ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2005 – NÚMERO QUINZE:-----------------------Aos oito dias do mês de Julho 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, Vanda Cristina
Lopes Nunes, Henrique Alberto Gomes Freilão Arraiolos e António José Sanfona
Coelho, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Vice - Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta
minutos-----------------------------------------------------------------------------------------------A acta da reunião de câmara de vinte e três de Junho de dois mil e cinco foi aprovada,
por maioria, com três votos a favor e uma abstenção da Vereadora Vanda Nunes por
não ter estado presente.---------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e vinte e nove, datado de sete do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
duzentos e vinte seis mil sessenta e três euros e cinquenta e dois cêntimos.---------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------O Vereador Henrique Arraiolos, solicitou informação sobre os seguintes assuntos:------Um - Saber como se encontra o processo relativo à situação ocorrida na Concessão da
Zona Desportiva dos Patudos com a Secção de Ténis do Clube Desportivo “Os Águias”,
em que esteve envolvido o funcionário Júlio Moita, de que foi pedido parecer jurídico.
Disse que tentou tratar o assunto de uma forma cuidada, contudo, afirmou que o
referido funcionário continua a dar “bocas”, ofendendo e enxovalhando a sua pessoa.
Solicitou a resolução da situação de modo a que se ponha ponto final no processo;--------------------
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Dois - Sobre a veracidade de a piscina interior ter estado interdita ao público entre os
dias dezassete e vinte e quatro do mês findo, como lhe foi comunicado por um
jornalista, uma vez que não houve informação da câmara nesse sentido;-------------------Três - Sobre se a água da piscina interior foi lançada para o esgoto, uma vez que a
mesma poderia ter sido recolhida por auto-tanques dos bombeiros e usada para fogos ou
regras.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Vanda Nunes, em resposta à primeira questão do Vereador Henrique
Arraiolos, informou da existência de um parecer jurídico sobre uma situação ocorrida
com a Secção de Ténis do Clube Desportivo “Os Águias”, e que se aguarda um parecer
jurídico mais aprofundado. Sobre as acusações ao Vereador Henrique Arraiolos
informou que achava que se havia de despoletar um processo de inquérito.---------------O Vereador José Carlos Ferreirinha informou que com a situação comunicada hoje pelo
Vereador Henrique Arraiolos, se deve avançar com um processo de inquérito.-----------Assim, foi deliberado, por unanimidade, abrir processo de inquérito com base nas
afirmações do Vereador Henrique Arraiolos e nomear como instrutora do processo a
Chefe de Divisão Municipal Administrativa e Financeira, em regime de substituição,
Manuela Maria Ferreira Neves.-------------------------------------------------------------------Sobre a segunda questão colocada pelo Vereador Henrique Arraiolos, o Vereador José
Carlos Ferreirinha informou que ía falar com o Presidente da Câmara por não ter
conhecimento da situação.-------------------------------------------------------------------------Quanto à terceira questão do Vereador Henrique Arraiolos, o Vereador José Carlos
Ferreirinha admitiu que tal acontecesse, uma vez que a saída de águas é directa para a
Albufeira.---------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------2

OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de JOÃO RUFO COUTINHO FREIRE DE ANDRADE, datado de
catorze do mês findo, a propor o montante de quarenta e cinco mil euros para a venda
do prédio sito na Rua Maria Luísa Falcão, em Alpiarça. Doc. n.º 7029. Proc. n.º O25/1.---Deliberado, por unanimidade, aceitar o valor proposto, valor esse conicidente com a
avaliação feita pela câmara em dois mil e quatro.----------------------------------------------Requerimento de AURÉLIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA BARROS, datado de vinte
e três de Maio último, a solicitar autorização para fazer obras na edificação sita na Rua
José do Vale, números quarenta e oito a cinquenta, em Frade de Baixo, Alpiarça. Doc.
