ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2005 - NÚMERO SEIS.---------------------------Aos dezoito 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 e José Carlos Viegas Ferreirinha,
Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------------Foi justificada a falta do Vereador António José Sanfona Coelho.--------------------------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 três de Março de dois
mil e cinco.-------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
cinquenta e três, datado de dezassete do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de cento e trinta e cinco mil quinhentos e um euros e trinta e oito cêntimos.--------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções:---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:--------------------------------------------------------------------------
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COMPRA E VENDA DO LOTE DE TERRENO NÚMERO VINTE E UM, SITO NA
“URBANIZAÇÃO DO SACADURA, EM ALPIARÇA”:-----------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de dezasseis do mês em curso, a
informar que o lote de terreno número vinte e um da Urbanização do Sacadura já se
encontra registado a favor do Município de Alpiarça.-----------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, marcar hasta pública, sendo
as condições de venda iguais às estabelecidas para o loteamento da Zona do Sacadura,
ou seja:------------------------------------------------------------------------------------------------- Base de licitação, sessenta euros/metro quadrado;-------------------------------------------- Lanços, não inferiores a quinhentos euros;----------------------------------------------------- Pagamento nos seguintes termos:---------------------------------------------------------------- Trinta por cento, no primeiro dia útil imediato à hasta pública;-----------------------------

- O restante (setenta por cento), no prazo máximo de noventa dias a contar da hasta
pública, com a outorga da escritura de compra e venda.--------------------------------------VENDA DO TODO O IMÓVEL SITO NA TRAVESSA DOS SETE CANTOS,
NÚMEROS DOZE, CATORZE, DEZASSEIS E DEZOITO, EM ALPIARÇA:----------Requerimento de ARMINDA MARIA DA SILVA CORREIA, na qualidade de
inquilina da habitação número dezasseis do imóvel sito na Travessa dos Sete Cantos,
em Alpiarça, a propor a compra de todo o imóvel sito na Travessa dos Sete Cantos
números doze, catorze, dezasseis e dezoito, em Alpiarça, e a solicitar informação sobre
o valor da venda. Doc. n.º 2951.Proc. n.º P-1-4.------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar a interessada que a câmara pretende vender o
prédio em causa, nas seguintes condições:------------------------------------------------------2

