ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2003 – NÚMERO DEZASSEIS:--------------------Aos vinte e três dias do mês 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 e José Carlos Viegas Ferreirinha, Vereadores.-----------------------------------------Foram justificadas as faltas dos Vereadores Henrique Alberto Gomes Freilão e António
José Sanfona Coelho.-------------------------------------------------------------------------------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
noventa e seis, datado de vinte e dois do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de trezentos e oitenta e oito mil setecentos e noventa e quatro euros e cinquenta
cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------Encontrando-se público na sala, o Presidente da Câmara propôs ao restante executivo,
que a presente reunião iniciasse pelo Período de Intervenção do Público.------------------Foi deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.-----------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Esteve presente Francisco Jacinto Batata Correia, em representação da AEQUA –
Associação Equestre de Alpiarça. Falou sobre a possibilidade de realização de um
concurso hípico integrado na Alpiagra dois mil e três, tendo questionado a Vereadora
Vanda Nunes se pretendia fazer alguma corrida de touros no referido evento.------------A Vereadora Vanda Nunes informou que, face à situação de contenção, a Câmara ía
ponderar o assunto, uma vez que é um espectáculo muito dispendioso e tem pouca
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participação.-----------------------------------------------------------------------------------------Luís Vaz de Almada fez uma breve resenha do que a associação tenciona levar a efeito
durante a “Alpiagra”.-------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara solicitou aos representantes da associação que apresentassem
proposta de orçamento para os concursos hípicos a levar a efeito bem como as datas
pretendidas para a sua realização, a fim de ser apreciado pela câmara.---------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------O Presidente da Câmara colocou as seguintes questões:--------------------------------------Possibilidade de apreciar o assunto do Bar da Barragem dos Patudos na próxima
reunião de Câmara;---------------------------------------------------------------------------------Que a Chefe de Divisão Municipal Administrativa e Financeira, em regime de
substituição, prepare, de imediato, o caderno de encargos para o Bar da Barragem dos
Patudos.----------------------------------------------------------------------------------------------Propôs, para manter apoio às piscinas, que seja a câmara a explorar o bar, enquanto o
concurso não estiver concluído, ou seja, a exploração directa, a partir de Junho de dois
mil e três. Informou que o concurso deve ser feito nos mesmos termos do anterior,
sendo a renda mensal de cinquenta por cento do que então estava previsto, bem como as
mesmas condições de exploração.--------------------------------------------------------------Atento o período de férias foi ressalvado a possibilidade de contratação temporária de
pessoas para fazer face ao referido serviço.-----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------Propôs que, para os lotes da Zona do Sacadura, fosse marcada a hasta pública em data
coincidente com a próxima reunião de Câmara.------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.----------------------------------
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Solicitou a apresentação de proposta para arranque da inventariação e classificação do
património, tendo feito a seguinte declaração:“Tendo a Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira, em regime de substituição, sido alertada, em tempo útil,
para a necessidade de com a máxima celeridade desencadear os mecanismos legais (O
Vereador Henrique Arraiolos entrou na sala neste momento), conducentes à aquisição
de serviços de apoio para o assunto referido, alerto para o facto de já se terem
cumpridos cinco meses do ano de dois mil e três, pelo que, atendendo à urgência de
suprir as ineficiências constatadas na elaboração da Conta de Gerência de dois mil e
dois, o mesmo não pode voltar a verificar-se”.-----------------------------------------------------------------------------------------Questionou a Chefe de Divisão Municipal Administrativa e Financeira, em regime de
substituição, se a proposta de constituição da comissão de avaliação do património
estava ou não concluída.---------------------------------------------------------------------------Questionou ainda se a proposta do senhor arquitecto Gamito, já tinha sido concretizada
e feita a escritura. Solicitou que a mesma seja apresentada na próxima reunião de
Câmara.-----------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou que fosse presente à próxima reunião de Câmara informação sobre os
seguintes assuntos:----------------------------------------------------------------------------------Ofício da Câmara de Alcanena, sobre transacções imobiliárias;-----------------------------Sobre a situação dos diversos operadores móveis de telecomunicações instalados no
concelho;---------------------------------------------------------------------------------------------Situação de pré contencioso relativo ao processo de obras de Joaquim Leandro
Alcobia.Ponto de situação sobre comissão de vistorias a todos os estabelecimentos comerciais
do concelho e qual o trabalho desenvolvido até ao momento.-----------------------------------Sobre toponímia do concelho, solicitou que fossem informadas as entidades externas ao
