ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM TRINTA E UM DE OUTUBRO DE 2003 – NÚMERO VINTE
SETE:-------------------------------------------------------------------------------------------------Aos trinta e um 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, e António José Sanfona Coelho,
Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------------Foi justificada a falta do Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha.-------------------------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
duzentos e sete, datado de trinta do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
quatrocentos e quarenta e quatro mil novecentos e trinta e dois euros e sessenta e dois
cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos, colocou as seguintes questões:----------------------------Sobre a situação das obras da escola das Faias;------------------------------------------------Sobre o arranque de árvores no largo de “Os Águias;-----------------------------------------O Presidente da Câmara deu as informações solicitadas.-------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes saiu da sala neste momento.--------------------------------------1

ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara pôs à consideração da vereação a alteração dos pontos da
Ordem do Dia, passando a constar o ponto “Alienação de Bens”, em primeiro lugar,
seguido dos restantes, por motivo de não fazer esperar as pessoas presentes na sala e
eventualmente interessadas no assunto.----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar esta proposta.-------------------------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------VENDA DE LOTES DE TERRENO NA ZONA DO SACADURA, EM ALPIARÇA:-Seguidamente procedeu-se à hasta pública para a venda dos lotes de terreno referidos no
edital número cinquenta e sete/dois mil três, de sete do mês em curso.---------------------O senhor Francisco José Gouveia Relvas, residente em Lisboa, na Rua Lucília Simões,
número dezassete, segundo andar direito, ofereceu o valor da base de licitação
mencionado no referido edital, para o lote de terreno número sete, com a área de
quinhentos e sessenta metros quadrados.--------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta do senhor FRANCISCO JOSÉ
GOUVEIA RELVAS, e proceder à venda do referido lote de terreno, nas condições
previstas no edital supra citado.----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e cinco-A, datada
de vinte sete do mês em curso, sobre o pedido de viabilidade de MÁRIO JOSÉ
VENTURA DA COSTA, para construção de uma arrecadação na Rua Jacinto dos
Martíres Falcão, em Alpiarça. Doc. n.º 13470. Proc. n.º L-1/2.------------------------------2

Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e comunicar ao
requerente que a pretensão é viável, conforme nela referido.---------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e quarenta e três,
datada de vinte sete do mês em curso, sobre o pedido de viabilidade de JOAQUIM
MANUEL FIDALGO LUÍS, para utilização de espaço para Parque de Venda de
Automóveis, na Rua Joaquim Nunes Ferreira, em Alpiarça. Doc. n.º 13471. Proc. n.º. C6.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e comunicar ao
requerente que a pretensão é viável.--------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:------------------------------------------------------------------Requerimento de MANUEL HENRIQUES RIBEIRO, datado de vinte e nove do mês
findo, na qualidade de proprietário do prédio rústico, com a área de seis mil cento e
vinte metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o
número dois mil cento e cinquenta e um e inscrito na matriz da freguesia de Alpiarça
sob o artigo 034.0054.0000, composto por vinha, sito na Rua Francisco António V.
Casqueiro, a confrontar do norte e sul com Estrada, do nascente com José Margaça e do
poente com António da Silva Tendeiro a requerer o destaque de uma parcela de terreno
do referido prédio, com a área de mil duzentos e quatro metros quadrados, a confrontar
do norte com Estrada, do sul com Manuel Henriques Ribeiro, do nascente com José
Margaça e do poente com António da Silva Tendeiro. Doc. n.º 12304. Proc. n.ºC-6.-----Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e emitir a certidão
solicitada, conforme nela referido.---------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL, datado de vinte e dois do mês em
curso, a solicitar autorização para colocação de pendões na área geográfica do
município de Alpiarça, a partir de trinta do mês em curso, para publicitar a IV Feira do
Montado, em Portel. Doc. n.º 13472. Proc. n.º A-8-1-4.---------------------------------------------------3