- Base de licitação, trinta e sete mil e quinhentos euros;--------------------------------------- Lanços, não inferiores a quinhentos euros;----------------------------------------------------- Pagamento nos seguintes termos:---------------------------------------------------------------- Trinta por cento, no primeiro dia útil imediato à hasta pública;----------------------------- O restante (setenta por cento), no prazo máximo de noventa dias a contar da hasta
pública, com a outorga da escritura de compra e venda.--------------------------------------VENDA DE IMÓVEL SITO NA RUA MAESTRO VIRGÍLIO FORTUNATO
WENCESLAU, LOTE B – 8, URBANIZAÇÃO DO EUCALIPTAL (46 FOGOS), EM
ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de SANDRA MARIA CONDEÇO BERNARDO, esposa de Nuno
António Rato Ângelo a informar que continua interessada no imóvel sito na rua Maestro
Virgílio Fortunato Wenceslau, Lote B – 8, Urbanização do Eucaliptal (quarenta e seis
fogos), em Alpiarça. Informa ainda que o facto de não ter efectuado o pagamento
inicial, aquando da hasta pública para a venda do mesmo realizada em dezoito do mês
findo, se deveu a um atraso por parte da instituição bancária, que lhe estava a tratar de
um empréstimo para o efeito. Doc. n.º 2761. Proc. n.º P-1-4.-------------------------------------Tomou-se conhecimento da informação da Chefe de Divisão Municipal Administrativa
e Financeira, em regime de substituição, datada de nove do mês em curso. Foi
deliberado, por unanimidade, marcar nova hasta pública, atendendo a que a anterior
ficou sem efeito pelo facto de o então interessado, senhor Nuno António Rato Ângelo,
não ter efectuado o pagamento inicial, em conformidade com o estipulado no Edital
número quatro, publicitado em vinte e quatro de Janeiro do ano em curso.----------------Foi ainda deliberado manter as mesmas condições de venda.--------------------------------A Vereadora Vanda Nunes saiu da sala neste momento.---------------------------------------
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OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de GABRIEL TAPADAS MARQUES, datado de vinte e um de Janeiro
do ano em curso, a solicitar a legalização da rampa existente nas traseiras do prédio sito
na Rua João Maria da Costa, número vinte e um, Alpiarça. Doc. n.º 984. Proc. n.º L1/2.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços Técnicos de Obras
de vinte e oito de Fevereiro de dois mil e cinco, número oitenta e dois, informando o
requerente que a câmara legaliza a rampa com a condição de a mesma ser apenas de uso
particular.---------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes entrou na sala neste momento.-----------------------------------IMÓVEL DEGRADADO SITO NA RUA JOSÉ RELVAS, NÚMEROS CENTO E UM
E CENTO E TRÊS, EM ALPIARÇA – PROPRIEDADE DE MARIA ISABEL
MARTINS ROMÃO PONTES XAVIER:------------------------------------------------------Informação Interna dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número oitenta e três, de
um do mês em curso, sobre a situação em que se encontra o imóvel em epígrafe.--------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação e proceder em
conformidade, com a mesma, ou seja, remeter o último Auto de Vistoria à proprietária
do imóvel para, nos termos da lei, se pronunciar sobre o mesmo, devendo os serviços
camarários ficarem atentos ao cumprimento dos prazos devidos para o efeito, por ambas
as partes.----------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado solicitar informação jurídica sobre se há ou não lugar a audiência
prévia da proprietária do imóvel e, se cumprido o referido nos pontos seis e sete da
referida informação dos Serviços Técnicos de Obras, há condições de avançar para a
sua demolição.--------------------------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:------------------------------------------------------------------------------
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Ofício, datado de sete do mês em curso, de JOÃO CARVALHO, solicitador, na
qualidade de mandatário de ANTÓNIO MANUEL MACHADO FRADE, residente no
lugar de Quinta do Paço, freguesia de Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos e
EVARISTO MANUEL MATEUS LUÍS, residente na Rua de Chã, número seis, no
lugar e freguesia de Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos, a solicitar alteração da
deliberação de câmara tomada em reunião de dezanove de Novembro de dois mil e
quatro, no sentido de a aquisição da propriedade plena do prédio descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o número dois mil seiscentos e
noventa e dois, sito na Zona Industrial (correspondente aos lotes de terreno números
trinta e sete a quarenta e quatro), ser celebrada com a empresa “TRANSPORTES
ANTÓNIO FRADE, LIMITADA”, uma vez ser esta a locatária no contrato de leasing
celebrado com a Besleasing e Factory, - Instituição Financeira de Crédito, S.A. Doc. n.º
2980. Proc. n.º O-53.-------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a pretensão, mantendo-se, no entanto, as
restantes condições de venda aprovadas na reunião de câmara de dezanove de
Novembro de dois mil e quatro.------------------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------- ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO SITO NA RUA DO BAIRRO
NOVO,

