ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2005 - NÚMERO SETE :----------------------------No dia um do mês de Abril 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,
José Carlos Viegas Ferreirinha e António José Sanfona Coelho, Vereadores.-------------Ausente o Vereador Henrique Alberto Gomes Freilão Arraiolos.---------------------------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 Março de
dois mil e cinco.-------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
sessenta e dois, datado de trinta e um do mês findo, que acusa um saldo disponível de
cento e sessenta e um mil cento e noventa e quatro euros e setenta e seis cêntimos.-----ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------ÁGUAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Informação Interna de VERA BATISTA, Assistente Administrativa em Serviço no
Sector de Águas, datada de vinte e um do mês findo, sobre a deliberação tomada em
reunião de câmara de dezoito do mês findo, relativamente ao pagamento de um ramal de
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água em prestações, em nome de Fátima Coutinho Vieira Pedro, em desacordo com o
Regulamento de Abastecimento de Água do Município de Alpiarça. Doc. n.º 3403.
Proc. n.º A-3-5.---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, anular a deliberação anterior, tomada em reunião de
câmara de dezoito do mês findo, por não estar de acordo com o regulamento vigente.
Foi ainda deliberado comunicar à requerente que a sua pretensão foi indeferida.---------Requerimento de ADELINA FAZENDEIRO ÂNGELO, datado de vinte e nove do mês
findo, a solicitar autorização para pagamento de consumo de água, relativamente à sua
habitação sita na Rua do Charnecão, Alpiarça, em seis prestações mensais, devido a
dificuldades económicas. Doc. n.º 3555. Proc. n.º A-3-5.-------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face ao regulamento em vigor, deferir a pretensão.--------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE CEDÊNCIA DA BARRAGEM DOS PATUDOS:----------------------------Requerimento da FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PESCA DESPORTIVA, datado
de quinze do mês findo, a solicitar a cedência da Barragem dos Patudos para uma Prova
de Promoção de Pesca Desportiva, para deficientes, no dia um de Maio de dois mil e
cinco. Solicita ainda a isenção do pagamento da taxa devida. Doc. n.º 3239. Proc. n.º O47-5.---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, isentar de pagamento da taxa devida, na condição de os
fundos reverterem para a secção de deficientes.------------------------------------------------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, após apresentação de documentação comprovativa da
constituição e objecto da A.I.D.I.A., informar que a Câmara Municipal de Alpiarça, está
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disponível para estabelecer o protocolo de colaboração, conforme pretendido.-----------Neste momento entrou na sala o Vereador Henrique Arraiolos.-----------------------------DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANO DOIS MIL E QUATRO:----Presentes os documentos em epígrafe.-----------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, concordar com os documentos apresentados.--------------------------Foi ainda deliberado submeter os referidos documentos a apreciação e votação da
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto: “O motivo de votar
contra os documentos de prestação de contas do ano de dois mil e quatro deve-se ao
facto de, principalmente, ter havido uma realização de investimentos na ordem dos
cinquenta por cento relativamente ao previsto, tendo, por isso, ficado aquém daquilo
que o executivo se tinha proposto. Por outro lado, o endividamento da câmara, em
termos de empréstimos a médio e longo prazos, significa cinco milhões e meio de euros,
o que junto às restantes dívidas (a terceiros), atinge o montante de dez milhões de euros.
Quero deixar uma alusão às dívidas da C.G.A e da A.D.S.E que, conforme explicação
que é dada nos próprios documentos, não estão consideradas como dívidas, tal como
tem acontecido em mandatos anteriores e na altura contestado”.----------------------------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,
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embora participe na sua votação.-----------------------------------------------------------------FORAM APRECIADOS OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------ALIENAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------VENDA DO IMÓVEL SITO NA TRAVESSA DOS SETE CANTOS, NÚMEROS
DOZE A DEZOITO, EM ALPIARÇA:---------------------------------------------------------Requerimento de ARMINDA MARIA DA SILVA CORREIA, datado de trinta do mês
findo, com residência na habitação do prédio sito Travessa dos Sete Cantos, número
dezasseis, em Alpiarça, a informar que, ao longo de anos, efectuou obras de manutenção
na sua habitação e que está interessada na compra de todo o imóvel pela quantia de
vinte e quatro mil novecentos e cinquenta euros. Doc. n.º 3735. Proc. n.º P-1-4.---------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta, ou seja, proceder à venda
do prédio em causa, nos seguintes termos:------------------------------------------------------Base de licitação, vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta euros;-----------------------Lanços, não inferiores a quinhentos euros;------------------------------------------------------O pagamento será efectuado nas seguintes condições:----------------------------------------- Trinta por cento do valor total da arrematação, no primeiro dia útil após a hasta
pública;O restante (setenta por cento), no prazo máximo de noventa dias após hasta pública com
a outorga da escritura de compra e venda.-------------------------------------------------------MERCADO MUNICIPAL – TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE LOJAS:------Requerimento de DEOLINDA SARDINHEIRO, datado de vinte e nove do mês findo, a
solicitar autorização para que o pagamento do montante de três mil euros, devido pela
transferência de concessão da loja número sete que ocupa no Mercado Municipal, seja
efectuado em quarenta e oito prestações mensais, de sessenta e dois euros e cinquenta
cêntimos. Doc. n.º 3725. Proc. n.º M-2.----------------------------------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com a pretensão.-----------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
SEIS:--------------------------------------------------------------------------------------------------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 SEIS:----------------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------TRABALHO JORNALISTÍCO SOBRE ALPIARÇA:---------------------------------------Ofício do Jornal “O RIBATEJO” – SEMANÁRIO REGIONAL, datado de vinte e nove
do mês findo, a solicitar apoio para um trabalho jornalístico sobre Alpiarça.--------------Deliberado, por unanimidade, apoiar o trabalho jornalístico com a inserção de uma
página de publicidade sobre Alpiarça.-----------------------------------------------------------CONTRACÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO, A LONGO PRAZO, NO VALOR DE
TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E SESSENTA E DOIS EUROS:---------Informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, datada de trinta e um do mês findo,
sobre a adjudicação do empréstimo em epígrafe.-----------------------------------------------Analisado o processo, foi deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta apresentada
pela Caixa Geral de Depósitos, com sede social em Lisboa, na Avenida João XXI,
número sessenta e três, por ser a mais vantajosa. Foi também deliberado destinar o
montante do empréstimo aos seguintes investimentos:-----------------------------------------
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- Parques, Jardins e Valorização Ambiental: - Parque da Gouxaria e Parque do
Casalinho.--------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado submeter esta proposta a aprovação da Assembleia Municipal.----INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara deu conhecimento do programa das Comemorações do
Aniversário do Concelho, dia dois de Abril.----------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto, o Vereador Henrique Arraiolos informou que apenas ía estar presente
nas comemorações no período da manhã, uma vez que da parte da tarde ele e os
triatletas que estão para ser condecorados com medalhas de “merito desportivo”, irão
estar presentes numa prova de observação para integrar as selecções.----------------------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 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. --------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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