ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2003 – NÚMERO VINTE SEIS:-------------Aos dezassete dias do mês de Outubro 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, Henrique Alberto Gomes Freilão Arraiolos, José Carlos Viegas Ferreirinha e
António José Sanfona Coelho, Vereadores.-----------------------------------------------------Aberta a reunião pelo Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta minutos, foi
lida a acta da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade e assinada.-------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e noventa e oito, datado de dezasseis do mês em curso, que acusa um saldo disponível
duzentos e vinte e quatro mil duzentos e quarenta e nove euros e onze cêntimos.---------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de ANTÓNIO JÚLIO SOBREIRO ANDRADE RAINHA, datado de
vinte seis do mês findo, a solicitar certidão comprovativa de viabilidade de construção
de uma habitação mista (alvenaria e madeira) para o prédio sito em Alpiarça na estrada
de ligação Casalinho/Frade de Cima (EM 1370-1), Alpiarça. Doc. n.º 12158. Proc. n.º
C-6.----------------------------------------------------------------------------------------------------1

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número cento e trinta e cinco de sete do mês em curso e certificar que a pretensão
é viável nas condições nela referidas.-----------------------------------------------------------Requerimento de VITOR MANUEL ARSÉNIO DE OLIVEIRA, datado de sete de
Agosto último, a solicitar, relativamente à decisão do processo de contra-ordenação que
lhe foi aplicada, a suspensão da ordem de demolição de construção ilegal na área da
RAN E REN, uma vez que já deu entrada na ex-DRAOT/LVT um requerimento com
vista à legalização de toda a situação. Doc. n.º 10308. Proc. n.º T-1-2.--------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação número cento e trinta e
cinco dos Serviços Técnicos de Obras, datada de oito do mês em curso, e informar o
requerente do seu conteúdo, ou seja, informar que a intervenção levada a efeito é ilegal
e que, embora a sua legalização seja possível, após prévia obtenção de parecer favorável
quer da CRAN, quer da CREN, não constitui motivo legal para a Câmara Municipal
tenha que alterar a deliberação então tomada.--------------------------------------------------Requerimento de VITOR MANUEL ARSÉNIO DE OLIVEIRA, na qualidade de
proprietário do prédio rústico sito na estrada municipal mil trezentos e setenta, que liga
Alpiarça-Frade de Cima, Alpiarça, residente na Rua Primeiro de Maio, número
dezasseis, em Frade de Baixo, Alpiarça, a solicitar certidão de aprovação de localização,
emitida a título provisório, para instalação, no referido prédio, de um depósito de
sucatas não poluentes, para comercialização, tendo em conta que não existe no concelho
de Alpiarça nenhum parque de sucata de iniciativa municipal. Doc. n.º 10309. Proc. n.º
C-6.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, rejeitar a pretensão do requerente, em virtude de o local
pretendido se situar em área de RAN e REN, não permitindo a aplicabilidade da
legislação inerente aos respectivos regimes, conforme disposto no artigo dezoito de
regulamento do PDM, a utilização de solos aí integrados para fins não agrícolas, bem
como em virtude de a Câmara Municipal ter deliberado nesta reunião manter a ordem
de demolição das construções ilegais existentes no local.----------------------------------------Petição de PAULO FERREIRA MENDES, datada de um do mês findo, a solicitar
informação sobre a possibilidade de legalização da construção ilegal da edificação de
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Leonor Libâneo Cardoso, face à intenção de a Câmara Municipal proceder à sua
demolição. Proc. n.º T-1-2 .-----------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número cento e trinta e sete, datada de nove do mês em curso, e informar o
requerente que deve apresentar parecer da CRAN, no prazo de noventa dias a contar da
data em que for avisado.---------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e trinta e nove,
datada de nove do mês em curso, sobre construção de edifício de habitação
multifamiliar, na Rua José António Simões, Alpiarça, por parte de PLANOTEJO –
COOPERATIVA RIBATEJANA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CRL, com sede em Rua
Conselheiro Figueiredo Leal, números quinze e dezassete, Alpiarça. Doc. n.º 12844.
Proc. n.º 86/2003.-----------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação e informar a
requerente que, relativamente ao projecto de arquitectura, a pretensão é indeferida. Foi
ainda deliberado informar que o referido projecto, deverá ser elaborado de acordo com
o definido nas alíneas a) e b) do ponto 3.3. da citada informação.-----------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes saíram da sala neste momento.----SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Pedido de ratificação do despacho da Vereadora VANDA NUNES, datado de dezanove
do mês findo, relativamente à sua proposta com a mesma data, para atribuição de um
subsídio, no valor de mil trezentos e cinquenta e três euros e cinquenta e nove cêntimos,
ao CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, pela colaboração prestada
em diversos eventos realizados durante a XXI edição da Alpiagra – Feira Agrícola e
Comercial de Alpiarça.-----------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos questionou quais foram os eventos realizados na
Alpiagra /dois mil e três.----------------------------------------------------------------------------
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O Vereador José Carlos Ferreirinha informou que os mesmos tinham a ver com a
animação das tasquinhas.--------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse que ía votar contra por considerar uma questão de
método, alegando que o assunto estava a ser apresentado em reunião de câmara de uma
forma tão vaga, depois de o facto estar consumado.-------------------------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da referida quantia.---Pedido de ratificação do despacho da Vereadora VANDA NUNES, datado de sete do
mês em curso, relativamente à sua proposta de três de do mês em curso para atribuição
de um subsídio, no valor de trezentos euros, ao CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS”
DE ALPIARÇA, pela colaboração prestada no evento realizado no Complexo das
Piscinas Municipais, no dia vinte sete de Setembro findo, designadamente a
apresentação da colecção de primavera / verão dois mil e quatro, pelo estilista Hugo
César da Cunha, contratando um grupo de sevilhanas.----------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos referiu que a proposta foi apresentada à câmara depois
de o facto estar consumado.-----------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da referida quantia.---O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste momento.-Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de treze do mês em curso, para
atribuição de um subsídio, no valor de duzentos e cinquenta euros, ao GRUPO
COLUMBÓFILO DE ALPIARÇA, para o ano de dois mil e três, para fazer face a
algumas despesas inerentes à própria actividade do grupo.-----------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Presidente da
Câmara, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da referida quantia.-----Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de catorze do mês em curso, para
atribuição de um subsídio, no valor de mil euros, ao RANCHO FOLCLÓRICO DA
CASA DO POVO DE ALPIARÇA.-------------------------------------------------------------4

Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.-------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes saíram da sala neste momento.----Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, sem número,
datado de dezassete do mês findo, a solicitar a atribuição de um subsídio extraordinário,
de seiscentos euros, para fazer face a despesas de deslocação a Paços de Brandão,
concelho de Vila da Feira, para a segunda eliminatória da “Taça de Portugal”, que se
realizou no dia vinte e oito do mês findo. Doc. n.º 11581. Proc. n.º A-8-1/4.--------------Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de seiscentos euros, conforme
solicitado e proceder ao pagamento da referida quantia.--------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, número mil
setecentos e oitenta e um, datado de dezanove do mês findo, a apresentar justificação
sobre o seu pedido de reforço de gasóleo. Doc. n.º 11713. Proc. n.º A-8-1/4.--------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Ofício da Secção de Petanca do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE
ALPIARÇA, datado de vinte sete do mês findo, a solicitar autorização para ocupação do
parque junto à Barragem dos Patudos, para a realização do Primeiro Torneio Oficial
Aberto de Petanca, no dia dezanove do mês em curso, das nove às dezoito horas. Doc.
n.º 12537. Proc. n.º A-8-1/4.----------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que não há inconveniente em autorizar o
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara entrou na sala neste momento.--------------------------------------Fax da NERSANT-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE SANTARÉM,
datado de quatro do mês findo, a convidar o Presidente da Câmara para parceria, no
âmbito da Operação Quadro Regional – INTERREG III C Sul, denominada “Reforçar o
Desenvolvimento Económico, Espinha Dorsal do Desenvolvimento Territorial”. Doc.
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n.º 11389. Proc. n.º A-8-1/4.----------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar o convite e comunicar à NERSANT.---------------FORA DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------No uso da palavra o 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 disse não concordar com os assuntos fora da Ordem do
Dia, embora participe na sua votação.-----------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a proposta e apreciar os seguintes assuntos:---------------------MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS-ALTERAÇÃO
NÚMERO CATORZE:----------------------------------------------------------------------------Presente a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.--------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprovar o presente
9documento.-----------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO-ALTERAÇÃO NÚMERO DEZASSETE:--------Presente a alteração ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprovar o presente
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:------------------------------------------------------------------Requerimento de GRACIETE CLAÚDINO BATATA DOS SANTOS e FERNANDO
CANHA DOS SANTOS, datado de dezasseis do mês findo, residentes na Rua Maria
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Luísa Falcão, número sessenta e oito, primeiro andar, Alpiarça, na qualidade de
proprietários do prédio com a área de dez mil seiscentos e oitenta metros quadrados,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o número dois mil
seiscentos e cinquenta e oito e inscrito na matriz da freguesia de Alpiarça sob os artigos
números cinco mil trezentos e sessenta e seis, urbano, e 018.0066.0000, rústico em
Alpiarça, a confrontar do norte com Ricardo Tirano Fragoso, do sul com Raul Cravina
Pedro, do nascente com Rua Pedro Álvares Cabral e do poente com Saúl Freitas Jorge, a
requererem o destaque de uma parcela de terreno do referido prédio, com a área de
oitocentos e quarenta e um vírgula sessenta metros quadrados, a confrontar do norte
com Graciete Claúdino Batata dos Santos e Fernando Canha dos Santos, do sul com
Raul Cravina Pedro, do nascente com Rua Pedro Álvares Cabral e do poente com
Graciete Claúdino Batata dos Santos e Fernando Canha dos Santos. Doc. n.º 11774.
Proc. n.º C-6.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras de catorze do mês em curso e certificar que a pretensão é viável nas condições
nela referidas.----------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes entrou na sala neste momento.-----------------------------------ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR–MIOLO URBANO DELIMITADO
PELAS RUAS MANUEL PACIÊNCIA GASPAR; TRAVESSA DOS MOINHOS;
RICARDO DURÃO E ENGENHEIRO ÁLVARO DA SILVA SIMÕES:-----------------Relatório de Análise de Propostas elaborado pela Comissão de Análise de Propostas,
datado de três do mês em curso, onde se propõe que a adjudicação da elaboração do
plano de pormenor em epígrafe recaia na proposta da empresa UCHA & CABRALARQUITECTOS, LIMITADA, com sede em Calçada do Garcia, número nove, primeiro
andar esquerdo, Lisboa.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este Relatório de Análise de Propostas e
dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.-------------------------------------ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR–ZONA DELIMITADA PELAS
RUAS JOSÉ RELVAS; JOÃO MARIA DA COSTA E MARIA LUÍSA FALCÃO:-------------7