FRADE

DE

CIMA,

ALPIARÇA

(NO

QUE

RESPEITA

ÀS

CARACTERÍSTICAS DO LOTE NÚMERO SETE):----------------------------------------Ofício de MFS – COMPRA, VENDA E EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS, LIMITADA,
apresentado nos serviços em dois de Fevereiro de dois mil e cinco, a solicitar a alteração
ao alvará de loteamento, a que se refere o processo número três de dois mil e um, no
que respeita às características do lote número sete. Doc. n.º 1378. Proc. n.º L-8.--------------Deliberado, por unanimidade, retirar o assunto da presente reunião de câmara e
conduzi-lo à próxima, a fim de se estudar a situação em termos de remodelação
urbanística.------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:-------------------------------------------------------------------
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PARCELA DE TERRENO SITA EM FRADE DE CIMA, PARA CONSTRUÇÃO DE
UMA CAPELA:-------------------------------------------------------------------------------------Informação Interna dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número noventa e seis,
de oito do mês em curso, sobre o destaque de uma parcela de terreno do prédio misto,
com a área total de dois mil setecentos e onze metros quadrados, sito em Frade de Cima,
Alpiarça, propriedade da Câmara Municipal de Alpiarça, para construção de uma
Capela.------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação e proceder em
conformidade com a mesma, ou seja, avançar com o processo por dispensar a
formalidade da necessidade de certificação da figura de destaque, por se tratar de uma
operação urbanística promovida pela Autarquia.-----------------------------------------------ÁGUAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de MARIA DE FÁTIMA COUTINHO VIEIRA PEDRO, datado de um
do mês em curso, a solicitar autorização para pagamento do um ramal de água, instalado
na Rua Comandante Fontoura da Costa, números sessenta e quatro e sessenta e seis, em
Alpiarça, no valor de cento e setenta e um euros e trinta e seis cêntimos, em três
prestações bimestrais, de cinquenta e sete euros e doze cêntimos cada. Doc. n.º 2686.
Proc. n.º A-3-5.--------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da quantia em causa em três
prestações sucessivas.------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTES DE AMBULÂNCIA - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO:-Requerimento de ANA BELA MAXIMIANO LUCIANO, viúva de José João Carvalho
Luciano, datado de vinte e oito do mês findo, a solicitar a isenção de pagamento da
quantia de sessenta e seis euros e cinquenta cêntimos, referente a transportes de
ambulância efectuados pelo seu falecido marido, por não possuir rendimentos
monetários para o efeito. Doc. n.º 2672. Proc. n.º B-2-1.-------------------------------------Deliberado, por unanimidade, isentar a requerente do pagamento da referida quantia.---MERCADO MUNICIPAL – TRANSFERÊNCIA DE LOJAS:------------------------------6

