ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2004 – NÚMERO NOVE:---------------------------Aos trinta dias do mês de Abril 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, e José Carlos Viegas Ferreirinha, Vereadores.----------------------------------------Foram justificadas as faltas dos senhores Vereadores Henrique Alberto Gomes Freilão
Arraiolos e António José Sanfona Coelho.------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta minutos.-Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara de dezasseis de Abril de
dois mil e quatro.------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que se encontravam munícipes na sala de reuniões interessados nos
arrendamentos constantes da Ordem do Dia, o Presidente da Câmara propôs ao restante
executivo que esta reunião iniciasse pelo referido ponto “ARRENDAMENTOS”.-------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------ARRENDAMENTOS:-----------------------------------------------------------------------------ARRENDAMENTO DO PRÉDIO SITO NO COMPLEXO TURÍSTICO DOS
PATUDOS AFECTO AO FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE, BAR E
ESPLANADA DAS PISCINAS MUNICIPAIS E ALUGUER DO EQUIPAMENTO
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS:-----------------------------------O Presidente da Câmara deu início à hasta pública para o arrendamento do prédio sito
no Complexo Turístico dos Patudos afecto ao funcionamento do Restaurante, Bar e
Esplanada das Piscinas Municipais e Aluguer do Equipamento destinado ao
funcionamento dos mesmos, a que se refere o edital número oito, publicitado em
dezasseis do mês em curso.------------------------------------------------------------------------O senhor ANTÓNIO JOÃO RAPOSO GAUDÊNCIO, residente em Ponte d’ Asseca,
Santarém, propôs as condições previstas no referido edital.----------------------------------1

Não havendo mais interessados, foi deliberado, por unanimidade, aceitar esta proposta e
dar andamento ao processo.-----------------------------------------------------------------------ARRENDAMENTO DE UM ESPAÇO SITO NO PARQUE DO CARRIL, JUNTO DO
ACESSO AO RIO ALPIARCOILO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM
ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS – QUIOSQUE - BAR:------------------------------O Presidente da Câmara deu início à hasta pública para o arrendamento do espaço em
epígrafe, a que se refere o Edital número nove, publicitado em dezasseis do mês em
curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve interessados.---------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
oitenta e um, datado de vinte e nove do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de cento e sessenta e cinco mil setecentos e trinta e seis euros e sessenta e seis
cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:------------------------------------------------------------------Requerimento de JOÃO ABREU DA COSTA e MANUEL ABREU DA COSTA, na
qualidade de proprietários do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de
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Alpiarça e inscrito na matriz sob o artigo 050.0036.0000, sito em Charneca da Quinta
da Gouxa, Rua José do Vale, Frade de Baixo, freguesia e concelho de Alpiarça, com a
área de onze mil seiscentos metros quadrados, a confrontar do norte com Rua José do
Vale, do sul com Rua Primeiro de Maio, do nascente com Manuel Bartolomeu e poente
com Francisco Fulgêncio, a requererem o destaque de uma parcela de terreno do
referido prédio, com a área de mil seiscentos e quarenta vírgula dez metros quadrados, a
confrontar do norte com Rua José do Vale, do sul e nascente com João Abreu de Costa
e Manuel Abreu da Costa e do poente com Francisco Fulgêncio. ----------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de vinte seis do mês em curso e certificar que a câmara autoriza a pretensão nas
condições nela referidas.---------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Ofício de HUBEL ELECTROTECNIA E BOMBAGEM LIMITADA, número dois,
datado de vinte seis do mês em curso, a solicitar que lhe seja emitida certidão em como
a câmara autoriza a constituição de hipoteca sobre os lotes de terreno números
cinquenta e cinco e cinquenta e seis da Zona Industrial Alpiarça e a transmissão do
Direito de Propriedade sobre os referidos lotes, que se venha a verificar no âmbito dessa
mesma hipoteca, mesmo antes de decorridos os dez anos previstos no Regulamento e na
Claúsula Terceira do Contrato de Compra e venda, mantendo, no entanto, o direito de
preferência na transmissão. Doc. n.º 5437. Proc. n.º 0-53.------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar parecer jurídico sobre o assunto.-------------------EMPREITADAS:-----------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTO MUNICIPAL DO SACADURA – EXECUÇÃO DE INFRA –
ESTRUTURAS TELEFÓNICAS – ADJUDICAÇÃO FINAL:------------------------------Atendendo a que não houve reclamações, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar os
trabalhos em epígrafe à empresa TELETEJO – TELECOMUNICAÇÕES DO
RIBATEJO, com sede em Rua do Matadouro, número doze, Apartado nove, Almeirim,
no valor de dezoito mil quinhentos e oitenta e dois euros e noventa cêntimos, acrescido
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de Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DE EDITAL PARA PUBLICITAR A VII FEIRA DO VINHO DO
RIBATEJO, A REALIZAR DIAS VINTE SEIS A TRINTA DE MAIO DE DOIS MIL
E QUATRO:-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta de edital.----------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
cinquenta e seis, datada de vinte e um do mês em curso, a remeter projecto de
Regulamento sobre Ocupação do Domínio Público Municipal, bem como sugestão
sobre o montante das taxas a cobrar. Doc. n.º5440. Proc. n.ºA-9.---------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar o referido projecto de regulamento, verificando se
existem diferenças relativamente à Tabela de Taxas e Licenças em vigor no concelho.
Relativamente às taxas apresentadas, foi deliberado, por unanimidade, levar informação
a uma próxima reunião de câmara.---------------------------------------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
cinquenta e nove, datada de vinte e um do mês em curso, sobre “Rede de Atendimento
dos CTT. Preço das Encomendas dos Postais”. Doc. n.º 5439. Proc. n.º C-8.--------------Deliberado, por unanimidade, informar que a Câmara Municipal de Alpiarça está contra
o encerramento dos CTT, ou seja, está contra o encerramento das estações de correios e
da sua substituição por postos de correios. Foi ainda deliberado comunicar esta tomada
de posição à ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES, bem
como levar ao conhecimento da Junta de Freguesia de Alpiarça o assunto em causa.----Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE CINFÃES, número mil seiscentos e seis, datado
de vinte do mês em curso, a solicitar a adesão à campanha de solariedade de apoio para
a menina Adriana, para que possa iniciar tratamentos neuro-restaurativos, em Cuba.
Doc. n.º 5402. Proc. n.º A-8-1/4.-----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar o apoio solicitado.------------------------------------------
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O Vereador António José Coelho entrou na sala neste momento.---------------------------EMPRÉSTIMO DE TREZENTOS E VINTE SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA
E UM EUROS:--------------------------------------------------------------------------------------Informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALPIARÇA, datada de vinte seis do mês em curso, sobre o assunto em epígrafe.--------Face à referida informação foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta do
BANCO BPI, S A. com sede em Rua Tenente Valadim, número duzentos e oitenta e
quatro, Porto, com a taxa de juro contratual euribor a seis meses e o prazo de vinte anos.
Foi ainda deliberado destinar o montante do empréstimo aos seguintes investimentos:
“Infra-estruturas da Zona Industrial – terceira fase” e “Requalificação Urbana dos
Lugares de Frade de Baixo, Frade de Cima e Casalinho”.------------------------------------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.-------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e apreciar os seguintes
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

