ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2002 - NÚMERO QUINZE.------------------------Aos dezanove dias do mês de Julho do ano de dois mil e dois, 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, José Carlos Viegas Ferreirinha e António José Sanfona Coelho, Vereadores.----Foi justificada a falta do Vereador Henrique Alberto Gomes Freilão Arraiolos.----------Aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, eram dezasseis 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 cento
e trinta e quatro, datado de dezoito do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
trezentos e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e dois euros e noventa e oito
cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:-------------------------------------------OBRAS:--------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento/Proposta de MARIA ARMINDA PRATAS COUTINHO ZÚNIGA,
residente na Avenida de Roma, número cento e três, sétimo andar esquerdo, em Lisboa,
datado de vinte do mês findo, a propor a doação de duas parcelas de terreno sito do lado
direito e do lado esquerdo da estrada Casalinho-Vale da Lama, tendo como
contrapartida

da

Câmara

Municipal

de

Alpiarça,

intervenções

de

melhoramentos/beneficiações no prédio misto, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alpiarça sob o número trezentos e setenta e dois, sito em Casalinho, a
confortar do norte com Estrada (Casalinho), do sul com Vale da Atela, do Nascente
com Maria de Lurdes Casqueiro e do poente com Vale da Lama.Doc. n.º 8316. Proc. n.º
O-25-1.---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara Municipal aceita a doação nas
condições pretendidas. Quanto à alteração ao Plano Director Municipal foi deliberado
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informar que a Câmara vai sugerir a inclusão em perímetro urbano da área pretendida.-ALIENAÇÃO DE BENS:------------------------------------------------------------------------VENDA DE LOTES DE TERRENO SITUADOS NA RUA JOÃO MARIA DA
COSTA, EM ALPIARÇA (LOTEAMENTO DE ARTUR CARVALHO E OUTRO).---Não houve interessados.--------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de MANUEL FREITAS DA SILVA POMBAS, residente na Rua
Coronel António Manuel Baptista, Fazendas de Almeirim, em Almeirim, a requerer o
pagamento integral, no valor de trinta e quatro mil novecentos e quinze euros e oitenta e
cinco cêntimos, da parcela de terreno com a área de dois mil setecentos e onze metros
quadrados, sito no lugar de Frade de Cima em Alpiarça, aquando da outorga da escritura
de compra e venda ou, em alternativa, a hipótese da liquidação imediata na data da
escritura, de cinquenta por cento do valor acordado, e os restantes cinquenta por cento
liquidados, integralmente, no prazo de sessenta dias a contar da data da outorga da
referida escritura.Doc. n.º 8266. Proc. n.º O-25-1.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara aceita as seguintes condições de
pagamento:------------------------------------------------------------------------------------------ cinquenta por cento do valor acordado, no acto da escritura de compra e venda;--------- vinte cinco por cento, sessenta dias após a escritura de compra e venda;------------------ vinte cinco por cento, cento e vinte dias, após a escritura de compra e venda.-----------Circular