serviço, no sentido de informar os nomes de ruas atribuídos desde Novembro de dois
mil;----------------------------------------------------------------------------------------------------3

Propôs, relativamente às últimas vendas de terrenos, que deviam ser os serviços a
garantir o cumprimento das deliberações.-------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes ausentou-se da sala.-----------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes voltou a entrar na sala.--------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, concordar com a referida proposta.----------------------Propôs a rescisão do contrato do Parque de Campismo, por incumprimento das
cláusulas contratuais.-------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos referiu que se há incumprimento de contrato, que se
proceda em conformidade e se existe contencioso ou não, a matéria deve ser
rapidamente esclarecida, devendo ir a uma próxima reunião de câmara uma informação
sobre o ponto de situação para que a mesma seja resolvida no melhor interesse da
câmara.-----------------------------------------------------------------------------------------------Disse achar estranho tantas condições exigidas em tão pouco espaço de tempo. Sugeriu,
para novo concurso, que a Câmara tenha em atenção a sua própria decisão de não fazer
tantas exigências.------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes interveio dizendo que devia fazer-se uso de todos os
procedimentos cautelares para se resolver a situação o mais breve possível.---------------Deliberado, por unanimidade, rescindir o contrato com a empresa concessionária do
Parque de Campismo, por incumprimento das cláusulas contratuais.-----------------------Sobre a instalação de rails de protecção, questionou qual o ponto de situação da estrada
do campo.------------------------------------------------------------------------------------O Engenheiro Vaz Portugal de Sousa esclareceu que estava a fazer a informação sobre o
assunto.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos interveio referindo-se ao andamento das deliberações,
disse que era levado a pensar que os serviços poderão ser escassos em termos de
recursos humanos, o que não quer dizer que as pessoas não tenham competência.---------
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Sugeriu que alguém, Presidente ou Chefe, que avançasse com propostas ou sugestões
para melhorar os serviços, para que as deliberações sejam cumpridas.---------------------O mesmo Vereador pediu esclarecimentos sobre um assunto que veio mais de que uma
vez a reuniões de câmara, ou seja, o inquérito às averiguações do processo do Dr. João
Serrano, presente em reuniões de vinte de Dezembro de dois mil e dois e trinta e um de
Janeiro de dois mil e três.--------------------------------------------------------------------------Ainda o mesmo Vereador questionou como se encontrava o processo relativo ao
desaparecimento de uma bengala e de uma jarra da Casa - Museu dos Patudos.----------A Vereadora Vanda Nunes, informou que ainda não havia notícias sobre o assunto.-----ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:-------------------------------------------OBRAS.----------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datado de treze do mês em
curso, a solicitar informação sobre a situação do processo de obras número cinco barra
dois mil e dois, para construção nos lotes de terreno números cinquenta e três e
cinquenta e quatro da Zona Industrial, adquiridos pela sociedade “MANUEL LUÍS
MADEIRA, LIMITADA. Doc. n.º 6401. Proc. n.º O-53.-------------------------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha deu informação sobre o processo, tendo proposto a
revogação da deliberação de um de Março de dois mil e dois, com vista a solucionar o
assunto e sugerido um prazo de um ano para o licenciamento de novas construções.-----O Vereador Henrique Arraiolos disse ter reservas quanto à posição tomada pelo
Vereador José Carlos Ferreirinha, face as outras situações existentes.-----------------------Referido-se ao parecer jurídico disse que este demorou um ano a chegar e o processo
estava como está por falta de um parecer jurídico que foi pedido em tempo útil.---------O Presidente da Câmara propôs que, perante a análise de assunto, se consultasse a
senhora Consultora Jurídica da Câmara no sentido de dar informação suficiente, em
tempo útil, para que a câmara possa apreciar o assunto e tomar uma deliberação, tendo
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presente que:------------------------------------------------------------------------------------------ Em anterior deliberação de câmara a empresa perdeu os lotes;------------------------------ A empresa contestou;------------------------------------------------------------------------------ Houve pedido de parecer dirigido à Senhora Consultora Jurídica em vinte e dois de
Abril de dois mil e dois;----------------------------------------------------------------------------- Tendo presente que tal parecer não foi fornecido em tempo útil;--------------------------- Por lapso, a Câmara recebeu a terceira prestação em Setembro de dois mil e dois;------ A Câmara não respondeu à contestação da empresa por falta de parecer.-----------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------Informação interna número sessenta e quatro, dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE
OBRAS, datada de nove do mês em curso, sobre ampliação do edifício de “Os Águias”.
