ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2004 - NÚMERO DEZASSETE:------------Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro 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 Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta minutos.-A acta da reunião de câmara de treze de Setembro de dois mil e quatro, será apreciada
na próxima reunião de câmara.--------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e oitenta e cinco, datado de vinte e três do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de seiscentos e oitenta e cinco mil cento e noventa e dois euros e vinte e quatro
cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e vinte e dois,
datada de treze do mês em curso, sobre o pedido de JORGE VEIGA FREITAS e
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OUTRO, para licenciamento de operação de loteamento, a que se refere o processo
número um barra dois mil e quatro. Doc. n.º 13220. Proc. n.º 01/2004.---------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação, ou seja, deferir a
pretensão dos requerentes conforme nela referido.---------------------------------------------Requerimento de MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES, datado de quinze do mês
em curso, residente na Rua Castelão de Almeida, Quinta do Lavrador, Frade de Cima,
em Alpiarça, a solicitar autorização para efectuar o pagamento da taxa de loteamento, a
que se refere o processo número três de dois mil e três, no valor de sete mil trezentos e
trinta e oito euros e treze cêntimos, em três prestações mensais, em virtude de a sua
situação económica, de momento, não permitir efectuar a totalidade do mesmo. Doc. n.º
13437. Proc. n.º L-8.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, não autorizar a pretensão, uma vez que existem situações
pendentes em nome do requerente e relativos a outro loteamento no mesmo lugar.-------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA, datado de seis do mês em curso, a
solicitar adesão à campanha de solidariedade de apoio ao menino CARLOS MANUEL
CAEIRO MESTRE, para que possa iniciar um tratamento na Clínica Ciren Havana.
Doc. n.º 13069. Proc. n.º A-8.---------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aderir à campanha de solidariedade.-------------------------Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, número dois mil quinhentos e
sessenta e nove, datado de seis do mês em curso, a solicitar autorização para afixação de
cartazes na área geográfica do Município de Alpiarça, para publicitar a Feira de Santa
Iria, que vai decorrer em Tomar de quinze a vinte e quatro de Outubro próximo. Doc.
n.º 13113. Proc. n.º A-8-1-4.--------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------Requerimento de JOSÉ MIGUEL PEREIRA MARQUES, datado de catorze do mês em
curso, residente em Largo Primeiro de Maio, Bloco B, rés-de-chão direito, em Alpiarça,
a informar que não pode pagar os transportes de ambulância quando tem de se deslocar
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ao serviço de urgência do hospital, em virtude de ter uma doença crónica e não ter
condições financeiras para suportar as despesas. Doc. N.º 13337. Proc. n.º B-2-1.-------Deliberado, por unanimidade, isentar o requerente do pagamento dos transportes em
ambulância, por não ter condições financeiras para suportar as despesas.------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------ABONO PARA FALHAS:------------------------------------------------------------------------Requerimento de ARMINDO MANUEL ESTRADAS TEREBENTINO, Guarda
Florestal, datado de dezasseis de Abril findo, a solicitar que lhe seja atribuído Abono
para Falhas, uma vez que manuseia valores monetários, relativos a licenças de pesca
desportiva. Doc. n.º 5137. Proc. n.º P-I.---------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, devendo o funcionário ser
informado de que deve prestar uma caução no valor de cento e cinquenta euros.---------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 de 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, 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.ARRENDAMENTO DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA “VALE DA
CIGANA” – PAGAMENTO EM ATRASO:----------------------------------------------------
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Informação da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datada de vinte e três do
mês em curso, sobre a falta de pagamento das rendas da propriedade denominada “Vale
da Cigana”, por parte do rendeiro senhor JOÃO MIGUEL LIMA GEADA. Proc. n.º
13712. Proc. n.º L-10.------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, notificar o rendeiro da propriedade por protocolo.---------MERCADO MUNICIPAL – TRANSFERÊNCIA DE LOJAS:------------------------------Parecer da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datado de vinte e três do mês
em curso, sobre transferência de lojas do Mercado Municipal. Doc. n.º 13711. Proc. n.º
M-2.---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar aos Serviços Técnicos de Obras da Câmara que
informem relativamente às obras efectuadas nas lojas do mercado, por forma a
complementar o referido parecer da Consultora Jurídica, a fim de o assunto ser presente
a uma próxima reunião de câmara.---------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DISCIPLINAR MANDADO INSTAURAR POR DELIBERAÇÃO DE
DEZANOVE DE JULHO DE DOIS MIL E QUATRO - RELATÓRIO FINAL:---------Não se encontrava qualquer munícipe na sala de reuniões quando a Vereadora Vanda
Nunes procedeu à leitura, em voz alta, da conclusão do Relatório Final elaborado em
