALHOS:
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
OBRAS:-- Requerimento de JOÃO MANUEL MELO CALISTO, residente na Rua José
Relvas, Pinhal da Torre, freguesia e concelho de Alpiarça, a requerer alteração e ampliação do
prédio urbano situado na Rua José Relvas, em Alpiarça. Doc. n.º1853. Proc. n.º 117/00.Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras de
cinco do mês em curso e rectificar a deliberação tomada em reunião de seis de Setembro do
ano findo, ou seja, deferir o processo com base na existência de edificação à data da entrada
em vigor da carta da Reserva Ecológica Nacional e da pretensão não resultar qualquer
acréscimo da área coberta existente.
Requerimento de PEDRO CARLOS & FILHOS, LIMITADA, com sede na Rua Manuel
Paciência Gaspar, número duzentos e setenta, em Alpiarça, na qualidade de proprietário do
lote de terreno número trinta e três da Urbanização do Sacadura, em Alpiarça, a requerer a
reapreciação da decisão tomada relativamente ao processo de obras número sessenta e quatro /
dois mil, para a edificação de duas vivendas geminadas no referido terreno. Doc. n.º 2073.
Proc. n.º 64/2000.
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Deliberado, por maioria (quatro votos a favor e uma abstenção da Vereadora Maria Gabriela
Coutinho), viabilizar a pretensão, devendo os Serviços Técnicos de Obras garantir que
dois/três dos actuais proprietários dos lotes confinantes, dão a sua concordância.
A alteração referida deverá ser submetida a inquérito público, pelo prazo mínimo de sessenta
dias, nos termos da legislação em vigor e, posteriormente ser aprovada pela Câmara
Municipal e ratificada em Assembleia Municipal .
Foi ainda deliberado informar que se mantem a cor branca para as edificações, até uma
eventual alteração para o local, por parte do autor do projecto, conforme já foi solicitado. A
Vereadora Maria Gabriela Coutinho informou que a sua abstenção se deveu ao facto de não
ter estado presente na reunião de vinte e quatro de Janeiro último, onde o assunto foi
discutido.
LOTEAMENTOS:
ALTERAÇÃO AO TEOR DO LOTE NÚMERO DOIS A QUE SE REFERE O ALVARÁ
DE LOTEAMENTO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E UM:
Requerimento da PLANOTEJO – COOPERATIVA RIBATEJANA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, CRL, com sede em Rua Conselheiro Figueiredo Leal, números quinze e dezassete, em
Alpiarça, datado de dois do mês em curso, a requerer que seja alterado o teor do lote número
dois referente ao alvará de loteamento número um barra dois mil e um. Doc. n.º 2926. Proc.
n.º L-8.
Deliberado, por unanimidade, face ao parecer dos Serviços Técnicos de Obras de cinco do
mês em curso, autorizar a pretensão conforme solicitado.
OPERAÇÕES DE DESTAQUE:
Requerimento de DEOLINDA MARIA FLORÊNCIO, residente na Rua Primeiro de Maio,
número sessenta e oito, em Frade de Cima, Alpiarça; MARIA EMILIA CANIÇO RIBEIRO
DE OLIVEIRA, residente na Rua António Ribeiro Pardal, em Fazendas de Almeirim,
Almeirim; TELMO MANUEL RIBEIRO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA, residente na Rua
António Ribeiro Pardal, em Fazendas de Almeirim, Almeirim; DORA ISABEL RIBEIRO
FLORÊNCIO DE OLIVEIRA, residente na Rua António Ribeiro Pardal, em Fazendas de
Almeirim, Almeirim; PLACIDINA FLORÊNCIO DE OLIVEIRA; JOSÉ CELESTINO
NUNES RIBEIRO, residente na Rua Primeiro de Maio, número sessenta e oito, em Frade de
Cima, Alpiarça; JESUINA MARIA TOMÉ, residente na Rua Primeiro de Maio, em Frade de
Cima, Alpiarça; e BASILIO TOMÉ FLORÊNCIO, residente na Rua Primeiro de Maio, em
Frade de Cima, Alpiarça, a requererem que lhes seja autorizado o destaque de uma parcela de
terreno, com área de três mil setecentos e noventa e cinco metros quadrados, sito na Rua
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Primeiro de Maio, Frade de Cima, freguesia e concelho de Alpiarça, a confrontar do norte
com Rua António Maria Florêncio e José Alves Florêncio, do sul com herdeiros de Augusto
de Oliveira Maltez e herdeiros de Joaquim Florêncio, do nascente com António Francisco
Caniço e do poente com Rua Primeiro de Maio, do prédio misto, com a área total de sete mil e
duzentos metros quadrados, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 063 0091.0000 e na
matriz predial urbana sob o artigo número mil oitocentos e três da freguesia de Alpiarça,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça, sob o número cinco mil setecentos e