emanada

da

ASSOCIAÇÃO

NACIONAL

DE

MUNICÍPIOS

PORTUGUESES, com a referência número cinquenta e nove barra dois mil e dois,
datada de nove do mês em curso, sobre proposta de Lei da Estabilidade Orçamental.
Doc. 8379. Proc. n.º A-9.-Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------------------------Ofício da ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO
CONCELHO DE ALPIARÇA, com sede na Rua Dr. José António Simões, número
cinquenta e dois, em Alpiarça, datado do nove do mês findo, a solicitar a isenção de
pagamento da limpeza de fossa, assim como a isenção deste tipo de serviço, caso seja
necessário no futuro, considerando a natureza desta associação (IPSS).Doc. n.º 8390.
Proc. n.º A-3-7.------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão, atendendo a que a zona onde está
construída a associação não está coberta pela rede de saneamento.--------------------------
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Petição de JOSÉ MANUEL ATRACADO LUÍS, datada de oito do mês em curso,
a solicitar autorização para efectuar o pagamento da renda em atraso da sua habitação
sita na Rua Maestro Virgílio Fortunato Wenceslau, lote-C, em Alpiarça, nos seguintes
termos: mensalmente, o mês que decorre e ainda um mês em atraso, por motivo de ter
sofrido um acidente e não ter disponibilidades financeiras para o efeito. Doc. n.º 8318.
Proc. n.º S-3-10.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a pretensão e informar o requerente.------MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (P.P.I)ALTERAÇÃO NÚMERO UM:-----------------------------------------------------------------Presente a Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe, no valor de
cento e cinquenta e cinco mil euros.-------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado no
referido documento em dez do mês em curso, que autorizou esta alteração ao Plano
Plurianual de Investimentos.(P.P.I.).------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL-ALTERAÇÃO NÚMERO UM:--Presente a Alteração ao Orçamento Municipal em epígrafe, que acusa uma receita de
cento e oitenta e dois mil euros a equilibrar igual despesa.-----------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado no
referido documento em dez do mês em curso, que autorizou esta alteração ao orçamento
municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA.-------------------------------------------------------------------No uso da palavra o senhor 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:-------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA, número setenta e
cinco/COM/dois mil e dois, datado de dez do mês em curso, a solicitar a aprovação da
tabela de preços de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros de forma a que possam
ser cobrados pelos serviços municipais. Doc. n.º 8471. Proc. n.º B-2.-----------------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao assunto
de acordo com a lei vigente.----------------------------------------------------------------------Ofício da “SECÇÃO DE CICLOTURISMO” DA SOCIEDADE FILARMÓNICA
ALPIARCENSE “PRIMEIRO DE DEZEMBRO”, datado de onze do mês em curso, a
solicitar apoio para a realização do passeio cicloturístico em homenagem a JOÃO JOSÉ
AGOSTINHO NUNES, já falecido, nomeadamente a compra de quinhentos bonés, com
o nome do homenageado e com o brasão da Câmara Municipal, bem como a cedência
de um carro de som para acompanhamento da prova e uma ambulância e respectiva
tripulação para dar apoio aos cicloturistas. Doc. n.º 8651. Proc. n.º E-5-2.----------------Deliberado, por unanimidade, comparticipar na iniciativa com a compra de quinhentos
bonés, sem brasão da Câmara e dar apoio com um carro de som para acompanhamento
da prova. Foi também deliberado informar que, a exemplo de situações idênticas, as
ambulâncias devem ser solicitadas ao Corpo de Bombeiros Municipais e efectuado o
respectivo pagamento. Foi ainda deliberado informar que a anuência da Câmara
Municipal está sujeita a demonstração prévia da concordância familiar para a
homenagem proposta e forma pretendida.------------------------------------------------------SAIBREIRA/PEDREIRA DA QUINTA DOS PATUDOS:---------------------------------Fax da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datado de dezasseis do mês em
curso, a enviar, para conhecimento, o texto da contra-proposta à Proposta de Acordo
apresentada pela Câmara Municipal de Alpiarça em Maio de dois mil e dois, sugerido
pela empresa J. LOPES & HILÁRIO E COMPANHIA, LIMITADA, sobre o assunto
em epígrafe.----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, o seguinte:-------------------------------------------------------1 - Rectificar o ponto um, no sentido de passar a constar na parte final o seguinte:
“Pretende a signatária prestar serviços a terceiros com vista a aproveitar as massas
minerais (seixo) que estão acumuladas nos solos e que dificultam a mobilização dos
terrenos para a agricultura”;----------------------------------------------------------------------2 - Rectificar o ponto três no sentido de passar a constar o seguinte: “O encerramento da
Saibreira/Pedreira dos Patudos ocorrerá durante um prazo máximo de sessenta dias à
concessão das licenças referidas no ponto um da presente proposta, tendo essas licenças
carácter provisório que passará a definitivo com o encerramento da sabreira/pedreira.--HISTÓRIA DE CICLISMO DE ALPIARÇA:-------------------------------------------------Carta de JOSÉ JOÃO MARQUES PAIS, datada de dezasseis do mês em curso, a
solicitar patrocínio para a elaboração do livro “História do Ciclismo em Alpiarça”, bem
4

