ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2004 - NÚMERO CINCO:------------------------Aos cinco dias do mês de Março do ano de dois mil e quatro, 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.-----------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo senhor Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara de seis de Fevereiro de
dois mil e quatro.------------------------------------------------------------------------------------------A acta do dia vinte e três de Fevereiro de dois mil e quatro será apreciada na próxima
reunião de câmara, por não ter sida conferida por todo o executivo.------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
quarenta e três, datado de quatro do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
cento e setenta e sete mil quatrocentos e noventa e três euros e treze cêntimos.-----------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------
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OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de vinte e três do mês
findo, sobre pedido de viabilidade para construção de condomínio residencial de
moradias unifamiliares em banda, na Rua Luís de Camões, Alpiarça, em nome de
MARIA MARGARIDA AVELINO GAMEIRO AGUIAR.----------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação e deferir a
pretensão.---------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, datada de vinte cinco do mês
findo, sobre pedido de viabilidade para construção de edifício de habitação plurifamiliar
no gaveto das Ruas Comandante Fontoura da Costa e Joaquim Nunes Ferreira, Alpiarça,
em nome de MARIA MARGARIDA AVELINO GAMEIRO AGUIAR.------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação e deferir a
pretensão.---------------------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:------------------------------------------------------------------Requerimento de MARIA VIRGÍNIA ISABELINHA DA SILVA, proprietária do
prédio
misto com a área total de quatro mil seiscentos e sessenta e oito vírgula quarenta metros
quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça, sob o número
sessenta e cinco quinhentos e oito e inscrito na matriz sob o artigo 065.0035.0000, sito
na Quinta da Goucha, Rua da Pataia, número vinte sete, Frade de Baixo, freguesia e
concelho de Alpiarça, a confrontar do norte com Quinta da Goucha, do sul com António
da Silva Cardoso, do nascente com João Ferreira Lopes e do poente com Quinta da
Goucha, a requerer o destaque de uma parcela de terreno do referido prédio, com a área
de quatrocentos e cinquenta metros quadrados, a confrontar do norte com Rua da Pataia,
do sul com Maria Virgínia Isabelinha da Silva, do nascente com Maria Virgínia
Isabelinha da Silva e outro e do poente com Maria Virgínia Isabelinha da Silva. Doc. n.º
2215. Proc. N.º L-8.---------------------------------------------------------------------------------2

Deliberado, por unanimidade, certificar que a câmara autoriza a pretensão, nas
condições referidas no parecer técnico de vinte e três do mês findo.------------------------EMPREITADA “POLO ENOTURÍSTICO NA CASA - MUSEU DOS PATUDOS –
ANTIGA ADEGA” – TRABALHOS DE REPARAÇÃO NA COBERTURA DO
EDIFÍCIO – AJUSTE DIRECTO:----------------------------------------------------------------Informação da Engª. Técnica CARLA ISABEL PEREIRA MENDES DA CUNHA,
datada de vinte do mês findo, sobre o assunto em epígrafe. Doc. n.º 2454. Proc. n.º L4/0.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------LISTA DE ANTIGUIDADE DO PESSOAL DO QUADRO PRÓPRIO DA
AUTARQUIA, ORGANIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO NOVENTA E TRÊS,
DO DECRETO – LEI NÚMERO CEM BARRA NOVENTA E NOVE, DE TRINTA E
UM DE MARÇO (SÉTIMO SUPLEMENTO):-----------------------------------------------Presente a lista de antiguidade do pessoal do quadro próprio da autarquia, organizada
nos termos do artigo noventa e três, do Decreto – Lei número cem barra noventa e nove,
de trinta e um de Março (sétimo suplemento).--------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, dar andamento ao processo
de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes ausentaram-se da sala neste
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, datado de onze do
mês findo, a solicitar um subsídio no valor de seis mil euros, para fazer face a despesas
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com a realização do Carnaval de dois mil e quatro, nomeadamente, baile, carros
alegóricos e escolas de samba. Doc. n.º 1811. Proc. n.º E-5.---------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara de treze do
mês findo, que autorizou a concessão do subsídio. Foi ainda deliberado incumbir o
Vereador José Carlos Ferreirinha de solicitar esclarecimentos ao Clube Desportivo “Os
Águias” sobre o número de carros alegóricos, devendo esta informação ser dada na
próxima reunião de câmara.-----------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, datado de dezanove
do mês findo, a solicitar um subsídio de duzentos euros, para fazer face a despesas com
o lanche que se realizou no dia vinte e quatro do mês findo (terça - feira de Carnaval).
Doc. n.º 2366. Proc. n.º A-8-1/4.-----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho da Vereadora Vanda Nunes de dois
do mês em curso, que autorizou a concessão do subsídio.------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de dezanove do mês findo, para
atribuição de um subsídio no valor de quinhentos euros, ao CLUBE DESPORTIVO
“OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, pela colaboração prestada na realização da prova de
pesca, durante a XXI edição da Alpiagra/dois mil e três.-------------------------------------Deliberado, por unanimidade, 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 dezoito do mês findo, para
atribuição de um subsídio no valor de mil e quinhentos euros, ao CENTRO POPULAR
DE CULTURA E RECREIO DO CASALINHO, destinado a eventos a levar a efeito no
corrente ano.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder ao pagamento da
referida quantia.--------------------------------------------------------------------------------------
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VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, com o
número vinte e oito, datada de dezasseis do mês findo, a remeter as propostas de
solução relativas ao novo Regime das Áreas Metropolitanas – Lei número dez barra
dois mil e três, de treze de Maio. Doc. n.º 2464. Proc. n.º A-9.-------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Ofício da ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÕES DE ALPIARÇA, número dois,
datado de nove do mês findo, a solicitar a cedência de alguns computadores da câmara
já fora de uso. Doc. n.º 2477. Proc. n.º A-8-1/4.------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão, desde que haja o equipamento
disponível.--------------------------------------------------------------------------------------------Ofício de OPTIMUS – TELECOMUNICAÇÕES, S.A., datado de treze do mês findo, a
comunicar a cedência de posição contratual, relativamente ao contrato de arrendamento
celebrado com a câmara, para a empresa Situs – Exploração de Torres
Telecomunicações e Sites, S.A., a partir de treze de Fevereiro do ano em curso. Doc. n.º
2316. Proc. n.º C-8.---------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Ofício do INSTITUTO DAS ESTRADAS DE PORTUGAL, número quatrocentos e
sessenta e dois, datado de treze do mês findo, a enviar a acta da reunião havida no dia
nove do mês findo, sobre o Estudo Prévio do IC3 – Chamusca/Almeirim, bem como
solicitar comentários sobre o assunto. Doc. n.º 2336. Proc. n.º O-25-1.---------------------O Vereador José Carlos Ferreirinha informou que já seguiram alguns dos elementos
solicitados pelo Instituto das Estradas de Portugal e que seguirão em breve os
comentários da Câmara e da Junta de Freguesia.-----------------------------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------
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FORA DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------No uso da palavra o senhor Presidente da Câmara informou que era necessário dar
andamento a outros assuntos não constantes da Ordem do Dia, mas considerados de
certa urgência, pelo que propôs a sua apreciação nesta reunião.-----------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, por não concordar com os assuntos fora da Ordem do Dia, embora
participe na sua votação, concordar com a proposta e apreciar os seguintes assuntos:----MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