dez da freguesia de Alpiarça, sito na Rua Primeiro de Maio, em Frade de Cima, Alpiarça, a
confrontar do norte com António Maria Florêncio e José Alves Florêncio, do sul com Rua dos
Sobreiros, do nascente com António Francisco Caniço e do poente com Rua Primeiro de
Maio, composto por vinha, cultura arvense e casas rés-de-chão para habitação. Doc. n.º 1855.
Proc. n.º L-8.
Deliberado, por unanimidade, certificar de acordo com o parecer dos Serviços Técnicos de
Obras datado de cinco do mês em curso, ou seja, autorizar a pretensão, devendo constar na
certidão o ónus do não fraccionamento.
SUBSÍDIOS:
Proposta da Vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e seis do mês
findo, para atribuição de um subsídio, no valor de quatrocentos e quarenta e cinco mil escudos
à Sociedade Filarmónica Alpiarcense "Primeiro de Dezembro", para fazer face a despesas
com os festejos Carnavalescos (onze carros inscritos, a vinte e cinco mil escudos cada, no
total de duzentos e setenta e cinco mil escudos; prémio para os cinco melhores classificados,
no valor de oitenta mil escudos; conjunto para animar o baile de entrega de prémios do
carnaval – noventa mil escudos).
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente da Câmara exarado
no mencionado documento, em vinte e seis do mês findo, que autorizou o pagamento da
referida quantia.
GRATIFICAÇÕES:
Proposta da Vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, datada de vinte e três do mês
findo, para atribuição de uma gratificação de vinte e nove mil seiscentos e setenta e três
escudos, a Maria Goreti Oliveira Meca, pelo apoio prestado na Biblioteca Municipal, durante
o mês de Janeiro findo.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.
TOPONÍMIA:
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Proposta do Vereador JOSÉ JOÃO PAIS, datada de cinco do mês em curso, para, uma vez
que já foi contactada a Comissão de Toponímia, se proceder à atribuição de letras para a
denominação das ruas da Zona Industrial de Alpiarça, atendendo a que os arruamentos não
têm qualquer designação ou nome, o que tem dificultado alguns contactos com as empresas aí
instaladas.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.
VÁRIOS:
EMPRÉSTIMO DE TRINTA E UM MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E
QUINHENTOS ESCUDOS – VALORIZAÇÃO URBANA DE ALPIARÇA:Proposta do Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de cinco do mês em curso, para
concretização de um empréstimo, no valor de trinta e um milhões seiscentos e oitenta e seis
mil e quinhentos escudos, para financiamento do projecto "Valorização Urbana de Alpiarça",
integrado no Quadro Comunitário de Apoio III, junto da Caixa Geral de Depósitos, por ser a
instituição bancária que oferece melhores condições contratuais.
Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente proposta e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.
PISCINAS MUNICIPAIS – Piscina Coberta (Corpo C e D – Limpos) e Arranjos Exteriores
(Parte):
Ofício da empresa JOÃO SALVADOR, LIMITADA, com sede na Rua dos Arcos, número
sessenta e sete – A, em Tomar, datado de catorze de Novembro do ano findo, com a
referência trezentos e vinte e nove / GF, a enviar listagem de trabalhos a mais referente ao
fornecimento e aplicação do Equipamento Hoteleiro da obra em epígrafe, no valor de nove
milhões duzentos e noventa e sete mil escudos, acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal. Doc. n.º 15353. Proc. n.º O-47-2.
Face à informação do Gabinete de Apoio ao Presidente, datada de vinte e nove de Janeiro
último, foi deliberado, por unanimidade, aceitar o valor proposto e proceder à elaboração do
respectivo contrato adicional. Foi ainda deliberado aprovar a minuta do contrato.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA – EDP:
Proposta dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de cinco do mês em curso, para
aceitação dos Orçamentos elaborados pela EDP, relativamente à iluminação dos arruamentos
constantes em lista que anexa.
Deliberado, por unanimidade, aceitar os Orçamentos para a iluminação pública dos
arruamentos indicados na listagem proposta pela EDP.
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VIGÉSIMO TERCEIRO GRANDE PRÉMIO INTERNACIONAL DE CICLISMO DE
TORRES VEDRAS – TROFÉU JOAQUIM AGOSTINHO:
Ofício da UDO – UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE, datado de cinco do mês em curso,
com a referência quarenta e dois, a solicitar colaboração para a realização da iniciativa em
epígrafe, a realizar de onze a quinze de Julho do ano em curso (Patrocínio para uma chegada),
no valor de um milhão e cem mil escudos. Doc. n.º 2947. Proc. n.º E-5/2.
Deliberado, por maioria (4 votos a favor e uma abstenção do senhor Presidente da Câmara),
não patrocinar o evento, em virtude de o pedido ter chegado tardiamente e tal verba não
constar em Plano de Actividades.
Foi ainda deliberado informar que o patrocínio poderá, eventualmente, ser equacionado no
próximo ano, caso o pedido seja feito com maior antecedência.
O senhor Presidente da Câmara informou que o seu sentido de voto foi a abstenção pelo facto
de o contacto com a Comissão Organizadora do evento ter sido tratado directamente com a
sua pessoa.
PUBLICAÇÃO DA AGENDA ROTEIRO-CONCELHO DE ALPIARÇA – DOIS MIL E
UM / DOIS MIL E DOIS:
Presente novamente o oficio do JORNAL DE ALPIARÇA, com sede na Rua Luis de Camões,
número sessenta e quatro, em Alpiarça, a solicitar, para efeitos da publicação em epígrafe, um
patrocínio de cento e setenta mil escudos, com a contrapartida de ficarem disponíveis para a
Câmara Municipal de Alpiarça as páginas contracapa e versus da contracapa, bem como
oferecidas duzentas agendas roteiros. Doc. n.º 1904. Proc. n.º P-6.
Na sequência da deliberação tomada na reunião de vinte e um do mês findo, a vereadora
Maria Gabriela Coutinho apresentou uma proposta verbal, no sentido de se colaborar com o
trabalho com a atribuição de uma verba no valor de cento e setenta mil escudos, com a
contrapartida de ficarem disponíveis para a Câmara Municipal de Alpiarça as páginas
contracapa e versus da contracapa da agenda, a cores, bem como dez páginas no seu interior
para publicidade institucional do concelho e ainda a oferta de duzentas agendas roteiros.
Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.
DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE NA RUA JOSÉ RELVAS, NÚMERO CENTO E
TRINTA, EM ALPIARÇA, JUNTO AO ANTIGO CINEMA:
Ofício da empresa TERROCRAVINA – ALUGUER DE MAQUINAS AGRÍCOLAS E
INDUSTRIAIS, LIMITADA, com sede na Rua Fernão Magalhães, número onze, em
Alpiarça, datado de dezasseis do mês findo, a enviar Orçamento para a demolição do prédio
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em epígrafe, propriedade de Maria de Lourdes Casqueiro, no valor de trezentos e vinte e sete
mil e seiscentos escudos, com o Imposto sobre o Valor Acrescentado incluído.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento proposto.
REQUISIÇÕES:
Foram autorizadas as requisições com os seguintes números: - SERVIÇO EMISSOR ZERO
UM: dois; quinze; dezasseis; vinte e cinco; cinquenta e três; sessenta e sete; setenta e dois;
cento e seis; cento e dezasseis; cento e vinte e oito; cento e trinta e nove; cento e quarenta e
um; do cento e cinquenta e nove ao cento e sessenta e dois; cento e setenta; cento e setenta e
três; do cento e setenta e sete ao duzentos e trinta e um, com excepção dos números cento e
noventa e um, cento e noventa e três, cento e noventa e cinco, duzentos e três, duzentos e
nove, duzentos e dez, duzentos e catorze, duzentos e dezassete, duzentos e vinte e dois e
duzentos e trinta; duzentos e trinta e cinco; do duzentos e trinta e sete ao duzentos e quarenta
e um; duzentos e quarenta e quatro; duzentos e quarenta e cinco; duzentos e quarenta e sete;
duzentos e cinquenta e quatro; do duzentos e cinquenta e sete ao duzentos e sessenta e três,
com excepção do número duzentos e sessenta; duzentos e sessenta e nove; do duzentos e
setenta e dois ao duzentos e setenta e quatro; do duzentos e setenta e sete ao trezentos e seis,
com excepção dos números duzentos e oitenta e um, trezentos e três e trezentos e quatro;
trezentos e nove; trezentos e dez; trezentos e vinte e três; trezentos e trinta e um; trezentos e
trinta e nove; trezentos e quarenta e um; trezentos e quarenta e dois; trezentos e quarenta e
seis; trezentos e cinquenta e cinco; - SERVIÇO EMISSOR ZERO DOIS: trinta e três;
quarenta e cinco; cinquenta; do cinquenta e dois ao setenta, com excepção dos números
sessenta e sete e sessenta e oito; setenta e sete; do oitenta ao oitenta e cinco; - SERVIÇO
