ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2002 - NÚMERO VINTE SEIS:------------Aos vinte dias do mês de Dezembro 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, Henrique Alberto
Gomes Freilão Arraiolos, José Carlos Viegas Ferreirinha e António José Sanfona
Coelho, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------Foi justificada a falta da Vereadora Vanda Cristina Lopes Nunes.--------------------------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
duzentos e quarenta e dois, datado de dezanove do mês em curso, que acusa um saldo
disponível de cento e vinte e um mil quatrocentos e sete euros e sessenta e oito
cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:-------------------------------------------OBRAS:---------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de treze do mês em curso,
sobre proposta de compensação pela cedência de terreno para a obra de beneficiação da
Estrada Nacional trezentos e sessenta e oito de RUI BATISTA CANIÇO residente na
Rua José Relvas, número vinte em Alpiarça.---------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras de treze do mês em curso e informar o requerente.------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de dezasseis do mês em
curso, sobre processo de contra-ordenação elaborado pelos Serviços de Fiscalização,
referente à construção de uma cave no edifício em construção para o lote número dez,
da Urbanização Casal dos Gagos, em Alpiarça à empresa COMÁRCIA, LIMITADA,
com sede na Rua Helena Félix número setenta e um, loja-D, Charneca da Caparica.
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Doc. n.º 15625. Proc. n.º N-2.-----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras de dezasseis do mês em curso e proceder em conformidade, ou seja, cessar o
processo de contra-ordenação da Comárcia, Limitada e instaurar processo de contraordenação à empresa SMJ - Sociedade Construções Limitada.------------------------------LOTEAMENTOS:--------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de treze do mês em curso,
relativamente ao alvará de loteamento número dois/noventa e nove sobre Espaços
Verdes Envolventes ao Loteamento Casal dos Gagos - Libertação de caução. Doc. n.º
15592. Proc. n.º L-8.------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, proceder à realização dos referidos trabalhos, a expensas
do promotor nas condições referidas nesta informação para posterior recepção da obra.
Foi ainda deliberado ordenar aos construtores dos lotes a remoção de entulho.-----------ZONA INDUSTRIAL:----------------------------------------------------------------------------Requerimento

de

FACTORAGRO–COOPERATIVA

AGRÍCOLA

DE

COMERCIALIZAÇÃO DO CONCELHO DE ALPIARÇA, C.R.L., solicita autorização
para arranjo das instalações sanitárias, assim como aumento da cantina na Secção de
Hortofruticultura, nas instalações da Zona Industrial de Alpiarça. Doc. n.º 15630. Proc.
n.º A-8.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade autorizar a pretensão.-------------------------------------------PROPOSTAS:-------------------------------------------------------------------------------------PROJECTO DE PROPOSTA DE REGULAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO
DE ALUGUER EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROSTRANSPORTES EM TÁXI, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA.------------Presente o documento em epígrafe, elaborado pela CHEFE DE DIVISÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, em regime de substituição, em dezasseis de
Dezembro de dois mil e dois. Doc. n.º 15672. Proc. n.º V-1-1.------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.---------------------------------------------------------------------VÁRIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------Fax da COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO
TEJO, datado de quatro do mês em curso, com sede na Rua Zeferino Brandão, em
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Santarém , a solicitar acordo para Estágio de Arquitectura no Gabinete de Apoio
Técnico. Doc. n.º 15246. Proc. n.º P-3.---------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara não concorda, por dificuldades
financeiras.------------------------------------------------------------------------------------------Carta de ANTÓNIO MANUEL F. CARVALHO, datada de oito do mês em curso,
residente na Rua Miguel Pais número trinta e um terceiro andar direito, Barreiro a
apresentar reconhecimento pelo profissionalismo dado pela senhora Maria Dolores na
visita à Casa-Museu dos Patudos, na Rota do Baco. Doc. n.º 1587. Proc. n.º L-4.--------Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------------------------Carta de RAÚL MANUEL FERREIRA JORGE, residente na Rua Conselheiro
Figueiredo Leal, número treze segundo andar-C, datada de vinte e dois do mês findo, a
requerer autorização para a realização de obras na loja número catorze do Mercado
Municipal. Doc. n.º 14855. Proc. n.º O-13.-----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de três do mês em curso e informar o requerente que a Câmara autoriza a pretensão nas
condições nele referidas.--------------------------------------------------------------------------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:--------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTAS:-------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, sem data, para atribuição dos nomes a ruas
da povoação do Casalinho em Alpiarça.--------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.---------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezassete do mês em curso, para
atribuição de nomes para figurarem em ruas e praças de Alpiarça.--------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.---------------------ZONA INDUSTRIAL:----------------------------------------------------------------------------Fax de CRIBOR-EQUIPAMENTOS CONSTRUÇÃO SERVIÇOS. LIMITADA, com
sede em Rua Dr. Torrão Santos, número três, Almeirim, a solicitar certidão predial
3

