ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2003 - NÚMERO QUINZE:-------------------------Aos nove dias de Maio do ano de dois mil e três, 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, Vereadores.----------------------------------------------------------Os Vereadores Henrique Alberto Gomes Freilão Arraiolos e António José Sanfona
Coelho não se encontravam presentes.-----------------------------------------------------------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
oitenta e seis, datado de oito do cinco do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de cento e trinta e nove mil quatrocentos e oitenta e dois euros e quarenta e cinco
cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara propôs a alteração à Ordem do Dia, no sentido de o Ponto –
ALIENAÇÃO DE BENS, ser apreciado em primeiro lugar, para não fazer esperar os
eventuais interessados na aquisição dos imóveis, já presentes na sala de reuniões.-------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------1

ALINEAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------VENDA DE UM PRÉDIO SITO NA RUA MAESTRO VIRGÍLIO FORTUNATO
WESCESLAU, LOTE C-7, URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL (46 FOGOS), EM
ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à hasta pública para a venda do prédio em epígrafe, a que se refere o edital
número vinte seis – A/dois mil e três, publicitado em vinte e dois de Abril do ano em
curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------Houve um único interessado, o senhor José Manuel Atracado Luís, residente na Rua
Maestro Virgílio Fortunato Wenceslau, lote C-7, em Alpiarça, que ofereceu o valor
correspondente ao valor da base de licitação.---------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta e proceder à venda do referido prédio em
nome de seu filho MARCO ALEXANDRE DOS SANTOS LUÍS, conforme foi
solicitado, nas condições previstas no referido edital.-----------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------EMPREITADAS:-----------------------------------------------------------------------------------“EXECUÇÃO DE UM FURO DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE
ÁGUA SUBTERRÂNIA – CASALINHO/ALPIARÇA:-------------------------------------APRECIAÇÃO E ANÁLISE DE PROPOSTAS:----------------------------------------------Relatório de análise das propostas para a empreitada em epígrafe, elaborada pela
Comissão de Análise de Propostas em vinte e um do mês findo, onde se propõe que a
adjudicação recaia na proposta número dois da empresa FURÁGUA – FUROS
ARTESIANOS, LIMITADA, com sede em Estrada Nacional cinco, Km seis, Alto
Estanqueiro, em Montijo, no valor de trinta e nove mil seiscentos e quinze euros,
acrescido do Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor, sendo o prazo
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de execução de trinta dias.-------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao assunto
de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos entrou na sala neste momento.-----------------------------VENDA DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA “CHARNECA DA GOUXA”,
SITA EM ALPIARÇA:----------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à abertura da única proposta apresentada em nome de ANTÓNIO PEDRO
MARQUES SILVA HENRIQUE e OUTROS, no valor de duzentos e cinquenta e um
mil euros, com as condições de pagamento previstas no edital número vinte seis/dois
mil e três, publicitado em vinte e dois do mês em curso.--------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos, aceitar a proposta apresentada e proceder à venda da referida propriedade,
pelo preço de duzentos e cinquenta e um mil euros, sendo as condições de pagamento
em conformidade com o estabelecido no referido edital.--------------------------------------O Vereador António José Coelho entrou na sala neste momento.---------------------------FUNDOS DE MANEIO:--------------------------------------------------------------------------Sugestão

da
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ADMINISTRATIVA
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FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de trinta do mês findo, para
constituição de um Fundo de Maneio para fazer face a despesas urgentes e inadiáveis
com registos prediais. Doc. n.º 5523. Proc. n.º D-1-5.----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, constituir o Fundo de Maneio a seguir discriminado,
visando o pagamento de despesas com registos prediais, despesas estas urgentes e
inadiáveis, uma vez que devem ser pagas antecipadamente, em conformidade, com os
artigos trinta e três e trinta e quatro da Norma de Controlo Interno do Pocal, aprovada
em reunião de oito de Maio de dois mil e um:--------------------------------------------------REGISTOS PREDIAIS:---------------------------------------------------------------------------3

No montante de quinhentos euros, em nome de Presidente da Câmara ou, na sua falta ou
impedimento, Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha, sendo responsável pela sua
posse e utilização a Chefe de Secção de Património, Compras e Aprovisionamento,
Aida Piscalho Caetano Duarte Pereira.----------------------------------------------------------A rúbrica de classificação orçamental é a seguinte:--------------------------------------------01.02/02.02.25 – Aquisição Serviços – Outros.----------------------------------------------A reconstituição do Fundo de Maneio será mensal contra a entrega dos documento
justificativos das despesas e a sua reposição ocorrerá, obrigatoriamente, até ao último
dia de cada ano.-------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes ausentaram-se da sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, referência S P dois
mil e três, datado de trinta do mês findo, a solicitar apoio financeiro para o
CAMPEONATO DA PRIMEIRA DIVISÃO DE CLUBES – PESCA DESPORTIVA.