Requerimento de HELDER LAGARTO LUCIANO, datado de vinte e oito do mês
findo, a solicitar autorização para proceder ao pagamento de três mil euros
(correspondente ao valor de uma loja), pela transferência das lojas números dez e onze
que ocupa no Mercado Municipal, em sessenta prestações de cinquenta euros, mensais e
consecutivas. Doc. n.º 3056. Proc. n.º M-2.-----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, levar o assunto à próxima reunião de câmara com
informação da data em que foram feitas obras nas lojas números dez e onze do Mercado
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara saiu da sala neste momento.-----------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, datado de dez do
mês em curso, a solicitar colaboração no sentido de a Câmara Municipal reservar um
dos placards publicitários colocados no campo de futebol, pelo valor de três mil cento e
dez euros. Doc. n.º 3058. Proc. n.º A-8-1-4.----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, não aceitar a pretensão. Foi ainda deliberado informar
que a câmara irá apoiar o clube no sentido de tentar arranjar a colaboração pretendida.------O Presidente da Câmara entrou na sala neste momento.--------------------------------------Ofício do CENTRO DISTRIBUIÇÃO POSTAL DE ALMEIRIM, número um, datado
de oito do mês em curso, a solicitar, face à reclamação apresentada pela câmara, se esta
prescinde ou não do direito à indemnização, resultante da não entrega de objectos
postais enviados em vinte e nove de Outubro do ano findo, sob o serviço de registo.
Doc. n.º 2896. Proc. n.º C-8.----------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara não abdica do direito à
indemnização.---------------------------------------------------------------------------------------ACESSO A NOVOS EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS - VALOR:
TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E SESSENTA E DOIS EUROS –
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ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL EM DOIS MIL E CINCO:-----------------------------Ofício - circular da DGAL – DIRECÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS,
número sete, de dois do mês em curso, a solicitar informação sobre se a câmara
pretende ou não utilizar o montante de trezentos e cinquenta e nove mil e sessenta e dois
euros, respeitante ao rateio efectuado, com vista à contracção, em dois mil e cinco, de
novos empréstimos de médio e longo prazos. Doc. n.º 2809. Proc. n.º E-7.-----------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara pretende utilizar o referido
montante, na sua totalidade. Foi ainda deliberado dar andamento ao processo.------------PEDIDO DE APOIO PARA SARAU DE DEMONSTRACÇÕES DESPORTIVAS:----Ofício da ACADEMIA DE ARTES ORIENTAIS, Corpo em Movimento, datado de
oito do mês em curso, a solicitar apoio para a realização de um Sarau de Demontrações
Desportivas, no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola E. B. 2,3/S de José Relvas de
Alpiarça, no dia vinte do mês em curso. Doc. n.º 2900. Proc. n.º A-8-1-4.----------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado
neste documento em nove do mês em curso, que autorizou a pretensão.-------------------PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A A.I.D.I.A –
ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
DE ALPIARÇA E A CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA:---------------------------Presente a proposta do Protocolo em epígrafe.-------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar informação sobre o objecto e constituição da
associação e conduzir o assunto à próxima reunião de câmara.------------------------------TORNEIO “80 ANOS” DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SANTARÉM:----------Informação do SECRETÁRIO DO GABINETE DE APOIO PESSOAL AO
PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de quinze do mês em curso, sobre o Torneio “80
Anos” da Associação de Futebol de Santarém, designadamente sobre os preços
praticados pela Escola Prática de Cavalaria de Santarém, quanto ao alojamento e
alimentação para sessenta e seis pessoas, nos dias dez e onze de Junho do ano em curso,
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no montante de mil trezentos e oitenta e seis euros.-------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar as condições propostas pela Escola Prática de
Cavalaria de Santarém. Foi ainda deliberado informar a Associação de Futebol de
Santarém que a Câmara Municipal de Alpiarça, garante as condições de alojamento e
alimentação pretendidas.---------------------------------------------------------------------------FINAL DISTRITAL DA TAÇA DE FUTSAL FEMININO:---------------------------------Ofício da ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SANTARÉM, número mil trezentos e
noventa e quatro, datado de onze do mês em curso, a solicitar que a cobertura total dos
encargos inerentes ao evento “Final Distrital da Taça Futsal Feminino”, a realizar em
dezasseis de Abril próximo, seja suportada pela Câmara Municipal de Alpiarça. Doc. n.º
3120. Proc. n.º A-8-1-4.----------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.---------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------INQUÉRITO DISCIPLINAR MANDADO INSTAURAR POR DELIBERAÇÃO
TOMADA EM REUNIÃO DE CÂMARA DE TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E