referente aos lotes números vinte sete e vinte e oito da Zona Industrial de Alpiarça, onde
conste a prorrogação do prazo de construção autorizada pela Câmara Municipal de
Alpiarça, de modo a podermos efectuar a contratação do empréstimo para a edificação
do pavilhão dos referidos lotes. Doc. n.º 15670. Proc. n.º 116/2002.-----------------------Deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo de construção por mais um ano, a partir
desta deliberação.----------------------------------------------------------------------------------EMPREITADAS:---------------------------------------------------------------------------------REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DE CONCELHO E
SERVIÇOS MUNICIPAIS:----------------------------------------------------------------------Relatório de análise das propostas para a empreitada em epígrafe, elaborado pela
Comissão de Análise, em dezasseis do mês em curso, onde se propõe que a adjudicação
recaia na proposta número treze-A

da empresa PLANOTEJO-COOPERATIVA

RIBATEJANA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CRL, com sede em Rua Conselheiro
Figueiredo Leal, números quinze e dezassete, em Alpiarça, no valor de oitocentos e
setenta e oito mil novecentos e dez euros e doze cêntimos, acrescido do Imposto Sobre
o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.---------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório e dar andamento ao processo
de acordo com a lei vigente.----------------------------------------------------------------------VÁRIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------Oficio de ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, datado
de doze do mês findo, a dar conhecimento do horário dos estabelecimentos de comércio
a retalho, durante a Quadra de Natal / dois mil e dois. Doc. n.º 14142. Proc. n.º A-8-16.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.-------------------------------------------------------------------------EXTRACÇÃO DE INERTES NO TEJO, PRAIA DO PATACÃO-PROTOCOLO:------Ofício da SARCIL-SOCIEDADE DE AREIAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL,
LIMITADA, sobre a minuta do protocolo de vinte do mês findo relativamente ao local
de extracção de inertes, Praia do Patacão emitida pela Direcção Regional do Ambiente e
do Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo. Doc. n.º 15760. Proc. n.º A-81-8.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a minuta do protocolo em anexo.----------TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA O ANO DE DOIS MIL E TRÊS:----------Presente a proposta de Tabela de Taxas e Licenças para o ano de dois mil e três.---------Deliberado, por unanimidade, concordar com este documento e dar-lhe andamento de
acordo com a lei vigente.-------------------------------------------------------------------------4

TARIFÁRIO DE ÁGUA, LIMPEZA URBANA E RECOLHA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, PARA O ANO DE DOIS MIL E TRÊS:-----------------------------------------Presente a proposta de Tarifário de Água, Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos
Sólidos, para o ano de dois mil e três.-----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este documento e dar-lhe andamento de
acordo com a lei vigente.-------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO PPI-ALTERAÇÃO NÚMERO SEIS:--------------------------------Presente a alteração .....
Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em dezasseis do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
PPI.--------------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS-ALTERAÇÃO
NÚMERO SETE:---------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em dezasseis do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
PPI.--------------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO-ALTERAÇÃO NÚMERO OITO:-----------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em dezasseis do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
orçamento.------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO-ALTERAÇÃO NÚMERO NOVE:----------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em dezasseis do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
orçamento.------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram dezoito horas e quinze 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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