Doc. n.º 5598. Proc. n.º A-8-1-4.-----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, o seguinte:-------------------------------------------------------1. Solicitar que especifiquem qual o tipo de apoio, ou seja, o valor pretendido, e que
informem de que forma se vai disputar o campeonato, concretamente, o seu
calendário;---------------------------------------------------------------------------------------2. Solicitar também que diligenciem para que as informações suplementares sejam
enviadas ao município através da direcção do clube.--------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes mantiveram-se ausentes da sala.--Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, número mil
setecentos e trinta e um, datado de três do mês em curso, a solicitar a cedência do
autocarro para transporte da equipa de FUTEBOL SÉNIOR a Tomar, no próximo dia
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dezoito do mês em curso. Doc. n.º 5645. Proc. n.º. A-11-2.----------------------------------Deliberado, por unanimidade, que seja o Vereador António José Coelho a confirmar as
disponibilidades de cedência do autocarro.-----------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes continuaram ausentes da sala.-----Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, número setecentos
e trinta e dois, datado de três do mês em curso, a solicitar a cedência do autocarro
grande para transporte do RANCHO FOCLÓRICO DA CASA DO POVO DE
ALPIARÇA, que irá abrilhantar o jogo da final da Taça do Ribatejo, no próximo dia
dezoito do mês em curso. Doc. n.º 5646. Proc. n.º A-11-2.-----------------------------------Deliberado, por unanimidade, que seja o Vereador António José Coelho a confirmar as
disponibilidades de cedência do autocarro.-----------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal e a Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------Circular número cinquenta e seis barra dois mil e três, emanada da ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES, datada de vinte e três do mês findo,
a enviar documento aprovado em reunião do Conselho Geral da Associação Nacional de
Municípios Portugueses sobre a Reforma da Tributação do Património Imobiliário. Doc.
n.º 5276. Proc. n.º P-1-4.--------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Carta de FANADEGAS-FEDERAÇÃO NACIONAL DE ADEGAS COOPERATIVAS,
datada de dezasseis do mês findo, a solicitar a atribuição de um subsídio, para fazer face
a despesas com a realização de Concursos de “Vinhos Engarrafados” e “Imagem”. Doc.
n.º 5047. Proc. n.º F-1-1.---------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara não dá o apoio solicitado por ser
uma iniciativa a realizar fora do concelho.-------------------------------------------------------
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Ofício número quatrocentos e quarenta e dois, emanado da ESCOLA E. B. 2,3/S DE
JOSÉ RELVAS-ALPIARÇA, datado de dois do mês em curso, a solicitar colaboração
para a realização do “ARRAIAL DOS SANTOS POPULARES”, integrado nas
actividades de encerramento do ano lectivo, no dia doze de Junho do ano em curso.
Doc. n.º 5599. Proc. n.º A-8-1-4.------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar a colaboração solicitada.----------------------------------Ofício - Circular número quarenta, emanado da FEDERAÇÃO NACIONAL DAS
CONFRARIAS DA GASTRONOMIA PORTUGUESA, datado de vinte e oito do mês
findo, a solicitar subsídio na importância de duzentos e cinquenta euros, para fazer face
a despesas com o I CONGRESSO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS
CONFRARIAS DA GASTRONOMIA PORTUGUESA, que irá realizar-se de vinte
cinco a vinte e oito de Setembro do ano em curso. Doc. n.º 5670. Proc. n.º A-8-1-5.-----Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara não dá apoio à iniciativa, por a
mesma ser realizada fora do concelho.-----------------------------------------------------------O Vereador António José Coelho ausentou-se da sala neste momento.---------------------PROCESSO

DE

CONTRA-ORDENAÇÃO-RELATÓRIO

FINAL-NÚMERO

QUATRO/DOIS MIL E UM, DE VITOR MANUEL ARSÉNIO DE OLIVEIRA:-------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta de decisão apresentada pela
instrutora do processo, ou seja, aplicar uma coima no valor de quatrocentos e noventa e
oito euros e oitenta cêntimos, acrescido de custas no montante de trinta e nove euros e
noventa cêntimos.-----------------------------------------------------------------------------------O Vereador António José Coelho entrou na sala neste momento.---------------------------Presente Informação/Proposta dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de
vinte seis de Fevereiro do ano em curso, para que a Câmara Municipal ordene a
demolição da construção efectuada pelo senhor VITOR MANUEL ARSÉNIO DE
OLIVEIRA, numa propriedade sita na Estrada Municipal mil trezentos e setenta,