CINCO:-----------------------------------------------------------------------------------------------Informação datada de nove do mês em curso, elaborada pelo Técnico Superior,
Assessor, Engº. José Manuel Vaz Portugal de Sousa, na qualidade de instrutor do
inquérito disciplinar aberto por deliberação tomada em reunião de câmara de três do
mês em curso, a solicitar o arquivamento do processo devido ao acontecimento trágico
que ocasionou o falecimento do funcionário interveniente senhor José João Vieira
Pardal, no passado dia sete do mês em curso. Doc. n.º 2111. Proc. n.º P-I.-----------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar parecer jurídico sobre a referida informação.----FORA DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------
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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 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
CINCO:-----------------------------------------------------------------------------------------------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 CINCO:-------------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cem, de quinze do mês
em curso, sobre o ponto da situação dos lotes de terreno da Zona Industrial de Alpiarça.
Doc. n.º 3124. Proc. n.º O-53.---------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, o seguinte:--------------------------------------------------------
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1 - Dar um prazo de sessenta dias para os proprietários ou superficiários dos lotes de
terreno procederem à limpeza e ordenamento do espaço envolvente aos mesmos,
relativamente aos lotes números: um a dezasseis; dezanove e vinte; vinte e um e vinte e
dois; vinte e três e vinte e quatro; vinte cinco; vinte sete e vinte e oito; vinte e nove e
trinta; trinta e três e trinta e quatro; trinta e sete a quarenta e quatro; quarenta e cinco a
quarenta e oito; cinquenta e sete; sessenta e um e sessenta e dois; sessenta e três e
sessenta e quatro; sessenta e seis; sessenta e nove a setenta e um; oitenta e cinco e
oitenta e sete; noventa; noventa e dois a noventa e quatro; noventa e cinco e noventa e
seis; cento e cinco; cento e seis e cento e sete; cento e oito e cento e nove; cento e onze;
cento e doze e cento e treze;-----------------------------------------------------------------------2 - Exercer o direito de reversão relativamente ao lote número vinte seis;-----------------3 - Verificar em que situação se encontra o processo de reversão dos lotes números
quarenta e nove a cinquenta e dois;--------------------------------------------------------------4 - Exercer o direito de reversão relativamente aos lotes números cinquenta e três e
cinquenta e quatro;----------------------------------------------------------------------------------5 - Idem, relativamente aos lotes números cinquenta e cinco e cinquenta e seis;----------6 - Verificar se existe escritura para o lote número cinquenta e oito;------------------------7 - Exercer o direito de reversão relativamente aos lotes números cinquenta e nove e
sessenta;----------------------------------------------------------------------------------------------8 - Verificar em que situação se encontra o projecto de alterações para o lote número
sessenta e cinco;-------------------------------------------------------------------------------------9 - Exercer o direito de reversão relativamente ao lote número sessenta e sete;-----------10 – Verificar a situação dos lotes números sessenta e oito e setenta, junto do Gabinete
Técnico de Obras;------------------------------------------------------------------------------------
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11 – Confirmar se as escrituras dos lotes números setenta e três setenta e quatro foram
efectuadas;-------------------------------------------------------------------------------------------12 – Exercer o direito de reversão relativamente ao lote número oitenta e nove;----------13 – Levar informação à próxima reunião de câmara sobre a situação do lote número
noventa e três;---------------------------------------------------------------------------------------14 – Verificar em que situação se encontra o processo de reversão do lote número cento
e quatro;----------------------------------------------------------------------------------------------15 – Idem, relativamente ao lote número cento e dez;-----------------------------------------PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RECONSTRUIR UMA ESCOLA
PRIMÁRIA EM CADA TREZE DISTRITOS DE TIMOR – LESTE:---------------------Ofício da REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR – LESTE – MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO, número dois, datado de um
do mês em curso, a solicitar ajuda financeira para reconstruir uma Escola Primária em
cada um dos treze distritos de Timor – Leste. Doc. n.º 3221. Proc. n.º A-8-1-4.-----------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara está disponível para apoiar a
iniciativa desde que o pedido seja formulado através da Associação Nacional de
Municípios Portugueses.---------------------------------------------------------------------------VENDA DE VIATURA USADA, EM ESTADO DE SUCATA – MERCEDES
MATRICULA ED – 55 – 10 – UNIMOG:------------------------------------------------------Informação

