ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2003 - NÚMERO VINTE E UM.-----------------Aos dezoito dias do mês de Julho 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, Henrique Alberto
Gomes Freilão Arraiolos e António José Sanfona Coelho, Vereadores.--------------------Ausentes os Vereadores Vanda Cristina Lopes Nunes e José Carlos Viegas Ferreirinha,
por se encontrarem no gozo de férias.------------------------------------------------------------Aberta a reunião pelo senhor Presidente da Câmara, eram vinte e uma horas 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 dezassete do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de quinhentos e oitenta mil quatrocentos e sessenta e sete euros e sessenta e sete
cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de treze do mês findo,
sobre o pedido de MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES, para licenciamento da
1

operação de loteamento número três barra dois mil e três, que pretende levar a efeito nas
Ruas Luís de Camões e Primeiro de Maio, em Frade de Cima, Alpiarça. Doc. n.º 7920.
Proc. n.º 3-2003.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a pretensão, com a condicionante de que seja
esclarecido pelo Engº. Vaz Portugal de Sousa, a parte final desta informação, bem como
se garanta que estão solucionados todos os elementos em falta, a fim de que o assunto
possa ser apresentado numa próxima reunião.--------------------------------------------------OPERAÇÕES DE DESTAQUE:-----------------------------------------------------------------Requerimento de JOÃO JÚLIO DE ALMEIDA FIDALGO, residente na Rua Sacadura
Cabral, número três, em Alpiarça, na qualidade de proprietário do prédio sito em Casal
das Aires, freguesia e concelho de Alpiarça, com a área de sete mil oitocentos e oitenta
metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça, sobre o
número seis mil quatrocentos e sessenta e oito e inscrito na matriz da Freguesia de
Alpiarça sob o artigo número 033.0081.0000, em Alpiarça, a confrontar do norte com
Rua Manuel Paciência Gaspar, do sul com António da Rosa Sabino, do nascente com
Carlos Godinho e do poente com Herdeiros de Manuel Sanfona, a requerer o destaque
de uma parcela de terreno do referido prédio, com a área de mil quinhentos e quarenta e
sete metros quadrados, a confrontar do norte com Rua Manuel Paciência Gaspar, do sul
e nascente com João Júlio de Almeida Fidalgo e do poente com Humberto Jorge da
Silva Cabral. Doc. n.º 8816. Proc. n.º L-8.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face à informação dos Serviços Técnicos de Obras
número cento e seis barra dois mil e três, de catorze do mês em curso, autorizar a
pretensão, em conformidade com a mesma.-----------------------------------------------------Requerimento de JOÃO MIGUEL LEAL MARTINS SANTOS e MARIA TERESA
LEAL MARTINS SANTOS JORGE, residentes em Alpiarça, na Rua Comandante
Fontoura da Costa número trinta e seis e Rua Dr. Queiroz Vaz Guedes número cento e
trinta e sete, respectivamente, na qualidade de proprietários do prédio com a área de
oitocentos e sessenta e um vírgula setenta e cinco metros quadrados, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o número três mil quatrocentos e
noventa e inscrito na matriz da freguesia de Alpiarça sob o artigo cinco mil setecentos e
sessenta e seis e cinco mil setecentos e sessenta e sete, a confrontar do norte com Rua
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Comandante Fontoura da Costa, do sul com Rua António da Silva Patrício, do nascente
com Gaveto da Rua Comandante Fontoura da Costa com a Rua António da Silva
Patrício e do poente com José Manuel Maria Esteves, a requererem o destaque de uma
parcela de terreno do referido prédio com a área de duzentos e catorze vírgula cinquenta
metros quadrados, a confrontar do norte com Rua Comandante Fontoura da Costa, do