ligação Frade de Baixo – Frade de Cima, em Alpiarça, em área de RAN e REN, a qual
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não é passível de licenciamento.-------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação, devendo os serviços
respectivos dar andamento ao assunto conforme nela referido.------------------------------PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO-RELATÓRIO FINAL-NÚMERO OITO
/DOIS MIL E UM, DE LEONOR LIBÂNIO CARDOSO:-----------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com a decisão proposta pela instrutora do processo e
proceder em conformidade, ou seja, aplicar uma coima no valor de quatrocentos e
noventa e oito euros e oitenta cêntimos, acrescido de custas no montante de trinta e
nove euros e noventa cêntimos.-------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto: “Não concordo com
a aplicação da coima mínima, porque considero que deve haver distinção entre
infracções ligeiras, como o caso de um murete, por exemplo, e edificações ou ampliação
de edificações, como é o caso. Devem os serviços, de futuro, na parte respeitante aos
“factos”, descrevê-los de forma mais completa para que possamos entender e
consubstanciar o enquadramento jurídico proposto”.------------------------------------------Presente Informação/Proposta dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de
vinte seis de Fevereiro do ano em curso, para que a Câmara Municipal ordene a
demolição da construção efectuada pela senhora LEONOR LIBÂNIO CARDOSO,
numa propriedade sita na Rua Alfredo Lima, Frade de Cima, em Alpiarça, em área de
RAN e REN, a qual não é passível de licenciamento.-----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação, devendo os serviços
respectivos dar andamento ao assunto, conforme nela referido.------------------------------PROCESSO DE CONTRA - ORDENAÇÃO-RELATÓRIO FINAL- NÚMERO
DEZ/DOIS MIL E UM, DE CUSTÓDIO ABRANTES VITOR:----------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, pelas razões invocadas relativamente ao processo de contraordenação número oito barra dois mil e um, de Leonor Libânio Cardoso, e por se tratar
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da construção de uma arrecadação, concordar com a decisão proposta pela instrutora do
processo e proceder em conformidade, ou seja, aplicar uma coima no valor de
quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta cêntimos, acrescido de custas no montante
de trinta e nove euros e noventa cêntimos.------------------------------------------------------Presente Informação/Proposta dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte seis de
Fevereiro do ano em curso, para que a Câmara Municipal ordene a demolição da
construção efectuada pelo senhor CUSTÓDIO ABRANTES VITOR, numa propriedade
sita na Estrada Municipal mil trezentos e setenta, ligação Frade de Baixo – Frade de
Cima, em Alpiarça, em área de RAN e REN, a qual não é passível de licenciamento.---Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação, devendo os serviços
respectivos dar andamento ao assunto, conforme nela referido.------------------------------PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO-RELATÓRIO FINAL-NÚMERO ONZE/
DOIS MIL E UM, DE VORPEX INTERNACIONAL, LIMITADA:-----------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com a decisão proposta pela instrutora do processo, ou
seja, aplicar uma coima no valor de quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta
cêntimos, acrescido de custas no montante de trinta e nove euros e noventa cêntimos.--O Vereador Henrique Arraiolos disse que votava contra por considerar que o valor
mínimo da coima não é ajustado, de acordo com a sua posição anterior tomada
relativamente aos processos de contra-ordenação números oito e dez barra dois mil e
um, de Leonor Libânio Cardoso e Custódio Abrantes Vítor.---------------------------------Presente Informação/Proposta dos Serviços Técnicos de Obras, datada de vinte seis de
Fevereiro do ano em curso, para que a Câmara Municipal ordene a demolição da
construção efectuada pela empresa VORPEX, INTERNACIONAL, LIMITADA, numa
propriedade sita na Rua onze de Março, Casalinho, em Alpiarça, em área de RAN e
REN, a qual não é passível de licenciamento.--------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação, devendo os serviços
respectivos dar andamento ao assunto, conforme nela referido.-------------------------------
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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 do Dia, mas considerados de
certa urgência, pelo que propôs a sua apreciação nesta reunião.-----------------------------Deliberado, por maioria com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, por não concordar com os assuntos fora da ordem do dia, embora