nove do mês em curso pelo Instrutor do Processo Disciplinar mandado instaurar por
deliberação tomada em reunião de dezanove de Julho de dois mil e quatro, ao
funcionário RICARDO JORGE TIRANO FREITAS VAZ, Técnico de Informática –
Grau um.---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, após escrutínio
secreto, concordar com os fundamentos e recomendação constantes do referido
Relatório Final, e aplicar ao funcionário a sanção disciplinar de Demissão com efeitos
imediatos.--------------------------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------4
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FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de hoje, a sugerir que a outorga da
escritura de compra e venda dos lotes de terreno números cento e trinta e dois e cento e
trinta e três da Zona Industrial, seja efectuada logo que seja entregue a documentação
em falta, por parte da empresa MONLIZ, S.A., com sede em Carreira de Cima, Leiria.-Deliberado, por unanimidade, concordar com a sugestão indicada na referida
informação.------------------------------------------------------------------------------------------CONTRACÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO, A LONGO PRAZO, NO VALOR DE
TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA EUROS, DESTINADO AO
SEGUINTE INVESTIMENTO: “RECONVERSÃO URBANÍSTICA DO CENTRO
CÍVICO DE ALPIARÇA”.------------------------------------------------------------------------Informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE sobre a adjudicação do empréstimo
em epígrafe.------------------------------------------------------------------------------------------Analisado o processo, foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto
contra do Vereador Henrique Arraiolos, concordar com a proposta apresentada pelo
BES – Banco Espírito Santo, S.A., com sede em Lisboa, Avenida da Liberdade, número
cento e noventa e cinco. Foi também deliberado destinar o empréstimo ao seguinte
investimento: “Reconversão Urbanística do Centro Cívico de Alpiarça”.------------------Foi ainda deliberado submeter esta proposta a aprovação da Assembleia Municipal.----PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CAMPO DE FUTEBOL DE SETE - COMPLEXO
DESPORTIVO E AMBIENTAL DOS PATUDOS:-------------------------------------------Solicitação de um GRUPO DE TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALPIARÇA, datada de vinte e três do mês em curso, para a cedência do Campo de
Futebol de Sete no Complexo Desportivo e Ambiental dos Patudos e isenção do
pagamento das taxas devidas. Doc. n.º 13709. Proc. n.º P-4.------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.----------------------------------------------
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ARRENDAMENTO DE PRÉDIO SITO NA RUA BERNARDO SANTARENO,
BLOCO NOVE, EM ALPIARÇA – PAGAMENTO EM ATRASO:-----------------------Requerimento de JOÃO MANUEL SOARES RODRIGUES, sem data, a solicitar que
lhe seja autorizado o pagamento das rendas em atraso da sua casa de habitação sita na
Rua Bernardo Santareno, Bloco D, número nove, em Alpiarça, em prestações, ou seja,
efectuar no dia oito de cada mês o pagamento de dois meses até a dívida se encontrar
totalmente paga. Doc. n.º 13708. Proc. n.º O-26-2.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão do requerente.-------------------------MODIFICAÇÃO
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–

ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE:--------------------------------------------------------------Presente a Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.---------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em vinte e dois do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
Plano Plurianual de Investimentos.---------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE E TRÊS:---Presente a Modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em vinte e dois do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
Orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------CESSAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE
AVENÇA, NO ÂMBITO DE APOIO TÉCNICO NA IMPLEMENTAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO PROJECTO DE “RESERVA NATURAL DO CAVALO
DO SORRAIA”:------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de vinte e dois do mês em curso,
para cessação do contrato em epígrafe, celebrado com o Dr. JOÃO MANUEL
MONTEIRO SERRANO, em vinte e dois de Abril de dois mil e três.----------------------6

Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo nos termos da lei.------------------------------------------------------------------------------------SERVIÇO DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DO CONCELHO DE ALPIARÇA,
PARA O ANO DE DOIS MIL E CINCO:------------------------------------------------------Ofício de ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE E VALE DO TEJO, SUB
REGIÃO DE SANTARÉM, datado de vinte do mês em curso, número nove mil
setecentos e oitenta, a solicitar a aprovação da proposta das escalas de “Serviço de
Turnos” das farmácias do concelho de Alpiarça, para o ano de dois mil e cinco. Doc.
n.º 13600. Proc. n.º A-8.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara concorda com a proposta
apresentada.------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Não houve intervenção do público.--------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Presidente da Câmara,
eram dezoito horas 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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