ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 08 OUTUBRO DE 2004 - NÚMERO DEZOITO:----------------------Aos oito dias do mês de Outubro 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: José
Carlos Viegas Ferreirinha, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, em
substituição legal do Presidente da Câmara por este se encontrar ausente, Vanda
Cristina Lopes Nunes e António José Sanfona Coelho, Vereadores.----------------------------------Ausente o Vereador Henrique Alberto Gomes Freilão Arraiolos.---------------------------A reunião foi aberta pelo Vice-Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que se encontrava um munícipe na sala de reuniões, o Vice-Presidente da
Câmara propôs ao restante executivo que esta reunião iniciasse pelo ponto “PERÍODO
DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”:----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Seguidamente o Vice-Presidente da Câmara passou a palavra ao munícipe senhor
MANUEL JOSÉ RAPOSO que questionou em que situação se encontrava a Valinha do
Patacão.-----------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento entrou na sala o Vereador Henrique Arraiolos.-----------------------------O Vereador António José Coelho informou o munícipe, senhor Manuel José Raposo,
que a câmara ía marcar reuniões com os proprietários confinantes da valinha para tentar
dar resolução à situação.---------------------------------------------------------------------------Pelo munícipe foi ainda colocada uma outra questão relacionada com o problema do
esgoto junto ao Matadouro na época das chuvas:----------------------------------------------1

O Vice-Presidente da Câmara informou que se está a tentar fazer um levantamento no
concelho sobre idênticas situações.--------------------------------------------------------------Foram aprovadas, por unanimidade, as actas das reuniões de câmara números dezasseis
e dezassete, de treze e de vinte e quatro de Setembro de dois mil e quatro,
respectivamente.-------------------------------------------------------------------------------------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:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e vinte cinco,
datada de vinte e três do mês findo, sobre pedido de viabilidade para construção de
edifício de habitação multifamiliar a que se refere o processo de obras número setenta
de dois mil e quatro, na Rua Dr. José António Simões, em Alpiarça, em nome de
PLANOTEJO – COOPERATIVA RIBATEJANA DE CONSTRUÇÃO, CIVIL, C.R.L.,
com sede na Rua Conselheiro Figueiredo Leal, números quinze e dezassete, em
Alpiarça. Doc. n.º 13802. Proc. n.º 70/2004.-----------------------------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e comunicar à
requerente que a pretensão é viável nas condições nela referidas.---------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício de REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, PROVÍNCIA DE NIASSA –
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE METANGULA, datado de vinte e oito do
mês findo, a convidar o executivo da Câmara Municipal a visitar o Município da Vila
de Metangula, no âmbito de geminação entre ambos os Municípios. Proc. n.º 14119.
Proc. n.º A-8-1-1.------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, propor a geminação entre ambos os municípios à União
Europeia. Foi ainda deliberado, no caso de ser aprovado o financiamento do projecto,
que será a Câmara Municipal de Alpiarça a tratar do processo de geminação.-------------PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CAMPO DE FUTUBOL DE SETE NO COMPLEXO
DESPORTIVO E AMBIENTAL DOS PATUDOS:-------------------------------------------Presente novamente o pedido de um GRUPO DE TRABALHADORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ALPIARÇA, datado de vinte e três do mês findo, para cedência do
Campo de Futebol de Sete no Complexo Desportivo e Ambiental dos Patudos bem
como para solicitar a isenção do pagamento das taxas devidas pela sua utilização. Doc.
n.º 13709. Proc. n.º P-4.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião de câmara de
vinte e quatro do mês findo, por motivo de o pedido não ter fundamento legal. Foi ainda
deliberado dar conhecimento desta deliberação ao GRUPO DE TRABALHADORES
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA e informar que o executivo vai estudar
uma proposta de redução de preços, à semelhança de que se faz com a utilização das
piscinas municipais relativamente aos funcionários da câmara.------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Vice-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.-----------------------------3

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.MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