Deliberado, por unanimidade, informar que não é possível satisfazer a pretensão, por
motivo de o período pretendido coincidir com a Feira do Livro a levar a efeito pela
Câmara Municipal de Alpiarça.-------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes, entrou na sala neste momento.----------------------------------Ofício de EDMUNDO AMBRÓSIO CORDEIRO, residente na Rua Ricardo Durão
número quatrocentos e trinta e oito, em Alpiarça, a solicitar autorização para iniciar
negócio, no concelho de Alpiarça, de venda de bebidas e sandes, em roulote
devidamente equipada. Doc. n.º 12501. Proc. n.º O-13.--------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar o requerente que a pretensão é viável, desde que
seja cumprido o regulamento vigente.-----------------------------------------------------------Ofício do GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS,
subscrito pela Deputada Luísa Mesquita, datado de dezasseis do mês em curso, a
disponibilizar-se para apresentar na Assembleia da República propostas que a Câmara
Municipal de Alpiarça considere fundamentais para a melhoria da qualidade de vida das
populações, aquando da discussão do Orçamento do Estado para dois mil e quatro. Doc.
n.º 13082. Proc. n.º A-8-1.-------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Fax do AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ RELVAS- ALPIARÇA, datado de
vinte e quatro do mês em curso, a solicitar a cedência das piscinas municipais para que
os alunos do Agrupamento de Escolas de José Relvas (Ensino Pré-Escolar e Primeiro
Ciclo) possam usufruir, gratuitamente, da modalidade de natação na disciplina de
Educação Física.------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos disse que concordava com o pedido, uma vez que as
piscinas municipais durante o dia, não estavam a ser utilizadas nos horários escolares.
Referiu que o serviço a prestar às crianças era de grande importância por todos os
benefícios que a modalidade proporciona e que são de todos conhecidos, em termos de
desenvolvimento motor, psico-motor, entre outros.---------------------------------------------
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Disse que não concordava com o mencionado na parte final do pedido do Agrupamento
sobre a frequência das piscinas ser uma “Mais valia” para a autarquia, uma vez que
considerava que a “Mais valia” era para todo o município e munícipes, não sendo a
autarquia em si, mas para a comunidade, e não havendo, em termos de transportes,
quaisquer encargos adicionais, uma vez que as crianças já são transportadas.-------------A Vereadora Vanda Nunes fez uma breve explicação do que se foi passando com vista à
utilização das Piscinas Municipais, por parte dos alunos em questão. Referiu-se aos
esforços encetados pelas Comissões de Pais e Câmara Municipal, bem como ao órgão
de gestão do Agrupamento que tudo tem feito para proporcionar a utilização do
equipamento. Referiu ainda que se devia permitir a utilização gratuita das Piscinas
Municipais.-------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara disse estar de acordo com as palavras da Vereadora Vanda
Nunes. Referiu que era pena não ser possível estabelecer o principio do
utilizador/pagador, em função de quem tem possibilidades para o fazer, uma vez que
ainda não existe disponibilidade, por parte do Agrupamento, para equacionar a
possibilidade de a utilização do equipamento só ser gratuita para quem, de facto, não
tem possibilidades económicas. Disse que nada tinha a opor ao pedido.-------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara autoriza a cedência das Piscinas
Municipais para as aulas de Educação Física dos Alunos do Agrupamento de Escolas de
José Relvas (Ensino Pré-Escolar e Primeiro Ciclo), nas condições pretendidas.-----------Informação do CHEFE DE SECÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, datada de seis do mês
em curso, sobre despesas de transportes em ambulância de pessoas carenciadas.---------Deliberado, por unanimidade, isentar do pagamento de transportes em ambulância, as
pessoas referidas nesta informação por serem pessoas carenciadas.-------------------------PROCESSO DE CONTRA–ORDENAÇÃO-RELATÓRIO FINAL:-----------------------Informação do instrutor do processo de contra-ordenação de PUBLITEJO,
PUBLICIDADE, LIMITADA, datada de seis do mês em curso, em resposta ao
solicitado em reunião de câmara de vinte e três do mês findo.-------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, arquivar o processo.---------5

MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS-ALTERAÇÃO
NÚMERO DEZASSETE:-------------------------------------------------------------------------Presente a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.--------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em vinte do mês em curso, que autorizou esta alteração ao Plano
Plurianual de Investimentos.----------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO-ALTERAÇÃO NÚMERO DEZOITO:-----------Presente a alteração ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em vinte do mês em curso, que autorizou esta alteração ao
Orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE INVENTÁRIO
E CADASTRO:-------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de vinte e nove do mês em curso,
para que a Comissão Municipal de Inventário e Cadastro, em conformidade com a
recomendação da Intersismet, SA., empresa que está a implementar o Sistema de
Inventário e Cadastro Municipal, integre os seguintes elementos:---------------------------Engº. José Manuel Vaz Portugal de Sousa, Técnico Superior Assessor da Câmara
Municipal de Alpiarça, Engª. Carla Isabel Pereira Mendes Cunha, Técnica, contratada
da Câmara Municipal de Alpiarça, Drª. Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes,
Consultora Jurídica da Câmara Municipal de Alpiarça e Dr. João Manuel Monteiro
Serrano, Avençado e Licenciado em Gestão de Empresas.-----------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com esta proposta.--------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------
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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:---------------------MUDANÇA DO P.T. APC 0028D-CENTRO CÍVICO DE ALPIARÇA:------------------Informação/Proposta do Vereador JOSÉ CARLOS FERREIRINHA, datada de hoje,
onde propõe que a adjudicação dos trabalhos para a mudança do P.T. em epígrafe, no
valor de trinta e oito mil oitocentos e dois euros e trinta cêntimos, se proceda, por ajuste
directo, à empresa QUINAGRE, CONSTRUÇÕES, SA, com sede em Rua Hermano
Neves, número vinte e dois, quarto andar-A, Lisboa, por ter apresentado a proposta
mais vantajosa.---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação/proposta e proceder em
conformidade. Foi ainda deliberado dar andamento ao processo de acordo com a lei
vigente.-----------------------------------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO:-------------------------------------RELATÓRIOS DE ANÁLISE DE PROPOSTAS:--------------------------------------------AQUISIÇÃO DE UM TRACTOR DE 50 A 60 HP:-------------------------------------------Relatório de Análise de Propostas elaborado pela Comissão de Análise de Propostas,
em catorze do mês em curso, onde se propõe que a adjudicação da aquisição de um
tractor de 50 a 60 HP recaia na proposta da empresa M. J. NALHA, LIMITADA, com
sede em E.N., cento e dezoito, Chamusca no valor de dezasseis mil oitocentos e
sessenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos, acrescido do Imposto Sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório e dar andamento ao processo
de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA DUMPER:-----------------------------------------------Relatório de Análise de Propostas elaborado pela Comissão de Análise de Propostas,
em catorze do mês em curso, onde se propõe que a adjudicação da aquisição de uma
viatura Dumper recaia na proposta da empresa ASTEL-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LIMITADA, com sede
em Zona Industrial da Murteira, Lote dezassete, Samora Correia, no valor de quinze mil
quatrocentos e trinta e cinco euros, acrescido do Imposto Sobre o Valor Acrescentado à
taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório e dar andamento ao processo
de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO

DE

UMA

MINI

PÁ

CARREGADORA

(MINI

RECTROESCAVADORA):----------------------------------------------------------------------Relatório de Análise de Propostas elaborado pela Comissão de Análise de Propostas,
em catorze do mês em curso, onde se propõe que a adjudicação da aquisição de uma
mini pá carregadora (mini-rectroescavadora), recaia na proposta da empresa
AGRICORTES-COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SA., com sede
em Avenida do Lis, Cortes, Leiria, no valor de trinta mil novecentos e vinte euros,
acrescido do Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório e dar andamento ao processo
de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE UM TRACTOR DE 80 A 90 HP:-------------------------------------------Relatório de Análise de Propostas elaborado pela Comissão de Análise de Propostas,
em catorze do mês em curso, onde se propõe que a adjudicação da aquisição de um
tractor de 80 a 90 HP recaia na proposta da empresa APOLINÁRIOS-MÁQUINAS
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LIMITADA, com sede em Zona Industrial, Santarém,
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no valor de vinte cinco mil quinhentos e noventa e cinco euros e trinta cêntimos,
acrescido do Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório e dar andamento ao processo
de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADORA HIDRÁULICA:--------------------------------------Relatório de Análises de Propostas elaborado pela Comissão de Análise de Propostas,
em catorze do mês em curso, onde se propõe que a adjudicação da aquisição de uma
roçadora hidráulica recaia na proposta da empresa M. J. NALHA, LIMITADA, com
sede em E. N. 118, Chamusca, no valor de doze mil novecentos e sessenta e sete euros e
quarenta e cinco cêntimos, acrescido do Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa
legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE UMA AUTO-BETONEIRA DE 84 HP:-----------------------------------Relatório de Análise de Propostas elaborado pela Comissão de Análise de Propostas,
em catorze do mês em curso, onde se propõe que a adjudicação da aquisição de uma
auto-betoneira de 84 HP recaia na proposta da empresa M.J.A-MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, LIMITADA, com sede em Parque Eurofil, Zona Industrial, Póvoa de
Santa Iria, no valor de trinta e oito mil seiscentos e cinquenta euros, acrescido do
Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório e dar andamento ao processo
de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS:------------------------------------------------------------------------------------------Relatório de Análises de Propostas elaborado pela Comissão de Análise de Propostas,
em catorze do mês em curso, onde se propõe que a adjudicação da aquisição de uma
caixa de recolha de resíduos sólidos urbanos recaia na proposta da empresa BASRIO9

