ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2005 – NÚMERO DOZE:----------------------------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 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..... de dois mil e cinco.-MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número,
datado de vinte e dois do mês em curso, que acusa um saldo disponível de .--------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Informação

da

CHEFE

DE

SECÇÃO

DE

OBRAS

E

LOTEAMENTOS

PARTICULARES, datada de dezoito do mês em curso, sobre o processo de obras
número oitenta e nove de dois mil e três de MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES.-Requerimento de MARIA ISABEL MARTINS ROMÃO PONTES XAVIER, sem data,
sobre imóvel degradado sito na Rua José Relvas, números cento e um e cento e três, em
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Alpiarça. Doc. n.º 5320. Proc. n.º V-2.----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, conduzir o processo completo à próxima reunião de
câmara uma vez que a deliberação da reunião de câmara de treze do mês findo remete
para a deliberação anterior e esta não se encontra no processo. Foi ainda deliberado
conduzir também à próxima reunião de câmara o parecer jurídico sobre a informação
dos Serviços Técnicos de Obras número cento e quarenta e um de vinte sete do mês
findo, no que se refere ao ponto quatro da mesma.---------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO

DE

LOTEAMENTO

DA

ZONA

INDUSTRIAL

(EMPARCELAMENTO DOS LOTES NÚMEROS NOVENTA E DOIS E NOVENTA
E QUATRO):----------------------------------------------------------------------------------------Informação do Serviços Técnicos de Obras, datado de dezassete do mês em curso, sobre
a alteração do loteamento em epígrafe.----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de JOAQUIM LOPES HILÁRIO, datado de dezoito do mês em curso, a
solicitar autorização para colocação de painéis de identificação da pedreira denominada
“Pedreira de Sartel”, sita em Casais da Várzea Larga, Casalinho, Alpiarça. Doc. n.
4599. Proc. n.º C-6.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
António José Coelho, não autorizar a pretensão pelo facto de a proliferação de tal
equipamento ser incompatível com o ordenamento do território.----------------------------PROPOSTAS:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de quatro do mês em curso, para
Concessão de Espaço do Complexo Desportivo dos Patudos, composto por dois campos
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de ténis, uma parede para treinos, um campo de futebol relvado, um polivalente,
balneários e recepção.------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta, embora o Vereador
Henrique Arraiolos tenha levantado reserva quanto ao ponto dois da mesma, ou seja,
quanto à necessidade de construção de mais equipamentos.----------------------------------VIII FEIRA DO VINHO DO RIBATEJO – ALPIARÇA, DE VINTE CINCO A VINTE
E NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E CINCO – VISTORIAS AO RECINTO:-----------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
supramencionado que autorizou a constituição da comissão de vistorias bem como a
vistoria respectiva aos equipamentos em causa.------------------------------------------------VENDA DE VIATURA USADA – UNIMOG MERCEDES, EM ESTADO DE
SUCATA:--------------------------------------------------------------------------------------------Presente o edital em epígrafe.---------------------------------------------------------------------Atendendo a que se verificou que houve erro cálculo da base de licitação, foi
deliberado, por unanimidade, alterar os valores do presente edital, passando a constar o
seguinte:----

Base de licitação – cem euros;----------------------------------------------------------------

-

Lanços não inferiores a dez euros;-----------------------------------------------------------

Fax de CLUBE PORTUGAL TELECOM, SECÇÃO LOCAL DE SANTARÉM, datado
de dezasseis do mês em curso a solicitar a cedência do Estádio Municipal para a
realização de um jogo amistoso entre as equipas da PT comunicações e da P.S.P, no dia
quatro de Junho do ano em curso. Doc. 5593. Proc. n.º A-8-1/4.----------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, devendo ser informado o valor a
taxa a pagar.-------------------------------------------------------------------------------------------
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MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
OITO:-------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.--------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha
exarado neste documento em dezasseis do mês em curso, que autorizou esta alteração às
Grandes Opções do Plano.-------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO OITO:---------------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha
exarado neste documento em dezasseis do mês em curso, que autorizou esta alteração
ao orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL – ENTRE A CÂMARA
MUNICIPAL DE ALPIARÇA E O PROGRAMA PARA PREVENÇÃO E
ELIMINAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI):-------------Presente proposta de protocolo em epígrafe.----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente proposta de protocolo. Foi
ainda deliberado marcar a assinatura do mencionado protocolo.-----------------------------CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PLURIDISCIPLINAR DE
INVENTÁRIO E CADASTRO:------------------------------------------------------------------Presente proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de vinte e três do mês
findo sobre Comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e Cadastro.------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente proposta.-------------------------DERRAMA PARA O ANO DE DOIS MIL E SEIS:-------------------------------------------
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Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de vinte e três do mês findo, sobre o
assunto em epígrafe.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Vereador
Henrique Arraiolos, manter o valor (%) da derrama para o ano de dois mil e seis, ou
seja oito por cento sobre a colecta do IRC, destinada a reforçar a capacidade financeira
do município. Foi ainda deliberado submeter essa percentagem à Assembleia Municipal
para efeitos de autorização. O
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 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:------------------------------------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 horas e minutos da qual, para constar, se lavrou a presente acta que foi aprovada
em minuta para efeitos de execução imediata.--------------------------------------------------5

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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