–

ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE E UM:------------------------------------------------------Presente a modificação ao Plano Plurianual de Investimentos em epígrafe.----------------Depois de apreciado e discutido, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE E
QUATRO:-------------------------------------------------------------------------------------------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciado e discutido, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes ausentou-se da sala neste momento.-----------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, com o número mil
novecentos e três, datado de trinta e um de Agosto último, a solicitar a atribuição de um
subsídio de seiscentos euros, para fazer face a despesas com o almoço-convívio
integrado no VI Grande Prémio Piscatório das Vindimas, que se realizou no dia
dezanove do mês findo. Doc. n.º 12923. Proc. n.º F-1-----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha
exarado neste documento em sete do mês em curso e que respeita à decisão da
Vereadora Vanda Nunes de atribuir ao evento um subsídio no montante de quatrocentos
euros, bem como atribuir trinta senhas de refeição.---------------------------------------------
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Ofício da SECÇÃO DE FUTEBOL SÉNIOR DO CLUBE DESPORTIVO “OS
ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, datado de quinze de Julho último, a solicitar a atribuição de
um subsídio de mil duzentos e cinquenta euros, bem como apoio logístico para fazer
face a despesas com o jogo de futebol “Taça Alpiagra/dois mil e quatro”, integrado na
Alpiagra - XXII Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, que se realizou no dia onze do
mês findo. Doc. n.º 10912. Proc. n.º F-1---------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha
exarado neste documento em sete do mês em curso e que respeita à decisão da
Vereadora Vanda Nunes de subsidiar o evento com o montante de quatrocentos euros e
com quarenta senhas de refeições.----------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes entrou na sala neste momento.-----------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO:-----------------------------------------------Requerimento de MARIA LUÍSA BRAVO FARINHA CALARRÃO MALACHO,
Cozinheira, datado de vinte e nove do mês findo, a solicitar licença sem vencimento,
pelo período de um ano com início em dois de Novembro do corrente ano, para prestar
assistência a sua neta, Beatriz dos Prazeres Marcelo Malacho. Doc. n.º 14130. Proc. n.º
P-I.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, levar este assunto à próxima reunião de câmara, com
informação do encarregado coordenador do serviço.------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------DÉCLARATION

DE

COFINANCEMENT

–

PARTENAIRES

DES

ETATS

MEMBRES DE I’ EU ET NORVÈGE – PROGRAMME INTERREG IIIC <SUD>:----Deliberado, por unanimidade autorizar o Presidente da Câmara a assinar a presente
declaração.--------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE NOME AO QUARTEL DO CORPO DE
BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA:------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de sete do mês em curso, para que o
Quartel do Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça passe a designar-se por
“QUARTEL FRANCISCO JACINTO BATATA CORREIA”.------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade, ou seja, materializar o acto no próximo aniversário do Corpo de
Bombeiros Municipais de Alpiarça.--------------------------------------------------------------CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO VALOR DE TRINTA E DOIS MIL
DUZENTOS

E

SESSENTA

EUROS,

DESTINADO

AO

INVESTIMENTO:

“RECONVERSÃO URBANÍSTICA DO CENTRO CÍVICO DE ALPIARÇA:----------Presente o contrato de abertura de crédito a prazo, apresentado pelo Banco Espírito
Santo, S.A., com sede em Avenida da Liberdade, número cento e noventa e cinco,
Lisboa.------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com o clausulado do referido contrato. Doc. n.º14150. Proc. n.º C7.-------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGAMENTO DE RENDAS - URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL:-------------------Petição de JOSÉ NASCIMENTO LIMA, datada de vinte sete do mês findo, a informar
que não pode efectuar o pagamento das rendas da sua casa de habitação sita na
Urbanização do Eucaliptal, Bloco – B, número cinco, em Alpiarça, em virtude de a sua
situação económica não o permitir, por se encontrar doente.---------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar o rendeiro a efectuar o pagamento das rendas
do seguinte modo: A partir de Janeiro de dois mil e cinco, pagamento de duas
prestações por mês, ou seja, a prestação correspondente ao mês e uma prestação das
rendas em atraso;-------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi ainda deliberado informar o rendeiro que deve efectuar o pagamento
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das rendas respeitantes aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro do corrente ano.-------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Informação Interna dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e vinte
seis, datada de vinte e quatro do mês findo, sobre a alteração de murete de vedação, a
que se refere o processo de obras número duzentos e um de dois mil e quatro, em nome
de PAULO JORGE GONÇALVES JESUS (Loteamento de Artur Carvalho e outro).---Deliberado, por unanimidade, suprimir dois lugares do estacionamento do referido
loteamento, a fim de o interessado ter acesso ao seu terreno.---------------------------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Vice-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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