Doc. n.º 6187. Proc. n.º P-50/97.----------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos referiu que a situação deve ser resolvida como o foi
para a situação do “Cantinho do Idoso” e que o assunto era diferente, porque o processo
não estava completo, faltava pareceres da EDP e do Serviço Nacional de Bombeiros.-------O Presidente da Câmara propôs que os serviços actuem de imediato por forma a obter a
legalização da obra o mais breve possível.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número sessenta e nove, datada
de quinze do mês em curso, sobre o Alvará de Utilização para os lotes números cinco e
seis da urbanização de Casal dos Gagos, em Alpiarça em nome de SJO, SA. Doc. n.º
6210. Proc. n.º L-8.----------------------------------------------------------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e proceder em
conformidade, ou seja, solicitar ao construtor que apresente uma caução como garantia
de execução dos trabalhos a realizar no referido espaço, devendo os mesmos estarem
concluídos no prazo de sessenta dias a contar da data em que for avisado.-----------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número sessenta e três, datada de
nove do mês em curso, sobre operação de loteamento de VERA LÚCIA CLAUDINO
FERNANDES e LUÍS FILIPE CLAUDINO FERNANDES, para a Rua Vinte Cinco de
Abril, em Casalinho, Alpiarça. Doc. n.º 6212. Proc. n.º P-02/2002.-------------------------Deliberado, por unanimidade, face à referida informação, deferir a pretensão, nas
condições nela mencionadas.----------------------------------------------------------------------Requerimento de MANUEL ALENTEJANO, residente no Canto do Celeiro, número
quatro, em Alpiarça, na qualidade de proprietário do prédio urbano com a área de
duzentos e oitenta metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Alpiarça, sobre o número seis mil trezentos e setenta e quatro e inscrito na matriz da
freguesia de Alpiarça sob o artigo número mil cento e dezanove, sito na Rua Maria
Luísa Falcão, números seis a dez, a confrontar do norte com Rua Maria Luísa Falcão,
do sul com Maria Azeiteira, do nascente com Ernesto Morais Ferreira e do poente com
Raúl José das Neves, em Alpiarça, a requerer o destaque de uma parcela de terreno do
referido prédio, com a área de cento e quarenta metros quadrados, a confrontar do norte
com Rua Maria Luísa Falcão, do sul com Maria Azeiteira, do nascente com Ernesto
Morais Ferreira e do poente com Manuel Alentejano. Doc. n.º 6211. Proc. n. º C-6.-----Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras datada de hoje, e proceder em conformidade, ou seja, deferir a pretensão,
devendo ter-se em atenção o ónus de não fraccionamento previsto na lei.----------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Circular número sessenta e um barra dois mil e três da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS PORTUGUESES, datada de sete do mês em curso, a informar sob a “Lei
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as
alterações constantes da Lei número cinco barra A, dois mil e dois, de onze de Janeiro.
