ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2005 - NÚMERO CINCO:------------------------Aos três dias do mês de Março do ano de dois mil e cinco, 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.-Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara de dezoito de Fevereiro de
dois mil e cinco.-------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
quarenta e dois, datado de dois do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
duzentos e quatro mil novecentos e três euros e noventa e nove cêntimos.-----------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Requerimento de MANUEL MARIA PIRES GRANADEIRO, datado de vinte e quatro
do mês findo, a solicitar a transmissão do direito de propriedade plena sobre o lote de
terreno número trinta e cinco sito na Zona Industrial de Alpiarça, para construção de
uma fábrica de bolos através de financiamento de Leasing. Doc. n.º 2204. Proc. n.º O-
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53.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar a requerente que a câmara mantem as
deliberações tomadas anteriormente nas reuniões de três de Dezembro de dois mil e
quatro e sete de Janeiro de dois mil e cinco.----------------------------------------------------O Presidente da Câmara saiu da sala neste momento.-----------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de vinte e quatro do mês findo, para
atribuição de subsídios às Colectividades e Associações do concelho, para o ano de dois
mil e cinco.-------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara entrou na sala neste momento.--------------------------------------PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO:----------------------Requerimento de MÁRIO DOS SANTOS MARTINS, datado de vinte e três do mês
findo, a solicitar informação sobre a possibilidade de aquisição de um terreno para
construção na Zona do Sacadura ou noutros locais do concelho. Doc. n.º 2333. Proc. n.º
0-14.---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, marcar hasta pública para a venda dos lotes de terreno
disponíveis no momento. Foi ainda deliberado dar conhecimento ao requerente.---------ABERTURA
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Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado neste documento em vinte cinco do mês findo, que autorizou a abertura de uma
conta bancária para movimentação de Fundos Comunitários referentes ao projecto
Interreg III C – Ripidurable.-----------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de FILIPE JÚLIO DIAS SANTOS, funcionário da Câmara Municipal,
com a categoria de Coveiro, a informar que autoriza que seja descontado no seu
vencimento o montante de duzentos e cinquenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos,
durante o período de dez meses, em prestações de vinte cinco euros cada,
correspondente a dívidas relativas a consumos de água (noventa e seis euros e vinte e
quatro cêntimos, da casa sita na Rua Cinco de Outubro, e cento e cinquenta e nove
euros e oito cêntimos, da casa sita na Rua Pedro Álvares Cabral).---------------------------------Informa ainda que autoriza a Câmara Municipal a descontar igualmente do seu
vencimento, mensalmente, as quantias que se mostrem devidas referentes ao actuais
consumos de água, respeitantes à Rua Pedro Álvares Cabral.--------------------------------Deliberado, por unanimidade, o seguinte:--------------------------------------------------------Deferir a pretensão no que respeita ao desconto no vencimento do montante de
duzentos e cinquenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos, durante o período de dez
meses, em prestações de vinte cinco euros e cinquenta e dois cêntimos cada.--------------------------Quanto à segunda parte do pedido, foi deliberado informar o funcionário que os
descontos deverão ser efectuados por transferência bancária, devendo o processo ser
tratado junto da respectiva entidade bancária.--------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------Informação de MÁRIO RAIMUNDO MIRA DA COSTA, Encarregado Geral, datada
de vinte e um do mês findo, a dar conhecimento de um incidente ocorrido no Parque de
Máquinas, com o funcionário JOSÉ JOÃO VIEIRA PARDAL, no dia dezassete de
Fevereiro do ano em curso. Doc. n.º 2111. Proc. n.º P-I .-------------------------------------3

Deliberado, por unanimidade, abrir inquérito ao ocorrido e nomear como instrutor o
Técnico Superior, Assessor, Eng.º José Manuel Vaz Portugal de Sousa.-------------------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 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 Presidente da
Câmara por não concordar com a entrada sistemática de assuntos fora da Ordem do Dia,
embora participe na sua votação.-----------------------------------------------------------------FORAM APRECIADOS OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
QUATRO:-------------------------------------------------------------------------------------------Presente a modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.--------------------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO QUATRO:----------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS DO PRÉ – ESCOLAR E
DO PRIMEIRO CICLO:---------------------------------------------------------------------------4

Proposta da Vereadora VANDA NUNES, datada de três do mês findo, para atribuição
de Auxílios Económicos a alunos do pré – escolar e do primeiro ciclo, sendo o Escalão
A, do montante de trinta e cinco euros, e o Escalão B, do montante de vinte euros.------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA PARA COLOCAÇÃO DE UMA ESCULTURA JUNTO À ENTRADA
FRONTAL DA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL, EM HOMENAGEM AO DR.
HERMÍNIO DUARTE PACIÊNCIA:-----------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para que seja colocada uma
escultura junto à entrada frontal da nova Biblioteca Municipal, em homenagem ao DR.
HERMÍNIO DUARTE PACIÊNCIA.-----------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com esta proposta e proceder em conformidade.----------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------ENTREVISTA OFENSIVA PARA OS PRESIDENTES DE CÂMARA:------------------Ofício da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, datado de
vinte e oito do mês findo, a sugerir que a câmara tome posição sobre o conteúdo da
entrevista de Saldanha Sanches, publicada hoje no “DNnegócios”, ofensiva para os
Presidentes de Câmara.Doc. n.º 2518. Proc. n.º A-8-1-5.-------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a sugestão constante do penúltimo
parágrafo do referido documento e proceder em conformidade, ou seja, questionar o
fiscalista Saldanha Sanches sobre o que afirmou na entrevista e, caso este não responda,
recorrer à via judicial.------------------------------------------------------------------------------Fax de CARLOS ALBERTO DA PIEDADE CLEMENTE, datado de quinze do mês
findo, a solicitar que lhe seja certificado que a Câmara Municipal anula a cláusula
terceira da escritura de compra e venda celebrada em um de Outubro de dois mil e três,
referente ao lote de terreno número seis, sito em Frade de Baixo, Alpiarça. Doc. n.º
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1924. Proc. n.º O-57.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face ao parecer favorável emitido pela Consultora
Jurídica da Câmara em um de Março de dois mil e cinco, autorizar a pretensão.----------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 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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