ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2005 – NÚMERO DEZ:-----------------------------Aos vinte e nove dias 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, 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--A acta da reunião de câmara de quinze do mês de Abril de dois mil e cinco foi
aprovada, por maioria, com uma abstenção do Vereador Henrique Arraiolos, por ter
estado ausente.-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi também aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara de vinte de Abril
de dois mil e cinco.---------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
oitenta e um, datado de vinte e oito do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
cento e setenta mil quarenta e oito euros e quarenta e um cêntimos.------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções do público.-------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------1

ALIENAÇÃO DE BENS:-------------------------------------------------------------------------VENDA DE UM PRÉDIO SITO NA TRAVESSA DOS SETE CANTOS, NÚMEROS
DOZE, CATORZE,DEZASSEIS E DEZOITO, EM ALPIARÇA:--------------------------Apenas compareceu ROSÁLIA CORREIA BRAZ, em representação de sua mãe
Arminda Maria da Silva Correia, rendeira da habitação número dezasseis do prédio em
epígrafe, tendo oferecido pela sua compra o preço de vinte e quatro mil novecentos e
cinquenta euros.-------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aceitar a oferta, devendo o pagamento efectuar-se em
conformidade com o previsto no edital número treze, publicitado em quatro do mês em
curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado autorizar que a escritura de compra e venda do referido imóvel seja
efectuada em nome de Rosália Correia Braz, filha de Arminda Maria da Silva Correia,
conforme pedido desta presente em reunião de câmara de quinze do mês em curso.-----OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO:-----------------------------------------------------------Requerimento de NOÉMIA ROSA CALARRÃO DO CÉU FIGUEIREDO, datado de
cinco do mês em curso, a solicitar que lhe seja informado se se mantem a deliberação
tomada em reunião de câmara de cinco do mês em curso, relativamente ao pedido de
viabilidade de construção de prédio no gaveto da Rua Manuel Paciência Gaspar com a
Travessa do Hospital, Alpiarça. Doc. n.º 3795. Proc. n.º C-6.--------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número cento e vinte cinco, de treze do mês findo e informar a requerente que a
pretensão é viável nas condições nela referidas.------------------------------------------------LOTEAMENTOS:-----------------------------------------------------------------------------------
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OPERAÇÃO DE DESTAQUE:------------------------------------------------------------------Requerimento de LUCÍLIA DO CÉU RAPOSO, EULÁLIA MARIA RAPOSO
GODINHO SOUSA BUCHADAS E EURICO JOAQUIM RAPOSO GODINHO,
proprietários do prédio com a área de mil quinhentos e cinquenta e dois metros
quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça, sob o número seis
mil oitocentos e dez e inscrito na matriz sob o número três mil quinhentos e cinquenta e
nove, sito nas Ruas Joaquim Nunes Ferreira números trinta e cinco e trinta e sete e
Pedro Almendro números cinquenta e um a cinquenta e três, freguesia e concelho de
Alpiarça, a confrontar do Norte com Fernanda Rodrigues Alcobia, do Sul com Rua
Pedro Almendro, do Nascente com Rua Joaquim Nunes Ferreira e do Poente com Vítor
Manuel de Paula, a requererem o destaque de uma parcela de terreno do referido prédio
com a área de setecentos e setenta e seis metros quadrados, a confrontar do Norte com
os próprios, do Sul com Rua Pedro Almendro, do Nascente com Rua Joaquim Nunes
Ferreira e do Poente com Vítor Manuel de Paula. Doc. n.º 4081. Proc. n.º C-6.-----------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número cento e vinte sete, de dezoito do mês em curso, e certificar que a
pretensão é viável conforme nela referido.------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Requerimento de JOSÉ OLIVEIRA BRANHA – ALUGUER DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LIMITADA, com sede na Rua António da Silva Barroso, número oitenta
e nove, em Alpiarça, datado de dezanove do mês em curso, a solicitar para que a
Câmara não exerça o direito de reversão sobre os lotes de terreno números cinquenta e
nove e sessenta da Zona Industrial de Alpiarça, uma vez que continua interessado nos
