ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 22 OUTUBRO DE 2004 - NÚMERO DEZANOVE:-------------------Aos vinte e dois 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, Henrique Alberto Gomes Freilão Arraiolos e António José
Sanfona Coelho, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Vice-Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara de oito de Outubro de dois
mil e quatro.------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
duzentos e três, datado de vinte e um do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de seiscentos e sessenta e quatro mil e vinte euros e noventa e nove cêntimos.------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos apresentou verbalmente a seguinte sugestão:------------“No dia dois de Outubro de dois mil e quatro, realizou-se em Itália o Campeonato do
Mundo de Ciclismo em que foi convocado para a Selecção Nacional um jovem júnior
de Alpiarça, Jorge Pereira, ciclista de “Os Águias”, o que, só por isso, representa uma
honra muito grande para o clube e para o nosso concelho.------------------------------------Independentemente do resultado, “Os Águias” de Alpiarça, o seu treinador e pai e a
família, e em especial o próprio ciclista, merecem o reconhecimento público por parte
deste município e os parabéns pelo facto de ter sido um dos cinco escolhidos para
representar o nosso país.----------------------------------------------------------------------------
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Sugiro que se dê nota deste facto por escrito, conforme foi acima mencionado”.---------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta sugestão.---------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES DE DESTAQUE:-----------------------------------------------------------------Requerimento de CAROLINA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, viúva, na qualidade de
proprietária do prédio misto inscrito na matriz rústica sobre o artigo número
018.0131.0000 e na matriz urbana sob o artigo dois mil duzentos e doze, sito na Rua
Jacinto dos Mártires Falcão, freguesia e concelho de Alpiarça, com a área de mil cento e
sessenta metros quadrados, a confrontar do Norte com Valinha (Vale de Arraiolos), do
Sul com Hermínio Correia, do Nascente com Rua Jacinto dos Mártires Falcão e do
Poente com José Leocádio Arraiolos, a requerer o destaque de uma parcela de terreno
do referido prédio, com a área de seiscentos e sessenta e três vírgula setenta e seis
metros quadrados, a confrontar do Norte com Valinha (Vale de Arraiolos), do Sul com
Carolina da Conceição Ferreira (parcela remanescente), do Nascente com Rua Jacinto
dos Mártires Falcão e do Poente com José Leocádio Arraiolos. Doc. n.º14616.Proc. n.º
85/2004.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras, de dezoito do mês em curso, e certificar a pretensão conforme nela referido.-----Requerimento de VITOR MANUEL DE MATOS MENDES e JOSÉ MANUEL
PEDRO AGOSTINHO, proprietários do prédio com a área total de quatro mil
setecentos e sessenta metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Alpiarça, sob o número novecentos e treze e inscrito na matriz sob o artigo número
032.0093.0000, sito na Rua do Pinheiro, Casalinho, freguesia e concelho de Alpiarça, a
confrontar do Norte com Raul Cristóvão do Sul com Custódio Cabaço Raposo, do
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Nascente com Rua da Atela e do Poente com Estrada, a requererem o destaque de uma
parcela de terreno do referido prédio, com a área de dois mil trezentos e oitenta metros
quadrados, a confrontar do Norte com Raul Cristóvão do Sul com Custódio Cabaço
Raposo, do Nascente com Rua da Atela e do Poente com Vítor Manuel Matos Mendes e
José Manuel Pedro Agostinho. Doc. n.º14474. Proc. n.º C-6.--------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras de quinze do mês em curso, e certificar a pretensão conforme nela referido.-------EMPREITADAS:-----------------------------------------------------------------------------------EXECUÇÃO DE FURO DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA
SUBTERRÂNEA – REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ALPIARÇA:--Relatório de apreciação de Propostas, elaborado pela Comissão de Análise de
Propostas, em dezanove do mês em curso, onde é proposto que a adjudicação da
empreitada em epígrafe recaia na empresa em nome individual, CARLOS ALBERTO
B. RODRIGUES, com sede em Bairro Corte Falcão, número vinte seis, Montijo, pelo
preço de cinquenta e dois mil quatrocentos e sessenta euros, acrescido do Imposto sobre
o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos questionou o porquê de se continuarem a fazer
empreitadas do género, quando está em curso um processo de privatização das águas.--O Vereador José Carlos Ferreirinha informou que se deve ao facto de se ter de fechar a
candidatura em termos de quadro comunitário.-------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação (Análise e
Apreciação de Propostas), elaborada pela Comissão de Análise de Propostas e proceder
em conformidade com o mesma. Foi ainda deliberado dar andamento ao processo de
acordo com a lei vigente.--------------------------------------------------------------------------MERCADO MUNICIPAL:------------------------------------------------------------------------Informação do FISCAL MUNICIPAL, datada de catorze do mês em curso, sobre
execução de obras de beneficiação nas lojas números sete, dez e onze do Mercado
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------3

Tomou-se

conhecimento.

