ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2004 - NÚMERO TREZE:-------------------------Aos vinte cinco dias do mês de Junho 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, Henrique
Alberto Gomes Freilão Arraiolos e José Carlos Viegas Ferreirinha, Vereadores.---------Foi justificada a falta do senhor Vereador António José Sanfona Coelho e da senhora
Vereadora Vanda Cristina Lopes Nunes que informou que iria chegar mais tarde.-------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 catorze de Junho de dois
mil e quatro.------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e vinte, datado de vinte e quatro do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
quatrocentos e trinta mil cento e um euros.-----------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Requerimento de TEODORA DIAS DE ALMEIDA SANTOS, residente na Rua José
Relvas, número quinze, rés-do-chão, Alpiarça a solicitar, por falta de visibilidade no
local, a abertura de um portão para acesso a viaturas na sua propriedade para a
Urbanização Casal dos Gagos, Alpiarça.--------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras de nove do mês em curso, ou seja, concordar com a anulação de um lugar de
estacionamento para criação de um acesso nas condições nela referidas, com a
condicionante de se verificar o cumprimento da lei.-------------------------------------------Requerimento de AURORA VAZ GARRUCHO, datado de vinte e nove do mês em
curso, a solicitar autorização para fazer melhoramentos na loja número doze do
Mercado Municipal.Doc. n.º 4303. Proc. n.º M-2.---------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a realização das obras pretendidas. Foi também
deliberado quanto à ajuda financeira, informar a requerente que a pretensão não tem
enquadramento legal.-------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------VENDA DE VIATURA – PESADO DE PASSAGEIROS – TOYOTA DYNA DIESEL
BU30L – QRDHT 3/P DO ANO MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS:-----------Proposta de edital para publicitar a venda da viatura em epígrafe.---------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta de edital e dar andamento ao
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO DE UMA
ESPLANADA:--------------------------------------------------------------------------------------Requerimento

de

HUGO

MIGUEL

PEDRO

VIEIRA,

Gerente

do

Bar

o

“GASÓMETRO”, datado de dezassete do mês em curso, a solicitar autorização para
ocupar a via pública, num espaço de trinta metros quadrados, durante os meses de Maio,
Junho, Julho, Agosto e Setembro, durante o período de funcionamento do Bar, sito na
Rua Óscar Monteiro Torres, em Alpiarça, ou seja, das treze às duas horas da manhã.
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Doc. n.º 9784. Proc. n.º L-2-1.--------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em vinte e um do mês em curso, que autorizou a pretensão.-------------CONSTITUIÇÃO DE COMISSÕES REGIONAIS E DE COMISSÕES DE NÍVEL
CONCELHIO (COMISSÕES MUNICIPAIS). LEI NÚMERO DOZE/DOIS MIL E
QUATRO, DE TRINTA DE MARÇO E PORTARIA NÚMERO QUINHENTOS E
DEZOITO/DOIS MIL E QUATRO, DE VINTE DE MAIO:--------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de dezassete do mês em curso, sobre
Constituição de Comissões Regionais e de Comissões de Nível Concelhio (Comissões
Municipais), a que se refere a legislação supra mencionada. Doc. n.º 9688. Proc. n.º A9.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta verbal do Presidente da
Câmara e designar como representante da Câmara Municipal de Alpiarça quer na
Comissão Regional, quer na Comissão de Nível Concelhio (Comissão Municipal), o
Vereador Vice-Presidente, José Carlos Viegas Ferreirinha. Foi ainda deliberado dar
conhecimento desta deliberação à Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo.---------------------------O Presidente da Câmara ausentou-se da sala neste momento.--------------------------------- SERVIÇOS DE APOIO A PROVAS DESPORTIVAS E OUTRAS, PRESTADOS
PELO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA:------------------------Ofício do CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA, número setenta e
oito, datado de catorze do mês em curso, a enviar os valores da cobrança de serviços
prestados pelo Corpo de Bombeiros na “Primeira Edição do Aquatlo de Alpiarça”,
organizado dia doze do mês em curso pela Secção de Natação do Clube Desportivo “Os
Águias”. Doc. n.º 9503. Proc. n.º B-2.-----------------------------------------------------------Levar o assunto à próxima reunião de câmara, uma vez que não houve quorum.----------O Presidente da Câmara entrou na sala neste momento.---------------------------------------
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PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS A
CONCURSO DE PESCA DESPORTIVA:-----------------------------------------------------Fax da ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS, datado de
vinte e um do mês em curso, a solicitar a isenção de pagamento de taxas, relativamente
ao concurso de pesca desportiva a realizar dia quatro de Setembro do ano em curso na
Barragem dos Patudos. Doc. n.º 9782. Proc. n.º 0-47.-----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.---------------------------------------------PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÕES URBANAS:---Presente a Proposta do Regulamento em epígrafe.---------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, levar esta proposta de regulamento à próxima reunião de
câmara.-----------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes entrou na sala neste momento.-----------------------------------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 maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com esta proposta e apreciar os assuntos a seguir mencionados.---O Vereador Henrique Arraiolos disse que votava contra por não concordar com a
entrada sistemática de assuntos fora da Ordem do Dia, embora participe na sua
votação.ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------PROJECTO DE REGULAMENTO PARA OCUPAÇÃO E AQUISIÇÃO DE
TERRENOS NA ZONA INDUSTRIAL:-------------------------------------------------------4