–

ALTERAÇÃO NÚMERO QUATRO:-----------------------------------------------------------Presente a modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.----------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, concordar com este
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO CINCO:-------------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, concordar com este
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------“EXECUÇÃO DE INFRA – ESTRUTURAS TELEFÓNICAS DO LOTEAMENTO
MUNICIPAL DO SACADURA - ALPIARÇA”:----------------------------------------------Acta de Abertura e Apreciação das Propostas elaborada em dois do mês em curso, onde
se propõe que a adjudicação dos trabalhos em epígrafe recaia na empresa TELETEJO –
TELECOMUNICAÇÕES DO RIBATEJO, LIMITADA, com sede em Rua do
Matadouro, número doze, Almeirim, no valor de dezoito mil quinhentos e oitenta e dois
euros e noventa cêntimos, acrescido do Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa
legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com este documento, ou seja, com a proposta
de adjudicação de trabalhos à empresa Teletejo – Comunicações do Ribatejo, Limitada,
pelo mencionado preço.----------------------------------------------------------------------------6

PEDIDO DE APROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO – SISTEMA DE TAMISAGEM E
RESERVATÓRIO DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS:----------------Requerimento de SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DA LAGOALVA DE
CIMA, S.A., datado de vinte seis do mês findo, a solicitar aprovação de localização do
sistema de tamisagem e reservatório de armazenamento de águas residuais provenientes
da lavagem da adega sita em Quinta da Lagoalva de Cima, freguesia e concelho de
Alpiarça.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, emitir certidão de não objecção de localização de referido
sistema.-----------------------------------------------------------------------------------------------LEGADO MANUEL NUNES FERREIRA:----------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trinta e um, datada de
cinco do mês em curso, sobre obras de beneficiação no Restaurante “O Paco”, no prédio
sito na Avenida de Berna, em Lisboa.----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, remeter a referida informação à senhora Consultora
Jurídica da Câmara, para emissão de parecer.--------------------------------------------------O Presidente da Câmara e a Vereadora Vanda Nunes ausentaram-se da sala neste
momento.--------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao assunto que ficou pendente de apreciação na reunião de câmara de
vinte e três do mês findo, sobre um pedido do senhor Manuel Miranda do Céu, inquilino
do terceiro direito do prédio sito na Avenida de Berna, em Lisboa, para não pagar renda
do referido andar até trinta e um de Março de dois mil e quatro, foi deliberado, por
unanimidade, indeferir a pretensão.--------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara e Vereadora Vanda Nunes entraram na sala neste momento.---INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara deu conhecimento das comemorações do quinquagésimo
quinto aniversário do Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça, dia seis do mês em
curso.-7

Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos informou que não podia participar na iniciativa, por se
encontrar, nesse dia, ausente do concelho.------------------------------------------------------O Presidente da Câmara ainda deu conhecimento do novo símbolo da VII Feira do
Vinho do Ribatejo que irá decorrer de vinte seis a trinta de Abril de dois mil e quatro.--PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara,
eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a
presente acta que foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.-----------------------E eu, Manuela Maria Ferreira Neves, Chefe de Divisão Municipal Administrativa e
Financeira, em regime de substituição, da mesma Câmara, servindo de Secretária, a
redigi e assino. ---------------------------------------------------------------------------------------
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