EMISSOR ZERO TRÊS: um; zero quarenta; duzentos e quatro; trezentos e cinquenta e cinco;
setecentos e quarenta e dois; oitocentos e doze; oitocentos e sessenta e três; novecentos e
trinta e seis; novecentos e quarenta e três; mil trezentos e cinquenta e seis; mil trezentos e
cinquenta e oito; mil trezentos e cinquenta e nove; mil trezentos e setenta e seis; mil
quatrocentos e trinta e sete; mil quatrocentos e quarenta e sete; mil quatrocentos e sessenta e
quatro; mil quatrocentos e setenta e três; mil seiscentos e cinquenta e um; mil seiscentos e
setenta e três; mil oitocentos e setenta e três; mil novecentos e um; mil novecentos e doze;
zero mil quatrocentos e noventa e três; - SERVIÇO EMISSOR OITENTA E OITO: do zero
zero um ao zero zero quatro; do zero noventa e cinco ao zero noventa e sete; duzentos e
sessenta; duzentos e noventa e três; do duzentos e noventa e cinco ao trezentos e onze, com
excepção dos números duzentos e noventa e oito, trezentos e dois, trezentos e quatro,
trezentos e sete e trezentos e nove; trezentos e dezoito; trezentos e setenta e seis; trezentos e
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oitenta e cinco; trezentos e noventa e cinco; quatrocentos e dezoito; quatrocentos e oitenta e
um; quinhentos e três; quinhentos e quarenta e quatro; quinhentos e cinquenta e sete;
quinhentos e setenta e um; seiscentos e três; seiscentos e quatro; oitocentos e vinte e quatro;
novecentos e oitenta e sete; CCA; PUA; mil seiscentos e oitenta e um; dois mil novecentos e
quinze; cinco mil e noventa e cinco; cinco mil trezentos e três; sete mil duzentos e noventa e
quatro; PAZI; - SERVIÇO EMISSOR NOVENTA E OITO: zero dezoito; do cento e sessenta
e cinco FP ao cento e setenta e seis FP; duzentos e oitenta e seis; quarenta e um; quatrocentos
e vinte e nove; quinhentos e setenta e seis; seiscentos e setenta e três; seiscentos e oitenta e
nove; ACIA; AUT zero três; AVAC; EA zero cento e um; EIMP zero dois; FC dois mil e um;
FPS zero trinta e um; FPS zero trinta e dois; MC mil; MC mil e cem; NOS; QT zero um; QT
zero dois; RF zero um; RJUE; SFAM zero dois; SUBCH; UG zero cento e um; no valor total
de trezentos e setenta e cinco milhões quinhentos e noventa e um mil e sessenta e um escudos.
FORA DA ORDEM DE TRABALHOS:
No uso da palavra do Sr. Presidente da Câmara informou que era necessário dar andamento a
outros assuntos não constantes da ordem de trabalhos, mas considerados de certa urgência,
pelo que propôs a sua apreciação nesta reunião. Deliberado, por unanimidade, concordar com
a proposta e apreciar os seguintes assuntos:
VÁRIOS:
Pedido de JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA, na qualidade de arrendatário do prédio sito no
Bairro do Eucaliptal, Bloco B – cinco, em Alpiarça, a solicitar que lhe seja facilitado o
pagamento respeitante a rendas em atraso, sendo esse liquidado em cinco prestações mensais,
pelo facto de se encontrar doente e não ter possibilidade de o fazer pela totalidade. Doc. n.º
2594. Proc. n.º O-26.
Deliberado, por unanimidade, face ao parecer da Consultora Jurídica da Câmara de seis do
mês em curso, autorizar a pretensão.
Requerimento de CLÁUDIA MARIA AGOSTINHO MOEDAS DO VALE, datado de um do
mês findo, a solicitar que lhes seja certificado se esta Câmara não vê inconveniente na
abertura de um consultório Veterinário, no rés-de-chão do prédio sito na Rua Sacadura
Cabral, no número vinte e quatro, em Alpiarça. Doc. nº. 1590. Proc. nº. C-6.
Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer do Médico Veterinário Municipal, de
vinte e seis do mês findo e deferir a pretensão nas condições nele referidas.
Fax da TIPOGRAFIA COELHO E BORGES, LIMITADA, com sede em Quinta da Valada,
Pavilhão um, em Riachos, datado de um do mês em curso, a solicitar apoio monetário, no
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valor de setenta mil escudos para a o projecto "GASTRONOMIA RIBATEJANA". Doc. n.º
2950. Proc. n.º E-5.
Deliberado, por unanimidade, informar que não é possível dar o apoio solicitado por
dificuldades financeiras.
SUBSÍDIOS A COLECTIVIDADES E ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO, COM BASE
NOS PLANOS DE ACTIVIDADES APRESENTADOS:
Presente uma proposta assinada pelos Vereadores MARIA GABRIELA COUTINHO e JOSÉ
JOÃO PAIS, datada de hoje, para atribuição de subsídios, no corrente ano, às seguintes
colectividades e associações do concelho:


Sociedade Filarmónica Alpiarcense "Primeiro de Dezembro" - trezentos mil escudos /

mês e ainda o fornecimento de seiscentos e cinquenta litros de gasóleo / ano;


Clube Desportivo "Os Águias" - trezentos e vinte mil escudos / mês e ainda o

fornecimento de quatro mil litros de gasóleo / ano;


Associação Recreativa do Frade de Baixo - pendente de entrega do plano de

actividades para dois mil e um;


Associação Cultural e Recreativa do Frade de Cima - pendente de entrega do plano de

actividades para dois mil e um;


Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalinho - trezentos mil escudos / ano;



Rancho Folclórico-Casa do Povo de Alpiarça - pendente de entrega do plano de

actividades para dois mil e um;


Núcleo de Cicloturismo da Câmara Municipal de Alpiarça - cento e sessenta mil

escudos / ano e ainda o fornecimento de trezentos litros de gasóleo;


NACA - Núcleo de Amigos do Cicloturismo de Alpiarça - vinte mil escudos para

publicidade na carrinha e ainda o fornecimento de cento e cinquenta litros de gasóleo;


Grupo de Dadores Benévolos de sangue de Alpiarça - cento e sessenta mil escudos /

ano;


Grupo Columbófilo de Alpiarça - pendente de entrega do plano de actividades para

dois mil e um;


Decult - pendente de entrega do plano de actividades para dois mil e um.

Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.
COMEMORAÇÕES DO OCTOGÉSIMO SÉTIMO ANIVERSÁRIO DO CONCELHO DE
ALPIARÇA – PRÉ – PROGRAMA:
O senhor PRESIDENTE DA CÂMARA apresentou o pré-programa para as comemorações de
octogésimo sétimo aniversário do concelho.
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Tomou-se conhecimento.
RELAÇÕES DE GEMINAÇÃO ENTRE A CIDADE DE WYSOKIE MAZOWIECKIE, NA
Polónia E ALPIARÇA:
Ofício da EMBAIXADA DA REPÚBLICA DA POLÓNIA, Departamento Económico e
Comercial, com sede na Avenida da República, número nove, sétimo andar, em Lisboa, com a
referência cento e oitenta e cinco, datado de cinco do mês em curso, a remeter o Acordo de
Estabelecimento das Relações de Geminação entre a cidade de Wysokie Mazowieckie e
Alpiarça, bem como a Resolução da Assembleia Municipal de Wysokie Mazowieckie, de
vinte do mês findo, sobre o mesmo assunto. Doc. n.º 3082. Proc. n.º A-8.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, levar o assunto à Assembleia
Municipal para conhecimento.
Ofício da EMBAIXADA DA REPÚBLICA DA POLÓNIA, Departamento Económico e
Comercial, com sede na Avenida da República, número nove, sétimo andar, em Lisboa, com a
referência cento e oitenta e oito, datado de seis do mês em curso, a remeter um formulário
para preenchimento e posterior devolução, destinado a servir o pedido de financiamento de
parte dos custos da viagem da delegação da Câmara Municipal de Alpiarça, que se deslocará
no próximo mês de Maio do ano em curso a Wysokie Mazowieckie, para efeitos de assinatura
do Acordo de Estabelecimento das Relações de Geminação entre a referida cidade e Alpiarça.
Proc. n.º A-8.
Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, levar o assunto à Assembleia
Municipal para conhecimento.
VOTO DE PESAR:
TRAGÉDIA OCORRIDA em Castelo de Paiva – QUEDA DA PONTE DE ENTRE – OS –
RIOS:
O senhor PRESIDENTE DA CÂMARA apresentou um voto de pesar pela tragédia ocorrida
no passado dia quatro, em Castelo de Paiva, que enlutou o pais, no qual expressa a todas as
famílias das vítimas as mais sentidas condolências pela perda irreparável que sofreram.
Deliberado, por unanimidade, concordar este voto de pesar e dar conhecimento à Câmara
Municipal de Castelo de Paiva.
RESIURB:
O senhor PRESIDENTE DA CÂMARA referiu-se a uma situação, que disse não achar
correcta, e que tem a ver com uma proposta sua, presente em reunião de vinte e um do mês
findo, para que o Executivo Municipal se pronunciasse sobre a sua disposição de, numa
reunião do Conselho de Administração da RESIURB, votar contra a pretensão do
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Administrador Delegado da RESIURB, de exigir meios informáticos, uma secretária pessoal e
ainda de reivindicar a atribuição do pagamento de despesas de representação.
Afirmou que a fotocópia desse documento foi colocada, na altura, nas pastas da vereação,
tendo o assunto chegado ao conhecimento da RESIURB, através de um Fax enviado, dia um
do mês em curso, às quinze horas e dezanove minutos, pela Agência Amilcar, de Alpiarça.
A vereadora MARIA GABRIELA COUTINHO, referiu-se também ao facto de não achar
correcto o procedimento.
O senhor PRESIDENTE DA CÂMARA voltou a intervir para informar que o Conselho de
Administração da RESIURB deliberou, na última reunião, não equiparar o vencimento do
Administrador Delegado a Presidente de Câmara e que se ía diligenciar no sentido de saber
qual o vencimento do cargo de Administrador Delegado.
Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da Câmara,
eram dezassete horas e trinta 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, Técnica Superior de Primeira Classe da mesma Câmara,
servindo de Secretária, a redigi e assino.
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