Sul com Rua António da Silva Patrício, do nascente com Gaveto da Rua Comandante
Fontoura da Costa com a Rua António da Silva Patrício e do poente com José Manuel
Maria Esteves. Doc. n.º 8518. Proc. n.º L-8.----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face à informação dos Serviços Técnicos de Obras
número cento e cinco barra dois mil e três, de catorze do mês em curso, autorizar a
pretensão, em conformidade com a mesma.-----------------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e sete barra dois
mil e três, de catorze do mês em curso, sobre a construção ilegal em Frade de Cima, em
área de RAN e REN, levada a cabo por VITOR MANUEL ARSÉNIO DE OLIVEIRA,
comerciante de sucatas e desperdícios metálicos. Doc. n.º 9258. Proc. n.º T-1/2.---------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação, devendo manter-se
o processo de contra-ordenação mandado instaurar anteriormente.--------------------------PEDIDO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO:------------------------------------------Requerimento de MÁRIO JOSÉ VENTURA DA COSTA, datado de vinte do mês
findo, a solicitar autorização para a construção de uma arrecadação agrícola na Rua
Jacinto dos Mártires Falcão, em Alpiarça. Doc. n.º 9176. Proc. n.º L-1/2.------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar ao Engº. Vaz Portugal de Sousa que apresente
razão explicativa do parecer que deu através da informação número cento e cinco barra
dois mil e três, de onze de Julho, designadamente no ponto 2. 2.----------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Requerimento de AGRO-PECUÁRIA CASAL DE S. DOMINGOS SAG, LIMITADA,
datado de Abril último, a requerer viabilidade para aquisição do lote de terreno número
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vinte seis da Zona Industrial. Doc. n.º 4403. Proc. n.º O-53.---------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar os Serviços Técnicos de Obras que não deve
enviar processos para as reuniões de câmara sem estarem devidamente instruídos.-------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE
ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de onze do mês em curso, para
alteração aos artigos cinco, seis, onze e treze do Código de Posturas em vigor no
Município de Alpiarça.-----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta. Foi ainda deliberado dar
andamento ao assunto de acordo com a lei vigente.-------------------------------------------EMPREITADAS:-----------------------------------------------------------------------------------“REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ESPAÇO URBANO DA VILA
DE ALPIARÇA – ALPIARÇA”.-----------------------------------------------------------------Relatório de Análise de Propostas, elaborado pela Comissão de Análise de Propostas
em dezassete do mês em curso, onde é proposto que a adjudicação da empreitada em
epígrafe, recaia na empresa CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS SCHRÉDER, SA.,
apartado cento e trinta e dois, Carnaxide, que apresenta um preço de cento e dezoito mil
novecentos e cinquenta euros e cinquenta e um cêntimos, acrescido do Imposto sobre o
Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara de
dezassete do mês em curso, exarado neste documento, que autorizou que a empreitada
fosse adjudicada à mencionada empresa, pelo referido preço.--------------------------------------Foi ainda deliberado dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.-------------
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VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, número quatro mil setecentos e
oitenta e oito, datado de dez do mês em curso, a solicitar autorização para afixar no
concelho de Alpiarça, cartazes publicitários sobre o certame gastronómico “Pão, Vinho
e Companhia”, que irá decorrer de vinte e dois a trinta e um de Agosto próximo. Doc.