participe na sua votação.---------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO À OPERAÇÃO DO LOTEAMENTO DOS SOBREIROS-PROCESSO
NÚMERO UM / DOIS MIL.---------------------------------------------------------------------Requerimento de ANTÓNIO JOSÉ MADUREIRA FILIPE e OUTRO, titulares do
alvará número três barra dois mil, que titula a operação de loteamento supra citada, a
requererem a alteração da operação de loteamento que pretendem levar a efeito no
loteamento dos Sobreiros, sito nas Ruas dos Sobreiros e Vinte Cinco de Abril, em Frade
de Cima, Alpiarça. Doc. n.º 5820. Proc. n.º P-1/2000.-----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número cinquenta e nove, datada de sete do mês em curso e proceder em
conformidade com a mesma.----------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES DE DESTAQUE:-----------------------------------------------------------------Requerimento de CASIMIRA ALCOBIA CANOSO BENTO DA SILVA e OUTROS,
sem data, na qualidade de proprietários, a requererem que lhe seja informado se o
prédio urbano, sito na Avenida Carlos Relvas, números trinta e quatro e trinta e seis e
Rua Maria Luísa Falcão números noventa e três, noventa e cinco e noventa e sete, em
Alpiarça, pode ser dividido em dois novos prédios, um sito na Avenida Carlos Relvas,
números trinta e quatro e trinta e seis, em Alpiarça e outro na Rua Maria Luísa Falcão,
números noventa e três, noventa e cinco e noventa e sete, em Alpiarça e se referida
divisão constitui ou não uma operação de loteamento, ou , se tal desmembramento está
dispensado de licenciamento ou de autorização. de Doc. n.º 5170. Proc. n.º V-2.---------9

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras de seis do mês em curso e proceder em conformidade com a mesmo.---------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Requerimento de MONLIZ-PRODUTOS ALIMENTARES DO MONDEGO E LIZ,
S.A., datado de vinte e oito do mês findo, a requerer que seja autorizado a descarga de
efluente líquido doméstico e efluente líquido industrial pré - tratado, provenientes da
actividade industrial que pretende realizar no Parque Industrial do Pinhal da Torre, em
Alpiarça e que seja emitida a respectiva certidão comprovativa. Doc. n.º 5476. Proc. n.º
O-53.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, conforme parecer dos serviços técnicos de obras, emitido
em seis de Maio de dois mil e dois e três, autorizar, a referida firma a efectuar a
descarga no colector municipal de saneamento de águas residuais domésticas, de
efluente líquido doméstico e de efluente líquido industrial pré- tratado, provenientes da
actividade industrial que pretende realizar no Parque Industrial Pinhal da Torre,
freguesia e concelho de Alpiarça.-----------------------------------------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de oito do mês em curso, a dar
conhecimento de que, da sua parte foi dado cumprimento à deliberação tomada, em
reunião de um de Fevereiro de dois mil e dois, a propósito de reversão do lote número
cento e dez da Zona Industrial, para o Município de Alpiarça, cuja escritura foi
efectuada em nome da empresa MARMOGIL – TRANSFORMAÇÃO DE
MÁRMORES, LIMITADA, bem como a solicitar que seja revista a posição tomada
pela Câmara em reunião de onze de Abril de dois mil e três e ainda que seja feita a
devida rectificação. Doc. n.º 5810. Proc. n.º O-53.-----------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, que seja informado o ponto
de situação na próxima reunião de Câmara.-----------------------------------------------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta dos alunos do décimo segundo ano, turmas A e B, da ESCOLA EB 2,3/S DE
JOSÉ RELVAS, DE ALPIARÇA, a solicitar apoio financeiro da quantia de setecentos e
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cinquenta euros, para organização de um baile de finalistas a realizar no próximo dia
treze de Junho do ano em curso, bem como para a contratação do grupo “The Wallrus”,
Doc. n.º 5888. Proc. n.º A-8-1-4.-----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, comunicar à Presidente da Comissão Executiva da Escola
e aos referidos delegados de turma, que não é possível atribuir subsídio a entidades que
não estejam legalmente constituídas. Não obstante, uma vez que a Câmara Municipal de
Alpiarça já contratou com o Grupo “The Wallrus”, por diversas vezes, irá tentar, junto
do mesmo, a possibilidade de redução do montante referenciado no pedido de
setecentos e cinquenta euros.-----------------------------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDOS DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PRIVADAS:-----------------------------Carta de JOAQUIM TEODORO RAPOSO, Alfaltador da Câmara Municipal, datada de
vinte e três do mês findo, a solicitar que lhe seja autorizado exercer a profissão de
Segurança Privada em “Part-Time”, fora das horas de serviço camarário Doc. n.º 5258.