–

ALTERAÇÃO NÚMERO OITO:----------------------------------------------------------------Presente a modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.----------------Depois de apreciada e discutida, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO NOVE:--------------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.--------------------------------------------
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Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento:-------------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Fax de GARRIDO ARTES GRÁFICAS, datado de sete do mês em curso, a agradecer o
apoio à edição do livro “Factores de Constrangimento nas Práticas Educativas no
Jardim de Infância”, de Felícia Gameiro, bem como a informar o seu preço.-----------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara pretende adquirir cem livros.------Carta de ANTÓNIO MENDONÇA GAMITO, datada de dezassete do mês findo, a
solicitar que seja novamente ponderada a questão do preço do terreno contíguo ao lote
número trinta e cinco da Urbanização do Sacadura. Doc. n.º 3941. Proc. n.º 0-14.--------Deliberado, por unanimidade, atendendo a que o terreno em causa se destina a
ampliação de logradouro e também pelo facto de ser da conveniência da câmara
embelezar o referido espaço, propor a venda do terreno pelo preço de trinta euros/metro
quadrado.---------------------------------------------------------------------------------------------Solicitação de JOSÉ JOÃO MARQUES PAIS, datada de catorze do mês em curso, para
apoio na compra do livro de sua autoria, intitulado “Vale de Cavalos Terra Disputada”,
que irá apresentar publicamente no próximo dia vinte e quatro de Abril, durante a Feira
do Livro. Doc. n.º 5524. Proc. n.º A-8-1/4.-----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, adquirir trinta livros.-------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, sobre notícias da SIC
(jornal da tarde e jornal da noite), SIC NOTÍCIAS (diversas vezes ao longo da emissão)
e SIC GOLD, que passaram no dia vinte seis de Março findo, onde se transmitiu ao país
que na Câmara Municipal de Alpiarça tinha existido consulta a sites pornográficos e
pedófilos, dando a entender que tal consulta tinha sido efectuada pelo Presidente da
Câmara.-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar esta proposta e proceder em conformidade, ou
seja, que seja instaurado processo judicial competente por difamação agravada e, ainda,
que sejam tomadas medidas judiciais necessárias para efectivo acompanhamento das
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queixas apresentadas à Procuradoria Geral da República e Polícia Judiciária, e que seja
constituída como mandatária a senhora Drª. Ana Merello, com escritório na Praça do
Principe Real, número onze, segundo andar, em Lisboa.--------------------------------------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 Presidente da Câmara,
eram dezassete 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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