ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2005 – NÚMERO CATORZE:--------------------Aos vinte e três dias do mês de Junho 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: José
Carlos Viegas Ferreirinha, Vice - Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, em
substituição legal do Presidente da Câmara por se encontrar ausente, Henrique Alberto
Gomes Freilão Arraiolos e António José Sanfona Coelho, Vereadores.--------------------Foi justificada a falta da senhora Vereadora Vanda Cristina Lopes Nunes.----------------A reunião foi aberta pelo Vice - Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta
minutos-----------------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que se encontravam na sala de reuniões munícipes interessados na aquisição
de uma viatura usada – Unimog Mercedes, em estado de sucata, cuja hasta pública
estava prevista para hoje, em conformidade com o edital número vinte seis, publicitado
em dois do mês em curso, o Vice – Presidente da Câmara propôs ao restante executivo
que esta reunião iniciasse pelo referido ponto da Ordem do Dia:----------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta.---------------------------------VENDA DE VIATURA USADA – UNIMOG MERCEDES, EM ESTADO DE
SUCATA:--------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se início à hasta pública para a venda da viatura em epígrafe.--------------------------Após várias licitações verbais dos interessados, foi deliberado, por unanimidade, aceitar
a oferta de LUÍS FILIPE CONDEÇO SIMÕES AGOSTINHO, residente na Rua
Ricardo Durão, número trezentos e quarenta, em Alpiarça, no valor de duzentos e vinte
euros e, consequentemente, proceder à venda da referida viatura em conformidade com
as condições do edital número vinte seis, publicitado em dois de Junho de dois mil e
cinco.--------------------------------------------------------------------------------------------------1

Foi aprovada, por unanimidade, a acta da reunião de câmara de treze de Junho de dois
mil e cinco.-------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e dezoito, datado de vinte e dois do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
quatrocentos e setenta e um mil duzentos e onze euros e sessenta e nove cêntimos.------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de M.F.S. – COMPRA, VENDA E EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS,
LIMITADA, datado de três do mês em curso, a solicitar alteração ao projecto para
edificação de anexos e piscina no lote número sete, a que se refere o processo de obras
número vinte e oito, de dois mil e cinco, na Rua do Bairro Novo, em Frade de Cima,
Alpiarça. Doc. n.º 6273. Proc. n.º 28/2005.-----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número duzentos e vinte sete, de dezasseis do mês em curso, e deferir a pretensão
nas condições nela referidas.----------------------------------------------------------------------EMPREITADAS:-----------------------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA EB 2/3 C+S DE JOSÉ
RELVAS ALPIARÇA – TRABALHOS ADICIONAIS:-------------------------------------2

Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número duzentos e dez, de dois
do mês em curso, sobre a empreitada em epígrafe.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação e, face à mesma,
proceder à elaboração de contrato de trabalhos adicionais. Foi ainda deliberado aprovar
a minuta do respectivo contrato.------------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO:-----------------------------------------------------------------------------Ofício de ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE ALPIARÇA, datado de treze do mês em
curso, a solicitar apoio para o Concurso de Dressage Nacional/dois mil e cinco, a
realizar nos próximos dias dois e três de Julho do ano em curso. Doc. n.º 6825. Proc. n.º
O-47/1/1.---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar o apoio solicitado, no máximo até ao défice previsto
no orçamento apresentado, ou seja, até dois mil quatrocentos e quinze euros. Foi ainda
deliberado dar o apoio logístico igualmente solicitado.---------------------------------------Ofício