Proc. n.º P-I.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face à informação da Secção de Recursos Humanos,
datada de dois do mês em curso, autorizar a pretensão.---------------------------------------Carta de NUNO ANTÓNIO RATO ÂNGELO, Alfaltador da Câmara Municipal, datada
de vinte e três do mês findo, a solicitar que lhe seja autorizado exercer a profissão de
Segurança Privada em “Part-Time”, fora das horas de serviço camarário. Doc. n.º 5257.
Proc. n.º P-I.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face à informação da Secção de Recursos Humanos,
datada de dois do mês em curso, autorizar a pretensão.---------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE MENÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL:----------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de seis do mês em curso, para
atribuição de menção de MÉRITO EXCEPCIONAL, nos termos da alínea a), do
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número um, do artigo trinta do Decreto-Lei número cento e oitenta e quatro barra
oitenta e nove, de dois de Junho, ao funcionário AUGUSTO VÍTOR FIDALGO,
motorista de pesados, considerando que sempre serviu esta autarquia com elevado grau
de competência, zelo e dedicação.--------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e levá-la à aprovação da
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------LOCAL DE EXPLORAÇÃO DE INERTES NÚMERO TREZE – PEDIDO DE
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO:------------------------------------------------Ofício da DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO
TERRITORIAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, datado de sete do mês em curso, a
informar que foi solicitado parecer sobre o assunto em epígrafe ao Laboratório Nacional
de Engenharia Civil, Consultor da DRAOTLVT, para a extracção de inertes no rio Tejo.
Proc. n.º A-8-1-8.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, emitir licença, conforme a referida informação, à empresa
SARCIL, Limitada.---------------------------------------------------------------------------------EMPREITADAS:-----------------------------------------------------------------------------------“VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DOS PATUDOS”:----------------------------------------Informação da Engª. Técnica CARLA ISABEL PEREIRA MENDES DA CUNHA,
datada de nove do mês em curso, para que seja concedido ao empreiteiro da obra em
epígrafe, prorrogação do prazo para execução da mesma.-----------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS-ALTERAÇÃO
NÚMERO SEIS:-------------------------------------------------------------------------------------
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Presente a Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.---------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.--------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO- ALTERAÇÃO NÚMERO SETE:----------------Presente a Modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.--------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do COMANDANTE DO POSTO DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
DE ALPIARÇA, na qualidade de Director da Associação Desportiva Fazendense,
Grupo de Veteranos, datado de seis do mês em curso, a solicitar a consentimento
“gratuito”, da utilização do recinto Desportivo do campo de futebol para o dia trinta e
um do mês em curso, pelas quinze horas. Doc. n.º 5664. Proc. n.º A-8-1-4.-----------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, caso o estádio municipal não esteja
ocupado nesse dia.----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara ausentou-se da sala neste momento.--------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS”, de ALPIARÇA, SECÇÃO DE
PETANCA, datado de seis do mês em curso, a solicitar autorização para ocupação do
parque junto ao Bar da Barragem dos “Patudos”, para a realização do I Torneio
Aberto/dois mil e três, no próximo dia dezoito do mês em curso, com início pelas nove
horas, terminando às dezoito horas. Doc. n.º 5746. Proc. n.º A-8-1-4.----------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------Ofício do GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS,
datado de trinta do mês findo, a enviar cópia da intervenção proferida pelo Deputado
Lino de Carvalho no Plenário da Assembleia da República, durante a discussão da
Proposta de Lei do Governo que “Altera o número dois do artigo onze e o artigo trinta e
três do Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações”. Doc. n.º 5740.
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Proc. n.º A-8-1.--------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Ofício do JARDIM DE INFÂNCIA DE ALPIARÇA, datado de cinco do mês em curso,
a solicitar a cedência do autocarro grande para o próximo dia vinte sete, para transporte
de crianças a uma visita de estudo ao Jardim Zoológico. Doc. n.º 5742. Proc. n.º A-112.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, que seja o Vereador António José Coelho, a verificar
se há disponibilidade para ceder o autocarro solicitado.---------------------------------------Ofício da COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO DO
CONCELHO DE ALPIARÇA, número trinta e sete, datado de cinco do mês em curso, a
solicitar o transporte e o pagamento da ficha de inscrição para quatro elementos desta
comissão participarem no I Congresso Nacional com o tema “Vidas sem Encanto”. Doc.
n.º 5741. Proc. n.º A-11-2.-------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a pretensão.-----------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Não houve intervenções do público.-------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram dezoito horas e quarenta e cinco 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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