METOLOMECÂNICA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, SA., com sede em Rua
D. Afonso Henriques, Edifício Europa I, rés-do-chão, direito, Rio Maior, no valor de
trinta e quatro mil setecentos e cinquenta euros, acrescido do Imposto Sobre o Valor
Acrescentado à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este relatório e dar andamento ao processo
de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS:------------------------------------------------------------------------------------------Relatório de Análise de Propostas elaborado pela Comissão de Análise de Propostas,
em catorze do mês em curso, onde se propõe que a adjudicação da aquisição de uma
viatura para recolha de resíduos sólidos urbanos recaia na proposta da empresa MANVEÍCULOS

INDUSTRIAIS

(PORTUGAL)

SOCIEDADE

UNIPESSOAL,

LIMITADA, com sede em Rua Cinco de Outubro, Lugar da Aldeia Nova, Avintes, no
valor de cinquenta e três mil euros, acrescido do Imposto Sobre o Valor Acrescentado à
taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS-ALTERAÇÃO
NÚMERO DEZASSEIS:--------------------------------------------------------------------------Presente a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.--------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta alteração
ao Plano Plurianual de Investimentos.-----------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO-ALTERAÇÃO NÚMERO DEZANOVE:--------Presente a alteração ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta alteração
ao Orçamento.---------------------------------------------------------------------------------------10

PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE MENÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL:----------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de vinte e quatro do mês em curso,
para atribuição de MENÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL, nos termos da alínea a)
do número um, do artigo trinta, do Decreto-Lei número cento e oitenta e quatro barra
oitenta e nove, de dois de Junho, e consequentemente a redução do tempo de serviço, ao
funcionário RODRIGO VARANDA DE MIRA, Bombeiro de Primeira Classe,
considerando que sempre serviu nesta autarquia com elevado grau de competência, zelo
e dedicação, para efeitos de regularização de sua situação profissional.--------------------O Vereador Henrique Arraiolos pediu esclarecimento sobre a situação do funcionário e
se esta era a forma da sua regularização.--------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes começou por dizer que, muito embora da atribuição de
mérito excepcional decorra, neste caso também, a regularização ou melhor
correspondência de situação profissional do Comandante Rodrigo, tal atribuição exige
procedimento de critérios definidos e expressos na proposta, com o Comandante
Rodrigo preenche.-----------------------------------------------------------------------------------Face à insistência do Vereador Henrique Arraiolos em saber se esta era a forma legal de
ultrapassar a situação, a vereadora Vanda Nunes reiterou que se tratava de facto de
atribuição de mérito excepcional, motivada pelo excelente desempenho das funções do
Comandante Rodrigo.------------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos informou que, pela razão mencionada, nada tinha a
opor à proposta.--------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes referiu uma vez mais que o motivo era o que estava descrito
na proposta.------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez uma consideração sobre o assunto, disse nada ter a
opor pela explicação que foi dada, referiu no entanto, que na situação do referido
funcionário estão outros funcionários que pelo zelo ou pelo seu empenhamento ao
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serviço da autarquia, provavelmente também estariam nas mesmas condições ou em
condições de também terem menções de mérito excepcional.--------------------------------A Vereadora Vanda Nunes lembrou as menções de mérito excepcional já atribuídas.----O Vereador Henrique Arraiolos referiu que foi por razões muito particulares.------------A Vereadora Vanda Nunes referiu que a proposta era a apresentada conforme se
descreve, com as características que o Comandante Rodrigo tem, sem mais
considerações.---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara pôs a proposta à votação, tendo sido deliberado aprová-la por
unanimidade. Foi ainda deliberado dar andamento ao processo de acordo com a lei
vigente.-----------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes ausentou-se da sala neste momento.-----------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Ofício de TMC-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LIMITADA, com sede na Rua João
Maria da Costa, número vinte e um, em Alpiarça, datado de vinte e quatro do mês em
curso, a solicitar autorização para a venda do lote de terreno número oitenta e oito, da
Zona Industrial de Alpiarça, adquirido à Câmara Municipal em propriedade plena, uma
vez que o mesmo vai ser vendido a uma empresa comercial denominada “RIBAPETCOMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS, LIMITADA”, com sede em Lisboa.
Doc. n.º 13612. Proc. n.º O-53.-------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos, autorizar a pretensão, devendo o processo seguir a tramitação normal, de
acordo com o regulamento da Zona Industrial.-------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes entrou na sala neste momento.-----------------------------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve informações.----------------------------------------------------------------------------
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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, 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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