Interna

da

SECÇÃO

DE

PATRIMÓNIO,

COMPRAS

E

APROVISIONAMENTO, número dois, datada de hoje, a informar os valores
constantes das propostas apresentadas nos serviços para a compra da viatura em
epígrafe.-----------Deliberado, por unanimidade, levar o assunto à próxima reunião de câmara, com
informação sobre o valor da base de licitação, do preço e do peso da viatura (usada, em
estado de sucata).-------------------------------------------------------------------------------------
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PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS MUNICIPAIS, DIA DOIS DE ABRIL –
ANIVERSÁRIO DO CONCELHO:-------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, sem data, para atribuição da Medalha de
“Mérito Desportivo” – Grau Prata, ao jovem triatleta do Clube Desportivo “Os Águias”
de Alpiarça, MIGUEL ARRAIOLOS, pelas classificações que obteve, no ano de dois
mil e quatro, nomeadamente Vice-Campeão Nacional de Júniores no Campeonato
Regional e terceiro classificado no Campeonato Nacional, por equipas, em Atletismo,
na especialidade de Corta – Mato. -------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, sem data, para atribuição da Medalha
Municipal de “Mérito Desportivo” – Grau Prata, ao jovem ciclista JORGE
ALEXANDRE CAETANO PEREIRA, pelas classificações que obteve no ano de dois
mil e quatro, na modalidade de ciclismo, nomeadamente como primeiro classificado no
Festival de Pista em Alpiarça; primeiro classificado na Taça de Portugal, Júniores, no
Cartaxo; primeiro classificado na Prova de Aldeia de Paio Pires; primeiro classificado
na Prova da Silveira, Torres Vedras; primeiro classificado no Circuito da Malveira;
primeiro classificado no Circuito de Alfena, Porto e primeiro classificado na Taça de
Portugal, zona B, e também por ter representado a Selecção Nacional em provas na
Cantabria, no País Basco, na Volta a Valladolid e no Campeonato do Mundo, disputado
em Verona, Itália.------------------------------------------------------------------------------------ Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Após o Vereador Henrique Arraiolos ter chamado a atenção para o facto de o triatleta
ANDRÉ LEITÃO se ter classificado em terceiro lugar no “Campeonato Nacional de
Júniores” no ano de dois mil e quatro, o PRESIDENTE DA CÂMARA, apresentou uma
proposta, datada de dezoito do mês em curso, para atribuição da Medalha Municipal de
“Mérito Desportivo” – Grau prata, ao referida jovem triatleta.--------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezassete do mês em curso, para
atribuição da Medalha Municipal de “Valor e Mérito” – Grau ouro, à LIVRARIA E
GALERIA TINTAS & LETRAS, por ter contribuído para a promoção da leitura e dos
artistas plásticos da Região e ter tido uma participação muito activa e qualificada em
diversas iniciativas municipais.-------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------- Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezassete do mês em curso,
para atribuição da Medalha Municipal de “Valor e Mérito” - Grau ouro, aos Chefes
ANTÓNIO CHAMUSCA FAUSTINO e JOAQUIM MARIA ANTÓNIO GAMEIRO, e
ao Subchefe JOAQUIM CASTELO DE FREITAS, como forma de reconhecimento pelo
serviço efectivo prestado no Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça.---------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezassete do mês em curso, para
atribuição da Medalha Municipal de “Dedicação” ao funcionário ANTÓNIO
FERNANDO BATISTA FERREIRA, Encarregado de Operários Qualificados, como
forma de o distinguir pelos serviços prestados ao Município de Alpiarça.-----------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezassete do mês em curso, para
atribuição da Medalha Municipal de “Dedicação” ao funcionário ANTÓNIO
SARAGOÇA ANDRÉ, Encarregado de Parque de Máquinas, como forma de o
distinguir pelos serviços prestados ao Município de Alpiarça.--------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezassete do mês em curso, para
atribuição da Medalha Municipal da “Liberdade” ao senhor LEOCÁDIO DO VALE,
que se notabilizou na defesa dos valores da democracia, antes e depois do vinte cinco
de Abril de mil novecentos e setenta e quatro.--------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezassete do mês em curso, para
atribuição da Medalha Municipal da “Liberdade” ao senhor ANTÓNIO DA
CONCEIÇÃO JORGE, que se notabilizou na defesa dos valores da democracia, antes e
depois do vinte cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro.-----------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------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 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.---------------------------------------------------------------------------------------15
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