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(Publicidade das deliberações dos órgãos municipais e das decisões dos seus
membros)”. Doc. n.º 6108. Proc. n.º A-P--------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Ofício da ESCOLA DO FRADE DE CIMA - ALPIARÇA, com o número nove, datado
de quinze do mês em curso, a solicitar a cedência de transporte para o dia três de Junho,
para uma visita ao Parque Expo. Doc. n.º 6330. Proc. n.º A-11-2.---------------------------Deliberado, por unanimidade, remeter o assunto à consideração do Vereador António
José Coelho.-----------------------------------------------------------------------------------------Sobre este assunto, o Vereador Henrique Arraiolos sugeriu que o responsável pelo
pelouro dos transportes faça chegar, antecipadamente, essa informação aos serviços
respectivos, para a câmara poder deliberar.-----------------------------------------------------Ofício da ESCOLA DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO DE ALPIARÇA,
com o número duzentos e setenta e oito, datado de treze do mês em curso, a solicitar
subsídio para alunos carenciados com direito a subsídio escolar, das turmas do segundo
ano, para custear visita ao Parque das Nações. Doc. n.º 6024. Proc. n.º A-11-2.----------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da Vereadora Vanda Nunes de treze
do mês em curso, exarado no referido documento, que deu deferimento ao pedido.-----Fax da ESCOLA E. B. 2,3/S DE JOSÉ RELVAS DE ALPIARÇA, com o número
sessenta e três, datado de doze do mês em curso, a solicitar a cedência da Barragem dos
Patudos para o dia vinte e nove do mês em curso (Quinta - Feira de Ascensão), para a
realização de várias actividades desportivas, bem como a solicitar a isenção de
pagamento das taxas respectivas. Doc. n.º 6025. Proc. n.º O-47.----------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão desde que seja confirmado a
disponibilidade de cedência da Barragem dos Patudos.---------------------------------------Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE BORBA, com o número mil setecentos e sete,
datado de doze do mês em curso, a solicitar autorização para a colocação de pendões na
área geográfica do Município de Alpiarça, a partir do dia um de Junho de dois mil e
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três, para a promoção do Evento “Primeira Feira de Ervas Alimentares em Orada”. Doc.
n.º 6232. Proc. n.º A-8-1-4.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, devendo o Município de Borba
responsabilizar-se pela retirada dos pendões, após o evento.---------------------------------PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
E A JUNTA DE FREGUESIA DE ALPIARÇA – DINAMIZAÇÃO DE QUATRO
CLASSES DE NATAÇÃO ADPTADA DESTINADA ÀS CRIANÇAS COM
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS DO CONCELHO, NAS PISCINAS
MUNICIPAIS:---------------------------------------------------------------------------------------Presente informação número vinte e nove, do Técnico Superior CARLOS COUTINHO,
datada de quinze do mês findo, a enviar uma sugestão de Protocolo a estabelecer entre a
Câmara Municipal de Alpiarça e a Junta de Freguesia de Alpiarça, para a transferência
da verba mensal dos honorários do Professor Marco. Doc. n.º 4929. Proc. n.º E-5.-------Deliberado, por unanimidade, concordar com a sugestão e aprovar o protocolo.----------Ofício do CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA, com o número
cinquenta/COM/dois mil e três, datado de vinte e um do mês findo, a solicitar
aprovação da proposta para o quadro de especialistas do Corpo de Bombeiros
Municipais de Alpiarça. Doc. n.º 5146. Proc. n.º B-2.-----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao assunto
de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------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 Dia, mas considerados de
certa urgência, pelo que propôs a sua apreciação nesta reunião.-----------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse não concordar com os assuntos fora da Ordem de
Dia, embora participe na sua votação, pelo que foi deliberado, por maioria com três
votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique Arraiolos, apreciar os seguintes
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assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de HORÁCIO FILIPE GARCIA HENRIQUES, Fiel de Armazém da
Câmara Municipal de Alpiarça, datado de nove do mês em curso, a solicitar que lhe seja
autorizado exercer a actividade de Gestão de Condomínios em “part – time”. Doc. n.º
6335. Proc. n.º P-I.----------------------------------------------------------------------------------Face à informação da Secção de Recursos Humanos de vinte e dois do mês em curso,
foi deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.-------------------------------------------AQUISIÇÃO

DE

EQUIPAMENTO

(HARDWARE

E

SOFTWARE)

PARA

IDENTIFICAÇÃO DE BENS MÓVEIS:-------------------------------------------------------Informação interna da CHEFE DE SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, COMPRAS E
APROVISIONAMENTO, datada de hoje, para aquisição de equipamento (hardware e