mesmos, bem como a informar que ainda não deu início à construção por dificuldades
financeiras. Doc. n.º 4613. Proc. n.º O-53.------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar à requerente que fundamente melhor o seu
pedido e indique o prazo que necessita para iniciar a construção, devendo essa
informação ser presente à próxima reunião de câmara.----------------------------------------Informação da Chefe de SECÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS MUNICIPAIS,
datada de vinte e dois do mês em curso, sobre situação dos lotes de terreno números
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cento e quatro e cento e dez da Zona Industrial de Alpiarça.---------------------------------Tomou-se conhecimento. Deliberado, por unanimidade, solicitar à ex - Consultora
Jurídica da Câmara que informe qual o ponto de situação relativamente aos referidos
lotes de terreno. Foi ainda deliberado levar o assunto à próxima reunião de câmara.-----CONTRA – ORDENAÇÕES:--------------------------------------------------------------------Pelo Presidente da Câmara foi solicitado ao Gabinete Técnico de Obras informação
sobre os critérios a ter em conta na determinação do valor de coimas em contra –
ordenações.-------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO NÚMERO QUARENTA E QUATRO, DE DOIS MIL E TRÊS, DE
VERA CRISTINA MELGADA CAPITÃO RAMIRO (RELATÓRIO FINAL).----------Presente o processo de contra – ordenação em epígrafe.--------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta de decisão elaborada pela
instrutora do processo em dezoito do mês findo, e proceder em conformidade, ou seja,
aplicar ao arguido uma coima de quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta cêntimos,
acrescida de custas no valor de quarenta e quatro euros e cinquenta cêntimos.------------PROCESSO NÚMERO DOZE, DE DOIS MIL E QUATRO, DE ANTÓNIO MANUEL
MADEIRA BATISTA (RELATÓRIO FINAL):-----------------------------------------------Presente o processo de contra – ordenação em epígrafe.--------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta de decisão elaborada pela
instrutora do processo em dezanove do mês findo, e proceder em conformidade, ou seja,
aplicar ao arguido uma admoestação.------------------------------------------------------------PROCESSO NÚMERO CATORZE, DE DOIS MIL E QUATRO, DE ÓSCAR SILVA
DAS NEVES (RELATÓRIO FINAL):----------------------------------------------------------Presente o processo de contra – ordenação em epígrafe.---------------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com a decisão elaborada pela instrutora do
processo em dezoito do mês findo, e proceder em conformidade, ou seja, arquivar o
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício de FEDERAÇÃO DAS COLECTIVIDADES DE CULTURA, RECREIO E
DESPORTO DO DISTRITO DE SANTARÉM, datado de onze do mês em curso, a
solicitar a atribuição de um subsídio para ajudar a fazer face a despesas com iniciativa
cultural que irá decorrer nos próximos dias sete e catorze de Maio, nas instalações da
Sociedade Filarmónica Alpiarcense “Primeiro de Dezembro”. Doc. n.º 4439. Proc. n.º
A-8-1-4.----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar poderes à Vereadora do Pelouro da Cultura para tratar
do assunto.-------------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Carta de JOSÉ JOÃO MARQUES PAIS, datada de dezoito do mês findo, a apresentar
proposta de aquisição do livro de sua autoria intitulado “Gente de Outro Ver”.-----------Deliberado, por unanimidade, adquirir o livro “Gente de Outro Ver”, devendo a
Vereadora da Cultura verificar qual a quantidade de exemplares a adquirir.---------------Ofício de FUNDAÇÃO MÁRIO SOARES, datado de dezanove do mês em curso, a
agradecer o convite para inauguração do Centro Cívico de Alpiarça, e a informar que o
Dr. Mário Soares não pôde estar presente no evento por compromissos anteriormente
assumidos. Doc. n.º 4611. Proc. n.º A-8-1-1.---------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------Carta de ANA PAULA PINHÃO RIBEIRO, datada de vinte e dois do mês em curso, a
agradecer o convite para a inauguração da Praça Multiusos “José Faustino Rodrigues
Pinhão, e a confirmar a sua presença. Doc. n.º 4612. Proc. n.º A-8-1-1.---------------------
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Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------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:------------------------------------PEDIDO DE APOIO PARA ENCONTRO DE COROS:-------------------------------------Ofício do ORFEÃO DA SOCIEDADE FILARMÓNICA ALPIARCENSE “PRIMEIRO