n.º 9147. Proc. n.º A-8-1/4.------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, comunicar à referida edilidade que se autoriza a
pretensão, devendo a publicidade ser retirada após o certame.-------------------------------Ofício da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PLANEADORES DO TERRITÓRIO,
datado de dezoito do mês findo, a solicitar a adesão do município de Alpiarça à “Rede
Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos”. Doc. n.º 9094. Proc. n.º A-81/4.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara está interessada em aderir à
iniciativa.---------------------------------------------------------------------------------------------Fax da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, número noventa e seis, datado de
vinte cinco do mês findo, a solicitar autorização para colocação de duas “FAIXAS DE
ESTRADA”, anunciando a Feira do Livro. Doc. m.º 8424. Proc. n.º F-1.------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado
neste documento em vinte seis do mês findo, que autorizou a pretensão.-------------------Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE
MAZOWIECKIE, datado de um do mês em curso, a informar que a aplicação
submetida pela Cidade de Wysokie Mazowieckie à Comissão Europeia, relativamente
aos fundos para intercâmbio de jovens, foi aprovada. Informa ainda quais os montantes
garantidos pela Comissão Europeia, para a cidade polaca e para Alpiarça, bem como
vão solicitar um reforço de fundos por terem participado no programa vinte e quatro
jovens e quatro responsáveis adultos, em vez de vinte jovens e dois adultos. Doc. n.º
9035. Proc. n.º E-5.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara tomou conhecimento do teor deste
ofício.-------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRA - ORDENAÇÕES:---------------------------------------------------------------------Requerimento de MANUEL DA SILVA NUNES, datado de dois do mês em curso, a
solicitar autorização para pagamento da coima que lhe foi aplicada, relativamente ao
processo de contra – ordenação número oito barra dois mil e dois, em dez prestações
mensais. Doc. n.º 8781. Proc. n.º T-1-2.---------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------Requerimento de AUGUSTO DOS SANTOS SÁ, datado de vinte e quatro do mês
findo, a solicitar autorização para pagamento da coima que lhe foi aplicada, no valor de
quinhentos e trinta e oito euros e setenta cêntimos, relativamente ao processo de contra
– ordenação número um barra dois mil e dois, em duas prestações mensais. Doc. n.º
8519. Proc. n.º T-1-2.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em dois do mês em curso, que autorizou a pretensão.--------------------CERTIDÕES:---------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de JOSÉ DE OLIVEIRA BRANHA, datado de vinte e quatro do mês
findo, a solicitar que lhe seja certificado se a Câmara Municipal prescinde da hipoteca a
seu favor, do prédio sito na Rua António da Silva Barroso, número oitenta e nove, em
Alpiarça, em virtude de já se encontrar efectuada a totalidade do pagamento do
empréstimo concedido pelo ex - Fundo de Fomento de Habitação, ao abrigo dos
Decretos - Lei números quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta e cinco barra
sessenta e dois e cinquenta e seis barra setenta e sete - Programa Auto - Construção,
conforme declaração emitida pelo Instituto Nacional de Habitação, em catorze de Maio
de dois mil e três, de que anexa cópia. Doc. n.º 8515. Proc. n.º O-27-1.--------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão, face à declaração emitida pelo
Instituto Nacional de Habitação.------------------------------------------------------------------6

DERRAMA PARA O ANO DE DOIS MIL E QUATRO:-----------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de oito do mês em curso, sobre o
assunto em epígrafe. Doc. n.º 8967. Proc. n.º I- 2-1.-------------------------------------------O Presidente da Câmara propôs verbalmente que fosse mantida a percentagem do ano
interior.-----------------------------------------------------------------------------------------------Assim, foi deliberado, por unanimidade, definir a percentagem da Derrama, em oito por
cento, destinando-se o seu produto a reforçar a capacidade financeira do município. Foi
ainda deliberado levar o assunto à Assembleia Municipal para efeitos de autorização.---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.-----------------------------O Vereador Henrique Arraiolos informou não concordar com os assuntos fora da
Ordem do Dia, embora participe na sua votação.--------------------------------------------------------Assim, foi deliberado, por maioria, com dois votos a favor e um voto contra do
Vereador Henrique Arraiolos, concordar com a proposta e apreciar os seguintes
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CORPO BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA, datado de sete do
mês em curso, a solicitar a atribuição de subsídio de refeição, à semelhança de anos
anteriores, aos elementos que fazem parte do dispositivo integrado na campanha de
fogos florestais do corrente ano. Doc. n.º 8997. Proc. n.º P-3.-------------------------------Deliberado, por unanimidade, assumir o pagamento do referido encargo.-------------------
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MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

–

ALTERAÇÃO NÚMERO NOVE:---------------------------------------------------------------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 DEZ:-----------------Presente a Modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprová-la.--------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve informações.---------------------------------------------------------------------------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 vinte e duas 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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