como a solicitar que o lançamento da obra ocorra durante a Feira do Livro de Alpiarça.
Doc. n.º 8648.Proc. n.º E-5-1.-------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, formalizar o apoio da Câmara Municipal, devendo o
assunto ser tratado com o autor do livro, em termos do montante a atribuir, ou seja, o
autor deve apresentar uma proposta escrita mais concreta do que pretende. Foi ainda
deliberado concordar que o livro seja lançado na Feira do Livro de Alpiarça.-------------TOPONÍMIA.--------------------------------------------------------------------------------------Proposta verbal do PRESIDENTE DA CÂMARA para atribuição do nome de MÁRIO
JOÃO GRAZINA FELICIANO (Encenador), nascido a dois de Setembro de mil
novecentos e cinquenta e oito e falecido a dois de Janeiro de mil novecentos e noventa e
cinco, à Rua do loteamento da Avenida Carlos Relvas, em Alpiarça.-----------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta. Foi ainda deliberado
informar a família do falecido (mãe), da tomada de posição da Câmara e convocá-la
para estar presente aquando da colocação, no local, da respectiva placa toponímica.-----LOTEAMENTO MUNICIPAL DO FRADE DE BAIXO-VENDA DE LOTES DE
TERRENO:----------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezassete do mês em
curso, a propor a venda dos lotes de terreno numerados de um a oito do loteamento do
Frade de Baixo, Alpiarça, bem como a propor a aprovação dos índices e normas
urbanísticas a aplicar.------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os índices e normas
urbanísticas a aplicar, bem como proceder à venda dos referidos lotes de terreno, sendo
a base de licitação de cinquenta euros/metro quadrado e os lanços não inferiores a
quinhentos euros.----------------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:----------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de hoje, a solicitar
tomada de posição por parte da Câmara relativamente à efectiva perda do lote de terreno
número oitenta e nove da Zona Industrial de Alpiarça, reservado em nome da empresa
IRRIGAL-EQUIPAMENTOS DE REGA, LIMITADA.-------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação e proceder em
conformidade, ou seja, informar a empresa que, por incumprimento de deliberações
camarárias, perdeu o direito ao lote.-------------------------------------------------------------GRATIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------
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Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de dezoito do mês em curso, para
atribuição de uma gratificação a CARLOS EDUARDO PEREIRA PICADO, pela
colaboração prestada a título pontual durante as comemorações do Vinte Cinco de
Abril, nos dias vinte e quatro e vinte cinco de Abril do ano em curso, no valor de vinte e
um euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.------------------------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de dezoito do mês em curso, para
atribuição de uma gratificação a CARLOS EDUARDO PEREIRA PICADO, pela
colaboração prestada durante a V Feira do Vinho do Ribatejo no stand da Rota da Vinha
e do Vinho do Ribatejo, no valor de cento e oitenta e seis euros.----------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.------------------------------------------------------------------------------------Propostas da Vereadora VANDA NUNES, datadas de dezoito do mês em curso, para
atribuição de gratificações aos indivíduos a seguir mencionados, no valor de quarenta e
cinco euros cada, pela colaboração prestada, a título pontual e específico, durante o mês
em curso ao Projecto “Oficina da Brincadeira”, no âmbito do programa ATL e
OTL/Dois mil e dois, no período de um a doze do mês em curso: MARIA ANA PAIS
DE AZEVEDO, NUNO LUÍS BIZARRO NEVES LEITÃO, MADALENA FLOR
ANTUNES BARCELOS, SILVIA FILIPA SANTOS AMADOR, ANA SOFIA DOS
SANTOS

PEDRO,

ANA

MARGARIDA

PEREIRA

S.

CUNHA,

VASCO

ALEXANDRE F. DOS SANTOS, TÂNIA SOFIA SIMÕES FERNANDES, LAURA
ISABEL NOGUEIRA VENTURA, e INÊS PEREIRA NUNES.---------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com estas propostas e proceder ao pagamento
das referidas quantias.-----------------------------------------------------------------------------PROPOSTAS:-------------------------------------------------------------------------------------LIGAÇÃO DO SITE DA BIBLIOTECA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE

ALPIARÇA AO PORTAL DAS LIVRARIAS DA UNESCO:------------------------------Proposta conjunta do PRESIDENTE DA CÂMARA e da VEREADORA VANDA
NUNES, datada de hoje, para atribuição de um voto de reconhecimento pela qualidade
de trabalho que foi e está a ser desenvolvido pela equipa de trabalho da autarquia,
coordenada pelo senhor Rui Gaspar, sobre o assunto em epígrafe, conforme comunicado
à Biblioteca Municipal a partir do Portal de Livrarias da Unesco. Propõe ainda que seja
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dado conhecimento à Assembleia Municipal de Alpiarça da deliberação que for tomada
sobre o assunto.------------------------------------------------------------------------------------DISPONIBILIZAÇÃO

GRATUITA

DA

FREQUÊNCIA

DAS

PISCINAS

MUNICIPAIS AOS UTENTES DAS DIVERSAS VALÊNCIAS DA FUNDAÇÃO
JOSÉ RELVAS:-----------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezassete do mês em curso, para
a Câmara Municipal de Alpiarça disponibilizar, gratuitamente, a frequência das piscinas
municipais aos utentes das diversas valências da Fundação José Relvas, mediante prévia
articulação com o serviço municipal responsável pelo funcionamento de tal
equipamento.---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.--------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram dezoito 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, 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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