software), para identificação de bens móveis.--------------------------------------------------Tomou-se conhecimento desta informação. Foi deliberado, por unanimidade, concordar
com o procedimento de Ajuste Directo para aquisição do referido equipamento.---------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de vinte e dois do mês em curso,
sobre o lote de terreno número cento e dez da Zona Industrial, em nome de
MARMOGIL, LIMITADA. Doc. n.º 6524. Proc. n.º O-53.----------------------------------A Câmara tomou conhecimento desta informação.--------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos ausentou-se da sala neste momento.-----------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de vinte e um do mês em
curso, sobre instalação eléctrica na sede da ARPICA - CENTRO DE DIA “CANTINHO
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DO IDOSO”. Doc. n.º 6480. Proc. n.º A-8-1-4.------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar a ARPICA que a Câmara não vê inconveniente
na pretensão, desde que haja parecer favorável por parte da EDP.--------------------------O Vereador Henrique Arraiolos voltou a entrar na sala neste momento.--------------------ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MORADIA:----------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número setenta e três, datada de
vinte e um do mês em curso, sobre uma reclamação de MARGARIDA CRISTÓVÃO,
por motivo de insuficiente fornecimento de água à sua moradia. Doc. n.º6481. Proc. n.º
102/2001.---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar a reclamante que os Serviços Técnicos de Obras
irão analisar a situação, bem como a situação dos passeios.----------------------------------A Vereadora Vanda Nunes ausentou-se da sala neste momento.-----------------------------Parecer da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datado de hoje, sobre o pedido
da empresa CRIBOR, LIMITADA, para hipotecar os lotes números vinte sete e vinte e
oito da Zona Industrial de Alpiarça.--------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a emissão de certidão conforme referido no parecer jurídico.-O Presidente da Câmara fez a seguinte declaração de voto:----------------------------------“Votei favoravelmente a sugestão referida no parecer da Consultora Jurídica, porque:--Um – Tal referência respeita a manutenção do exercício do direito de reversão;----------Dois – Possibilita as empresas que recorram como fonte de financiamento ao crédito
bancário;----------------------------------------------------------------------------------------------Três - Porque, em termos práticos, tal situação não é diferente do entendimento de não
manutenção da hipoteca perante o exercício de reversão, já que numa situação destas, a
câmara tendo imediato acesso, pela figura de reversão aos lotes, não lhes poderia, em
termos efectivos, aceder, já que permaneceria uma hipoteca sobre a construção existente
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nos mesmos.-----------------------------------------------------------------------------------------Esta posição deve ser extensível a situações anteriormente analisadas de forma diferente
e dela dado conhecimento aos interessados.----------------------------------------------------Por outro lado a Câmara Municipal de Alpiarça deve, como a máxima celeridade,
avançar com uma proposta de alteração do Regulamento da Zona Industrial, no sentido
de, sem prejudicar os legítimos interesses do município, não impedir as empresas de
utilizarem o crédito bancário como uma fonte de financiamento possível para o
desenvolvimento das suas iniciativas empresariais”.------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos, fez a seguinte declaração de voto:------------------------“É dever do executivo criar os mecanismos possíveis, que facilitem a instalação de
investimentos no concelho.------------------------------------------------------------------------O actual regulamento da Zona Industrial, apesar de não inviabilizar o recurso ao crédito
bancário, por parte das empresas, com a consequente hipoteca dos terrenos ou
edificações, coloca, no entanto, um problema legal sobre a execução de reversão dos
lotes para a câmara, de acordo com o artigo vinte e um do Regulamento da Zona
Industrial.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta é uma preocupação comum a todo o executivo, que nos leva a dever procurar
alternativas a esta situação de incompatibilidade entre a execução de hipoteca bancária
e a reversão do hipotecado.--------------------------------------------------------------------------Considero que deverá ser estudada, rapidamente, uma solução para esta situação, no
sentido de:--------------------------------------------------------------------------------------------Um - Permitir a hipoteca do imóvel e edificações;---------------------------------------------Dois - Salvaguardar os interesses do município quanto ao direito de reversão.------------Considero, por isso, que com esta autorização está-se a abrir definitivamente uma
possibilidade que é desejável, mas que não salvaguarda os interesses do município
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acima referidos.-------------------------------------------------------------------------------------Devem ser, no meu entendimento, encontradas na lei alternativas para o acima