DE DEZEMBRO”, datado de hoje, a solicitar apoio, traduzido em oferta de beberete e
de lembranças do município, para o Encontro de Coros, a realizar dia um de Maio do
ano em curso, no salão dos Bombeiros e da Música. Doc. n.º 4715. Proc. n.º A-8-1-4.--Deliberado, por unanimidade, dar o apoio solicitado.-----------------------------------------PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CAMPO DE FUTEBOL DE SETE PARA
REALIZAÇÃO DO “TORNEIO INTER – ASSOCIAÇÕES SUB. TREZE”:-------------Fax de ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SANTARÉM, datado de vinte seis do mês
em curso, a solicitar a cedência do Campo de Futebol de Sete e as instalações de apoio
para a realização do “Torneio de Futebol de Sete”. Doc. n.º 4713. Proc. A-8-1-5.--------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão.----------------------------------------------
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PROPOSTA DE LEI QUE ESTABELECE O REGIME DE DURAÇÃO DO
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE PRIMEIRO – MINISTRO, DOS PRESIDENTES
DOS GOVERNOS REGIONAIS E DOS MANDATOS DOS PRESIDENTES DOS
ORGÃOS EXECUTIVOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS:---------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
cinquenta e nove, datada de vinte e oito do mês em curso, a enviar a proposta em
epígrafe. Doc. n.º 4708. Proc. n.º A-9.-----------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------INSERÇÃO PUBLICITÁRIA SOBRE ALPIARÇA NO JORNAL “O PRIMEIRO DE
JANEIRO”:------------------------------------------------------------------------------------------Presente tabela de preços para a inserção publicitária no Suplemento Especial do Jornal
“O Primeiro de Janeiro”. Doc. n.º 4660. Proc. n.º P-6.----------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Vereador
Henrique Arraiolos, aprovar a inserção de meia página publicitária no Suplemento
Especial do Jornal “O Primeiro de Janeiro”, desde que a mesma seja publicitada antes
da realização da Feira do Vinho, para efeitos de sua promoção.-----------------------------VENDA DE VIATURA USADA, EM ESTADO DE SUCATA – UNIMOG –
MERCEDES:----------------------------------------------------------------------------------------Informação da Secção de Património, Compras e Aprovisionamento, número três,
datada de vinte sete do mês findo, rectificativa às informações dadas em dezoito de
Março e catorze de Abril do mês em curso, sobre a viatura em epígrafe. Doc. n.º 4659.
Proc. n.º A-11-1.------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE ALPIARÇA:-------------------
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Proposta do Vereador JOSÉ CARLOS FERREIRINHA, datada de vinte e oito do mês
em curso, para, relativamente ao plano de pormenor em epígrafe, se proceder à abertura
do período de discussão pública, nos termos da lei.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA MUNICIPAL DENOMINADA
“PATUDOS – INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS, E.M”, E PROPOSTA DOS
RESPECTIVOS ESTATUTOS:------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para criação de uma
empresa municipal denominada “Patudos – Investimentos Agrícolas, E.M”, bem como
proposta dos respectivos estatutos, com vista a viabilizar a situação da Agroalpiarça –
Produção Agrícola, CIPRL.-----------------------------------------------------------------------Postas à votação, foram ambas as propostas aprovadas, por maioria, com quatro votos a
favor e um contra do Vereador Henrique Arraiolos. Foi ainda deliberado levar as
mencionadas propostas a aprovação da Assembleia Municipal.-----------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto: “Voto contra porque,
apesar de admitir que a solução da Agroalpiarça possa passar por esta alternativa que é
apresentada e sujeita a votação, não posso, no entanto, tomar uma decisão sobre uma
matéria tão delicada como a constituição de uma empresa municipal pública, cuja
proposta de estatutos se está aqui a apresentar. Todo este processo foi-me entregue nesta
mesma reunião, às dezassete horas e quarenta e cinco minutos, pelo que seria incorrecto
da minha parte, sem uma análise mais aprofundada, tomar outro tipo de decisão. Uma
vez que foi por mim solicitado o adiamento do processo para melhor análise, e não
tendo sido concedido, voto contra”.--------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------8

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
redigi e assino. --------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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