de

UNIÃO

ASSOCIAÇÃO

HUMANITÁRIA

HUMANITÁRIA

DE

DOS

DOENTES

SOLIDARIEDADE

COM

CANCRO

SOCIAL

E

–
DE

BENEFICIÊNCIA, datado de dez do mês em curso, a solicitar apoio traduzido na oferta
de um donativo até dois mil e quinhentos euros. Doc. n.º 6760. Proc. n.º A-8-1/4.-------Deliberado, por unanimidade, informar a requerente que o pedido deve ser formulado
através da Associação Nacional de Municípios Portugueses.--------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício de ANA VERÍSSIMO, Técnica de Acção Social Escolar de Segunda Classe,
datado de sete do mês em curso, a informar que o Centro de Recuperação Infantil de
Almeirim solicitou subsídio para comportar despesas de cinco crianças do concelho de
Alpiarça que irão participar na Colónia Balnear da Nazaré. Informa também o valor dos
subsídios que foram atribuídos pela Câmara ao Centro de Recuperação Infantil de
Almeirim, em anos anteriores. Doc. n.º 6758. Proc. n.º A-8-1/4.----------------------------3

Deliberado, por unanimidade, solicitar identificação das crianças que irão participar na
Colónia Balnear da Nazaré, bem como informação da situação económica da sua
família.------------------------------------------------------------------------------------------------ANTE – PROJECTO ESCULTÓRICO EM HOMENAGEM A DR. HERMÍNIO
DUARTE PACIÊNCIA:---------------------------------------------------------------------------Informação da SECÇÃO DE PATRIMÓNIO, COMPRAS E APROVISIONAMENTO,
datada de quinze do mês em curso, a informar sobre a consulta efectuada a três
escultores para execução de ante – projecto escultórico em homenagem a Dr.
HERMÍNIO DUARTE PACIÊNCIA a localizar junto à futura Biblioteca Municipal.--Deliberado, por unanimidade, retirar as propostas da presente reunião, com vista a uma
análise mais cuidada.-------------------------------------------------------------------------------CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE ALPIARÇA – RELATÓRIO FINAL
PRELIMINAR:--------------------------------------------------------------------------------------Presente o documento em epígrafe. Doc. n.º 6940. Proc. n.º E-5.----------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o presente documento e submetê-lo a
aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos fez a seguinte declaração de voto: “Uma vez que este
documento poderá servir de base para algumas das opções no plano educativo em sede
de revisão do Plano Director Municipal em curso, levanto algumas dúvidas sobre os
processos utilizados pela equipa que elaborou o relatório, a propósito das necessidades
relativamente à implantação da Universidade do Vinho, de novos espaços polivalentes
de apoio complementar curricular para a primeira infância e primeiro ciclo, tendo em
conta o elevado índice de superfície útil por habitante que temos no concelho em
equipamentos de educação, cultura e desporto. Parece-me mais razoável, conforme
também é referido no relatório, que a utilização dos equipamentos colectivos das
associações será a solução mais adequada”.-----------------------------------------------------
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MODIFCAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
ONZE:------------------------------------------------------------------------------------------------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 vinte do mês em curso, que autorizou esta alteração às
Grandes Opções do Plano.-------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO ONZE:--------------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.-------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado neste documento em vinte do mês em curso, que autorizou esta alteração ao
Orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------No uso da palavra o Vice - 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 dois 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:------------------------------------ARRENDAMENTO DA PROPRIEDADE DENOMINADA “VALE DA CIGANA”:--Requerimento de JOÃO MIGUEL LIMA GEADA, datado de vinte e quatro de Janeiro
último, a solicitar a rescisão do contrato de arrendamento da propriedade denominada
“Vale da Cigana”, celebrado com a câmara em vinte e nove de Dezembro de dois mil,
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visto o terreno em causa não ter condições para a agricultura que pratica. Solicita
também o pagamento das rendas que ficaram por pagar anteriores a dois mil e quatro,
em cinco prestações anuais, todas elas a vencerem a vinte sete de Novembro, ou seja,
uma por cada ano, mas numa altura em que se recebe dinheiro do tomate. Solicita ainda
que a renda do ano de dois mil e quatro seja paga através de permuta com um furo que
executou sem que tal estivesse previsto no respectivo contrato. Doc. n.º 6937. Proc. n.º
L-10.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, o seguinte:-------------------------------------------------------Um – Aceitar a rescisão do contrato de arrendamento;----------------------------------------Dois – Aceitar como pagamento das rendas do ano de dois mil e quatro, o furo
executado a mais pelo requerente;----------------------------------------------------------------Três – Quanto às prestações em falta dos anos de dois mil e dois e dois mil e três,
aceitar o seu pagamento, no valor total de vinte e três mil duzentos e vinte e três euros e
quarenta e oito cêntimos, em três prestações anuais, a liquidar em Novembro de cada
ano.----------------------------------------------------------------------------------------------------CAMPEONATO NACIONAL DE ATRELAGENS:-----------------------------------------Ofício de ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE ALPIARÇA, datado de vinte e um do mês
em curso, a apresentar orçamento financeiro, no valor de cinco mil quatrocentos e
setenta euros, para apreciação, relativo ao Campeonato Nacional de Atrelagens, a
realizar nos próximos dias sete, oito e nove de Outubro do ano em curso, na Reserva
Nacional do Cavalo do Sorraia, em Alpiarça. Doc. n.º 7043. Proc. n.º O-47-1/1.---------Deliberado, por unanimidade, aprovar o orçamento apresentado.---------------------------EMPREITADAS:-----------------------------------------------------------------------------------REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E
SERVIÇOS MUNICIPAIS:-----------------------------------------------------------------------6