Foi

deliberado,

por

unanimidade,

informar

os

“concessionários” das referidas lojas do mercado, que não é possível satisfazer a
pretensão face à deliberação tomada em reunião de câmara de sete de Julho de mil
novecentos e noventa e três.-----------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício de CULT - COMUNIDADE URBANA DA LEZÍRIA DO TEJO, número mil
cento e cinquenta e seis, datado de quatro do mês em curso, a solicitar certidão que
comprove a delegação de competências na Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo, para
efeitos de regulamentação do Decreto – Lei número trezentos e vinte barra dois mil e
dois (licenciamento e fiscalização de elevadores, monta – cargas, escadas mecânicas e
tapetes rolantes, fixação de taxas e regime sancionatório). Doc. n.º 12140. Proc. n.ºA-9.Deliberado, por unanimidade, concordar com a delegação de competências a transferir
do Município de Alpiarça para a Cult - Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo, para
efeitos de regulamentação do Decreto – Lei número trezentos e vinte barra dois mil e
dois, de vinte e oito de Dezembro (licenciamento e fiscalização de elevadores, monta –
cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes e fixação de taxas e regime sancionatório).Foi ainda deliberado submeter o assunto a aprovação da Assembleia Municipal.---------EXTRACÇÃO DE TURFA EM “PAUL DA GOUXA”.-------------------------------------Requerimento de SOCIEDADE AGRÍCOLA DA GOUXA E ATELA, SA, datado de
um do mês em curso, a solicitar que seja incorporado o “Paul da Gouxa” nas áreas
reservadas às indústrias extractivas, no âmbito da revisão do PDM em curso, face à
existência de um jazigo de turfa considerado pela Direcção – Geral de Geologia e
Energia com valor económico. Doc. n.º 14173. Proc. n.º O- 25.-----------------------------Deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente que a questão será apresentada,
para apreciação, na Comissão Mista de Acompanhamento do PDM - Plano Director
Municipal de Alpiarça.-----------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO:4

Requerimento de JOSÉ ALBERTO DE SÁ NUNES, datado de vinte e um do mês
findo, a solicitar autorização para colocação de um painel publicitário, na Rua José
Relvas, números duzentos e noventa e sete a trezentos e um - Estrada Municipal cento e
dezoito, em Alpiarça.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade deferir a pretensão.----------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO:-----------------------------------------------Presente

novamente

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, após apreciação da informação do encarregado
coordenador do serviço, sem data, autorizar a pretensão da referida funcionária.---------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 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 a proposta do Vice - Presidente
da Câmara por não concordar com a entrada sistemática de assuntos fora da Ordem do
Dia, embora participe na sua votação.------------------------------------------------------------
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MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE CINCO:---Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado
neste documento em quatro do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE ACESSO À E. N. CENTO E DEZOITO, ATRAVÉS DO
ESTABELECIMENTO DE UMA INSERÇÃO NA ROTUNDA DA ZONA
INDUSTRIAL DE ALPIARÇA:------------------------------------------------------------------Requerimento de SOCIEDADE AGRÍCOLA PINHAL DA TORRE, LIMITADA,
datado de vinte do mês em curso, com sede em Quinta de São João, Alpiarça, a solicitar
permissão para fazer um acesso directo do seu prédio (Quinta de São João) à E.N. cento
e dezoito, através do estabelecimento de uma inserção na rotunda da Zona Industrial.
Doc. n.º 147728. Proc. n.º 0-13.------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar a requerente que a câmara não vê inconveniente
em autorizar a pretensão. Foi ainda deliberado informar que deve solicitar autorização
ao IEP – Instituto das Estradas de Portugal, bem como ter o acordo do proprietário do
terreno contíguo (Agroalpiarça).------------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO:-----------------------Requerimento de ARMANDO ROSA FERREIRA, Pintor Principal, datado de dezoito
do mês em curso, a solicitar renovação da licença sem vencimento por mais um ano, a
partir de vinte e um do mês em curso. Doc. n.º 14659. Proc. n.º P-I.------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.---------------------------------------------O Presidente da Câmara entrou na sala neste momento.---------------------------------------
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PROPOSTA DE LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA O ANO DE DOIS MIL
E CINCO:--------------------------------------------------------------------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
cento e vinte e oito, de dezoito do mês em curso, sobre Proposta de lei do Orçamento de
Estado para o ano de dois mil e cinco. Doc. n.º 14730. Proc. n.º O-O-2.-------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Informação Interna dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e vinte
seis, de vinte e quatro do mês findo, sobre 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), concretamente sobre a instalação de uma cabine de gás.
Proc. n.º 201/2004.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar o requerente que a pretensão, relativamente à
instalação da cabine de gás, é viável conforme referido na mencionada informação.-----O Presidente da Câmara saiu da sala neste momento.-----------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE UM LUGAR
DO GRUPO DE PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR - CARREIRA DE TÉCNICO
SUPERIOR – ARQUITECTURA – CATEGORIA DE SEGUNDA CLASSE:-----------Presente a acta do júri do concurso em epígrafe bem como a lista de classificação
definitiva de estágio do único candidato, Arquitecto ARTUR GUILHERME SAMPAIO
CABREIRA.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, após escrutínio secreto, concordar com os fundamentos
referidos na acta da reunião do júri do concurso, e não prover o candidato no lugar por
não reunir condições necessárias para o efeito.--------------------------------------------------
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Foi também deliberado homologar a lista de classificação definitiva de estágio. Foi
ainda deliberado cessar o vínculo contratual existente.----------------------------------------O Presidente da Câmara entrou na sala neste momento.--------------------------------------ABONO PARA FALHAS - SUBSTITUIÇÃO DA TESOUREIRA NAS SUAS
FALTAS E IMPEDIMENTOS:-------------------------------------------------------------------Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de hoje, para que a assistente
administrativa HÉLIA MARIA PISCALHO PEREIRA NUNES, substitua a Tesoureira
Municipal nas suas faltas e impedimentos, auferindo mensalmente o Abono para Falhas
respectivo, em conformidade com o Decreto – Lei número duzentos e quarenta e sete
barra oitenta e sete, de dezassete de Junho.-----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------Foi ainda deliberado, uma vez que a funcionária Hélia Maria Piscalho Pereira Nunes
tem vindo a assegurar o serviço da tesouraria nas faltas e impedimentos da tesoureira,
desde um Novembro de dois mil e três, corrigir a situação desde aquela data até ao dia
vinte e um do mês em curso.----------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------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, 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
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redigi e assino. --------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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