Deliberado, por unanimidade, levar o assunto à próxima reunião de câmara, para melhor
análise do projecto, devendo os Vereadores apresentar por escrito as sugestões ou
alterações a este documento de trabalho.--------------------------------------------------------Ofício de TECNIJARDIM – PROJECTO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE
JARDINS, LIMITADA, número trinta e dois mil novecentos e setenta e três, a solicitar
a prorrogação do prazo para início da construção da Nave no lote oitenta e nove da
Zona Industrial de Alpiarça, uma vez que o projecto aguarda parecer do Serviço
Nacional de Bombeiros. Doc. n.º 9910. Proc. n.º O-53.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, pelo período de um ano, a partir
desta data.--------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos ausentou-se da sala neste momento.-----------------------DOAÇÃO DE TERRENO SITO NA RUA DR. JOSÉ ANTÓNIO SIMÕES, EM
ALPIARÇA DESTINADO À CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE
REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO CONCELHO DE ALPIARÇA:----Requerimento de ARPICA - ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS DO CONCELHO DE ALPIARÇA, datado de catorze do mês em curso, a
solicitar que seja efectuada a escritura definitiva do terreno destinado à construção da
sede desta Instituição, sita na Rua Dr. José António Simões, em Alpiarça. Doc. n.º 9789.
Proc. n.º N-1.----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, efectuar a escritura respectiva, verificando se a
documentação necessária para o efeito está em ordem.---------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos entrou na sala neste momento.-----------------------------QUIOSQUE SITO NO LARGO DE “OS ÁGUIAS”:-----------------------------------------Requerimento de FLORBELA DA CONCEIÇÃO GIL PARREIRA, datado de vinte e
quatro do mês em curso, a solicitar, relativamente ao novo equipamento exigido para o
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local, um desconto de quarenta por cento pelo “Quiosque” actual. Solicita também o
pagamento do novo equipamento de forma faseada. Doc. n.º 9895. Proc. n.º L-2-1.------Deliberado, por unanimidade, que seja a Câmara Municipal de Alpiarça a construir o
novo quiosque, facturando sessenta por cento do valor orçamentado.----------------------Foi também deliberado aceitar o pagamento faseado do encargo de sessenta por cento.-- Para os restantes termos do negócio a acordar com a Requerente, designadamente, o
número de prestações, a limitação temporal da ocupação do espaço e as contrapartidas,
(cinquenta por cento) para a câmara, decorrentes de futuros “trespasses”, foi igualmente
deliberado mandatar o Presidente da Câmara para o efeito.----------------------------------Foi ainda deliberado que os futuros “trespasses”, devem ser sempre previamente
autorizados pela Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO DO LOTEAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL REPORTADA AO
PRÉDIO DE ADÉLIA CORREIA DA SILVA:------------------------------------------------Informação do Engº. JOSÉ MANUEL VAZ PORTUGAL DE SOUSA, datada de vinte
e três do mês em curso, sobre a alteração ao loteamento da Zona Industrial de Alpiarça
em epígrafe.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta informação e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------FUNDO DE MANEIO – CUSTAS JUDICIAIS:----------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de vinte e três do mês em curso,
para
constituição do seguinte Fundo de Maneio, destinado a fazer face a despesas urgentes e
inadiáveis com Custas Judiciais:------------------------------------------------------------------No montante de duzentos e cinquenta euros, em nome de Presidente da Câmara ou, na
sua falta ou impedimento, Vereador José Carlos Viegas Ferreirinha, sendo responsável
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pela sua posse e utilização o Técnico Profissional de segunda classe, Bruno Alexandre
Carvalho Nalha.-------------------------------------------------------------------------------------RÚBRICA DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL:----------------------------------------01.02/02.02.25 – Aquisição de Serviços – Outros, duzentos e cinquenta euros.-----------A reconstituição deste Fundo de Maneio será mensal contra a entrega de documentos
justificativos das despesas e a sua reposição ocorrerá, obrigatoriamente, até ao último
dia de cada ano.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

–

ALTERAÇÃO NÚMERO DOZE:---------------------------------------------------------------Presente a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.--------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprovar o presente
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO CATORZE:---------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciada e discutida foi deliberado, por unanimidade, aprovar o presente
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – REVISÃO
NÚMERO DOIS:-----------------------------------------------------------------------------------Presente a modificação ao Plano Plurianual de Investimentos – Revisão número dois,
em epígrafe.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente proposta de modificação ao
Plano Plurianual de Investimentos - Revisão número dois. Foi ainda deliberado levar
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este documento à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação.------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – REVISÃO NÚMERO DOIS:---------------------Presente a modificação ao Orçamento - revisão número dois, em epígrafe.---------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente proposta de modificação ao
orçamento – Revisão número dois. Foi ainda deliberado levar este documento à
Assembleia Municipal para efeitos de aprovação.---------------------------------------------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. ---------------------------------------------------------------------------------------
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