Relatório de Análise de Propostas elaborado pela Comissão de Análise de Propostas,
datado de três do mês em curso, onde se propõe que a adjudicação da elaboração do
plano de pormenor em epígrafe recaia na proposta da empresa GITAP–GABINETE DE
ESTUDOS E PROJECTOS, SA., com sede em Rua Almirante Barroso, número
cinquenta e seis, Lisboa.---------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este Relatório de Análise de Propostas e
dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.-------------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de dezasseis do mês em curso, sobre
situação ocorrida em vinte cinco de Agosto do ano em curso, com um armário instalado
no seu gabinete, onde se encontram arquivados livros de escrituras diversas, entre
outros documentos.------------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes saíram da sala neste momento.----SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Pedido de ratificação do despacho da Vereadora VANDA NUNES, datado de dezassete
do mês em curso, relativamente à sua proposta com a mesma data, para atribuição de
um subsídio, no valor de mil oitenta e cinco euros, à Secção Cultural do CLUBE
DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, pela colaboração prestada na
organização do espectáculo de rua, denominado “Maestro Tótó e a sua Desorquestra”,
integrado na XXI edição da Alpiagra–Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, que se
realizou no dia dezassete do mês findo.---------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da referida quantia.---O Vereador Henrique Arraiolos disse que votava contra pelas mesmas razões já
anteriormente enunciadas nesta reunião, relativamente às ratificações de despachos
(para atribuição de subsídios) de factos já consumados.----------------------------------------------
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O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste momento.CONCURSO

PÚBLICO-CONCESSÃO

DE

ESPAÇO,

DESTINADO

A

INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DESPORTIVO E DE LAZER, NO COMPLEXO
TURÍSTICO DOS PATUDOS:-------------------------------------------------------------------DESIGNAÇÃO DE JÚRI DO CONCURSO PARA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE
ADJUDICAÇÃO DA CONCESSÃO:-----------------------------------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA e
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de treze do mês em curso, sobre
designação de um júri do concurso para efeitos de definição de critérios de adjudicação
da concessão em epígrafe. Doc. n.º 12812. Proc. n.ºO-10/1/1.-------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, designar como elementos do
júri do concurso, para efeitos de definição de critérios de adjudicação da concessão, os
senhores Presidente da Câmara, Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha e Engenheiro
José Manuel Vaz Portugal de Sousa.-------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve informações:---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo 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. --------------------------------------------------------------------------------------9
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