ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2002 - NÚMERO DEZASSETE:---------------Aos dezanove dias do mês de Agosto 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, Henrique Alberto Gomes Freilão Arraiolos, José Carlos Viegas Ferreirinha e
António José Sanfona Coelho, Vereadores.----------------------------------------------------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 cinquenta e quatro datado de dezasseis do mês em curso, que acusa um saldo
disponível de quatrocentos e quarenta mil setecentos e vinte euros e dezassete
cêntimos.ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------Foi solicitado pelo Vereador HENRIQUE ARRAIOLOS, os seguintes esclarecimentos:Em relação à propaganda da CDU, se iria ser feito levantamento da situação de toda a
propaganda afixada.-------------------------------------------------------------------------------Foi pedida também informação quanto a licenças para afixação de painéis publicitários
e que fossem facultadas.---------------------------------------------------------------------------Pediu esclarecimento em relação às valetas na Estrada Municipal número trezentos e
sessenta e oito (Estrada do Campo), se iriam ser tomadas providências no sentido de
minimizarem os riscos de acidentes:-------------------------------------------------------------Mencionou ainda que os sumidouros dentro da vila, também oferecem algum perigo,
devendo ser corrigidos.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------Foi apreciado o seguinte expediente:------------------------------------------------------------Fax número duzentos e quarenta e cinco, datado de treze do mês em curso, da
DIRECÇÃO-GERAL