Ofício de PLANOTEJO - COOPERATIVA RIBATEJANA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, C.R.L., número P/setecentos e vinte seis, datado de vinte do mês em curso, a
informar o motivo porque não foram concluídos os trabalhos da empreitada em epígrafe
nas datas previstas. Doc. n.º 6980. Proc. n.º O-70.---------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------Carta de ROSA SOARES, datada de doze do mês em curso, a elogiar a estátua situada
no Centro Cívico de Alpiarça. Doc. n.º 7044. Proc. n.º A-8.---------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------RENDAS EM ATRASO:--------------------------------------------------------------------------Informação da SECÇÃO DE TAXAS, LICENÇAS E TARIFAS, datada de doze do mês
findo, a informar que os rendeiros “OS DOIS MANOS GAUDÊNCIO –
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LIMITADA”, e “FÁTIMA REGINA BRANDÃO
REZENDE”, estão em falta com o pagamento das rendas do Restaurante, Bar e
Esplanada das Piscinas Municipais e do Bar e Esplanada da Barragem dos Patudos,
respectivamente, desde Março do corrente ano. Doc. n.º 5428. Proc. n.º 0-26/2.----------Deliberado, por unanimidade, convocar ambos os rendeiros para uma reunião com o
Presidente da Câmara a fim de se esclarecer o motivo da falta de pagamento das rendas
e também da falta de pagamento de energia eléctrica, água e gás, por parte do rendeiro
do Restaurante, Bar e Esplanada das Piscinas Municipais.-----------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------LOTES DE TERRENO NÚMEROS CINQUENTA E TRÊS E CINQUENTA E
QUATRO DA ZONA INDUSTRIAL DE ALPIARÇA – REVERSÃO:-------------------Atendendo a que a firma MANUEL LUÍS MADEIRA, LIMITADA, com sede na Rua
Dr. João César Henriques, número vinte e nove, rés-do-chão, em Almeirim, não deu
qualquer resposta, no prazo estabelecido, à solicitação da Câmara Municipal sobre a
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intenção de reversão dos lotes de terreno números cinquenta e três e cinquenta e quatro
da Zona Industrial de Alpiarça, foi deliberado, por unanimidade, manter a deliberação
tomada em reunião de câmara de dezoito de Março de dois mil e cinco. Foi ainda
deliberado iniciar o processo de reversão dos referidos lotes de terreno.-------------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:---------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Vice - Presidente da
Câmara, eram dezoito horas e quarenta 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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