referido”.---------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE VIATURAS:-------------------------------------------------------------------Proposta do Vereador ANTÓNIO JOSÉ COELHO, datada de vinte e dois do mês em
curso, a solicitar autorização para aquisição das seguintes viaturas, conforme legislação
em vigor:---------------------------------------------------------------------------------------------1 – Chassis com peso bruto de 19 toneladas 280 HP (Camião para Resíduos Sólidos
Urbanos);---------------------------------------------------------------------------------------------1 – Caixa de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos com 15 m3 (capacidade geométrica),
compactação hidráulica por placa, placa de ejecção para descarga, sistema de protecção
à tomada de força, bomba hidráulica dupla de palhetas, sistema de elevação Simples
(contentores de 770 a 1100 litros), estribos e pegas para transporte de pessoal com
protecção lateral, farol rotativo, iluminação da zona de trabalho (esta caixa é para cima
do camião);-------------------------------------------------------------------------------------------1 – Dumper com pá carregadora frontal, e a toda a largura do veículo (volume de carga
220 1 e volume de carga com cogulo 320 1), com motor de 34 Cv, 2 Cilindros, a
gasóleo;-----------------------------------------------------------------------------------------------1- Tractor de 53 Cv, transmissão 16x16, equipado com cabine “Cabena”.----------------1 – Tractor de 84, transmissão 20x12, com inversor mecânico, equipado com cabine
“Cabena” com vidro atrás e à frente;-------------------------------------------------------------1 – Roçadora hidráulica, para tractores de 80 até 110 HP (manutenção profissional de
espaços verdes), que trabalhe lateral ao tractor entre rodas;----------------------------------1 – Carrinha ligeira, 102 Cv, 2500 cc, peso bruto 3500 Kg, com báscula.------------------13

1 – Autobetoneira de 84 Cv, 4 Cilindros, tracção às 4 rodas, cuba misturadoura com
capacidade de saída da cuba 2000 litros, com cabine fechada;-------------------------------1 – Mini pá carregadora (mini rectroescavadora), 52 Cv, com 4 rodas direccionais,
capacidade da pá 0,35 m3, profundidade máxima de escavação 2,75 m, peso operativo
máximo 3,300 Kg, transmissão hidrostática, 4 rodas motrizes e encabinada.--------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------------------------------------

VIABILIDADE DE ABERTURA DE ARRUAMENTO – ÁREA SITA DAS
TRASEIRAS DO DEPÓSITO DE ÁGUA:-----------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número setenta e dois, datada de
vinte do mês em curso, sobre viabilidade de abertura de arruamento – área sita nas
traseiras do Depósito de Água (miolo urbano delimitado pelas Ruas Manuel Paciência
Gaspar, Travessa dos Moinhos, Ricardo Durão e Engenheiro Álvaro da Silva
Simões).Doc. n.º 6400. Proc. n.º O-25-1.--------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e proceder em
conformidade, ou seja, proceder à tramitação legal com vista à elaboração do Plano de
Pormenor para a zona.------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de CARLOS MANUEL FIGUEIREDO FLORÊNCIO, LIMITADA,
datado de dezanove do mês em curso, a solicitar uma declaração em como o seu
estabelecimento de carpintaria é de interesse municipal, está a laborar em Frade de
Cima, não havendo zona industrial nesse local, que não causa incómodo a terceiros,
sendo uma mais valia para o concelho visto empregar nove pessoas. Solicita também
que na declaração conste que o PDM de Alpiarça está em revisão, aguardando pela sua
aprovação. Doc. n.º 6386. Proc. n.º O-53.--------------------------------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, emitir a declaração solicitada.--------------------------------Fax da DREL- CENTRO DA ÁREA EDUCATIVA DA LEZÍRIA E MÉDIO TEJO,
datado de vinte do mês em curso, a solicitar autorização para utilização da Barragem
dos Patudos para um “Convívio de Pesca Escolar”, no dia catorze de Junho, Sábado à
tarde, a partir das catorze horas, integrado nas Comemorações do Dia da Criança. Doc.
n.º 6399. Proc. n.º A-8-1-7.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------BAR E ESPLANADA DA BARRAGEM DOS PATUDOS:--------------------------------Parecer da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datada de hoje, sobre o Bar e
Esplanada da Barragem dos Patudos.------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento do parecer. Foi deliberado, por unanimidade, concordar com a
opção de arrendamento do Bar e Esplanada da Barragem dos Patudos, devendo as
propostas serem apresentadas em carta fechada, sendo a base de licitação de quinhentos
euros/mês e o período de arrendamento de cinco anos.----------------------------------------INDORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------O senhor PRESIDENTE DA CÂMARA deu conhecimento de um artigo publicado no
jornal “PAÍS”, da autoria de Ana Pago, sobre a Casa – Museu dos Patudos.---------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo senhor Presidente da
Câmara, eram vinte e uma 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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