DO

ORDENAMENTO

DO

TERRITÓRIO

E

DESENVOLVIMENTO URBANO, sobre a alteração ao Plano Director Municipal de
Alpiarça artigo-dezassete--------------------------------------------------------------------------
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Foi elaborada pelo Vereador JOSÉ CARLOS FERREIRINHA, proposta de suspensão
parcial de parte das alíneas a) e b) do artigo dezassete- Espaços Industriais, pela Câmara
Municipal de Alpiarça à Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do
Território e Vale do Tejo, para futura apreciação.---------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprová-la e aguardar o parecer da Direcção Regional do
Ambiente e do Ordenamento do Território e Vale do Tejo, e que posteriormente a
mesma seja submetida à aprovação as Assembleia Municipal.-------------------------------Carta de HÉLIA MARIA PISCALHO PEREIRA NUNES, datada de sete do mês em
curso, registada sob o número nove mil e seiscentos, processo número E-cinco a
informar que, solicitou junto da SOCIEDADE ALPIARCENSE-PRIMEIRO DE
DEZEMBRO (SECÇÃO DE CICLOTURISMO), que fosse feita a anulação da prova de
homenagem ao seu marido José João Agostinho Nunes.--------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação do dia dezanove do mês findo,
em que foi dado apoio à prova, uma vez que estava pendente da concordância por parte
da família.-------------------------------------------------------------------------------------------Proposta apresentada pelo Professor CARLOS COUTINHO, registada com o número
nove mil setecentos e três, processo número O-quarenta e sete barra dois, de treze do
mês em curso, sobre venda de material de natação das Piscinas Municipais de Alpiarça.Foi apreciada a mesma, tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e
dar andamento ao assunto de acordo com a lei vigente, levar o assunto à próxima
Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------Petição de JOSÉ MANUEL FERREIRA ARANHA E OUTROS, registada sobre o
número nove mil seiscentos e sessenta e cinco, processo número T-quatro datado de
doze do mês em curso, a solicitar a atribuição de nome da Rua no lugar do Frade de
Baixo, tendo sido sugerido pelos mesmos, que a Rua fosse designada por Rua São
Jorge.------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apreciado o requerido, tendo sido deliberado, adquirir junto dos moradores mais
esclarecimentos sobre o assunto.-----------------------------------------------------------------Carta da CONCENE-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LIMITADA, com sede
na Rua Silvestre Bernardo Lima, número cento e cinquenta e oito em Alpiarça, datada
de nove do mês em curso, a informar sobre a venda dos lotes de terreno números cento
e dezasseis a cento e dezanove na Zona Industrial, e respectivas instalações, pelo preço
de duzentos e setenta e cinco mil euros, à firma VAMARO-CONSTRUÇÃO CIVIL
LIMITADA.-----------------------------------------------------------------------------------------
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Foi tomado conhecimento do seu conteúdo e deliberado, por unanimidade solicitar aos
Serviços Técnicos de Obras, a avaliação das instalações com vista à negociação.
Avaliação essa que deverá ser presente à próxima reunião de Câmara. O senhor
Presidente da Câmara e a senhora Vereadora Drª. Vanda Nunes, não participaram na
votação sobre o assunto, por estarem legalmente impedidos.--------------------------------Carta do NÚCLEO DE AMIGOS DO CICLOTURISMO DE ALPIARÇA, com sede na
Rua Manuel Paciência Gaspar, número cento e trinta e um em Alpiarça, registada sob o
número nove mil quinhentos e vinte e oito, processo número E-5 de sete do mês em
curso, a apresentar à Câmara Municipal de Alpiarça o agradecimento, não só pelo apoio
logístico, como toda a hospitalidade que foi dada, à realização do quinto Passeio de
Cicloturismo.---------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------------------------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:-------------------------------------------------------------------------------------------ADENDA À TABELA DE PREÇOS DA PISCINA EXTERIOR, apresentada pelo
Professor CARLOS COUTINHO, registada com o número nove mil setecentos e oitenta
e nove, processo número O-quarenta e sete/dois datado de hoje. A tarifa a cobrar à hora
do almoço, das treze às quinze e ao fim da tarde, das dezoito às vinte, aos utentes a
partir dos quinze anos de idade, no valor de cinquenta cêntimos por hora.-----------------Deliberado, por unanimidade concordar com a proposta e dar andamento ao assunto de
acordo com a lei vigente, levar o assunto à próxima Assembleia Municipal.--------------HISTÓRIA DE CICLISMO DE ALPIARÇA:-------------------------------------------------Carta de JOSÉ JOÃO MARQUES PAIS, datada de hoje, registada sob o número nove
mil oitocentos e doze, processo E-cinco barra um, a enviar proposta para aquisição de
número de exemplares, quinhentos a mil exemplares pelo valor de dezassete euros, a
partir de mil exemplares pelo preço de quinze euros:-----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, apresentar uma contra-proposta, no sentido de serem
adquiridos cem exemplares por quinze euros cada. Foi ainda deliberado concordar que o
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livro seja lançado na Feira do Livro de Alpiarça.----------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, para atribuição de um subsídio à SECÇÃO
CULTURAL DO CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS”, secção que colaborará com
esta Câmara Municipal na organização do desfile das vindimas, para pagamento ás
costureiras e outros encargos, no valor de setecentos e quarenta e oito euros.-------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.------------------------------------------------------------------------------------Informação verbal do senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, em relação à concessão da
exploração do BAR E RESTAURANTE DAS PISCINAS MUNICIPAIS, informou este
que, uma das concessionárias IDALÉCIA MARIA LOBEIRO MACHACAZ
PESTANA, lhe comunicou que a concessionária MARIA DELFINA PACIÊNCIA
ESTEIREIRO DOS REIS, nada tem a opor, para que o contrato de concessão acima
mencionado, seja efectuado só em seu nome.--------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar a concessionária MARIA DELFINA
PACIÊNCIA ESTEIREIRO DOS REIS, que informe se nada tem a opor, para que o
contrato, seja realizado só em nome da concessionária IDALÉCIA MARIA LOBEIRO
MACHACAZ PESTANA.------------------------------------------------------------------------Informação verbal apresentada pelo senhor PRESIDENTE DA CÂMARA, sobre a
possibilidade de aquisição em propriedade plena por parte de AMILCAR
SARAMBANDO, dos lotes de terreno números dezassete, dezoito, dezanove e vinte da
Zona Industrial de Alpiarça.----------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade que deverá ser revisto o regulamento da Zona Industrial,
ficando a Vereadora Drª. Vanda Nunes de apresentar uma proposta de revisão.----------Informação verbal apresentada pelo senhor Presidente da Câmara, sobre a realização
dos CAMPEONATOS NACIONAIS DE PISTA-JÚNIORES E CADETES, nos dias
vinte e quatro e vinte cinco do mês em curso, no Estádio Municipal Dr. Rául José das
Neves, organizados pela PAD-PRODUÇÃO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS E
ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE SANTARÉM.------------------------------------------Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------------------------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.-----------------------4

E eu, Maria Eugénia Lopes Pereira Saturnino Cunha, Chefe de Secção de Recursos
Humanos, servindo de Secretária, a redigi e assino. -------------------------------------------
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