n.º 5980. Proc. n.º L-1/2.---------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número duzentos e quarenta e sete, de vinte e nove do mês findo e dar o apoio
técnico solicitado, conforme nela referido.------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número duzentos e trinta e cinco,
de vinte e um do mês findo, sobre a demolição do existente e edificação de conjunto
habitacional, a que se refere o processo de obras número um, de dois mil e cinco, em
nome de JOSÉ LUÍS ANASTÁCIO.-------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação, ou seja, autorizar a
demolição do existente, bem como autorizar a edificação do conjunto habitacional, nas
condições nela referidas.---------------------------------------------------------------------------CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO COM A
FIRMA “TRANSPORTES ANTÓNIO FRADE, LIMITADA”, EM CONFORMIDADE
COM O ARTIGO ONZE DO REGULAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE
ALPIARÇA:-----------------------------------------------------------------------------------------Despacho do Vereador JOSÉ CARLOS FERREIRINHA, datado de vinte e um do mês
findo, para que seja efectuado um Contrato – Promessa de Compra e Venda com a firma
“TRANSPORTES ANTÓNIO FRADE, LIMITADA”, com sede social em Quinta do
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Paço, freguesia de Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos, em conformidade com o
artigo onze do Regulamento da Zona Industrial de Alpiarça, pelo facto de a referida
firma não ter apresentado a documentação necessária para a outorga da escritura de
compra e venda da propriedade do solo do prédio urbano sito em Zona Industrial de
Alpiarça, freguesia e concelho de Alpiarça, com a área de dezassete mil quinhentos e
sessenta metros quadrados, constituído por edifícios para industrialização de frutos e
outros produtos hortícolas, composto de pavilhão administrativo de rés – do - chão e
primeiro andar e pavilhão para armazém, portaria, posto de transformação, dependência
e logradouro, a confrontar do Norte, Sul, Nascente e Poente com arruamentos, a que se
referem as deliberações camarárias de dezanove de Novembro de dois mil e quatro e
dezoito de Março de dois mil e cinco.-----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o referido despacho.---------------------------------PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA O
FUTEBOL DE FORMAÇÃO:--------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA, datado de vinte do
mês findo, a solicitar colaboração para compra de material para o futebol de formação.
Doc. n.º 7231. Proc. n.º A-8.1/4.------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a necessidade de apoio solicitado e
informar que o apuramento final da colaboração financeira da Câmara advirá de uma
reunião a realizar com o Clube Desportivo “Os Águias”, devendo o resultado da mesma
ser presente a uma próxima reunião de câmara.------------------------------------------------PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA E A JUNTA DE
FREGUESIA DE ALPIARÇA, PARA DINAMIZAÇÃO DE QUATRO CLASSES DE
NATAÇÃO ADAPTADAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA:-----------Presente o Protocolo em epígrafe.----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara de vinte e
nove do mês findo, exarado no referido documento.--------------------------------------------
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CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTO INOPERACIONAL À ASSOCIAÇÃO DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA:-------------------------Ofício do COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE
ALPIARÇA, número cinquenta e quatro, datado de vinte sete do mês findo, a informar
que nada tem a opor à cedência do hovercraft inoperacional existente no Corpo de
Bombeiros Municipais de Alpiarça, à Associação dos Bombeiros Voluntários de
Albergaria - a - Velha. Doc. n.º 7230. Proc. n.º B-2.-------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face à informação do senhor Comandante dos Bombeiros
Municipais, ceder o referido equipamento à Associação dos Bombeiros Voluntários de
Albergaria - a - Velha.------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE CEDÊNCIA DO ESPAÇO DAS TASQUINHAS DAS FEIRAS:-----------Petição de MOTARD’S DANIDOCE ”DANIEL MARÇALO”, com sede em Alpiarça,
datada de vinte e nove do mês findo, a solicitar autorização para a realização de um
almoço de motard’s, sem fins lucrativos, no espaço das tasquinhas, Rua das Feiras, no
próximo dia vinte cinco de Setembro do ano em curso. Doc. n.º 7313. Proc. n.º R-4.----Deliberado, por unanimidade, ceder o espaço solicitado.-------------------------------------VIII FEIRA DO VINHO DO RIBATEJO – AGRADECIMENTO:-------------------------Fax de TALHÃO SOCIEDADE DE VINHOS S.A., de ALMEIRIM, datado de vinte e
oito do mês findo, a agradecer a amabilidade e profissionalismo demonstrados aquando
da realização da última Feira do Vinho do Ribatejo/Concurso de Vinhos. Doc. n.º 7344.
Proc. n.º F-1.-----------------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO NA RUA DR. CASTELÃO DE ALMEIDA –
DRENAGEM DE LOGRADOURO – EXPOSIÇÃO DE MANUEL DA SILVA
CARAPINHA DE VINTE E NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E CINCO-------------Informação da CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA, datada de vinte e um do
mês findo, a propósito de um pedido de parecer solicitado sobre a oportunidade de
instauração de processo judicial contra Manuel da Silva Carapinha, na sequência das
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afirmações constantes de carta datada de vinte e nove de Março último. Doc. n.º 7070.
Proc. n.º C-12.---------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que o senhor Manuel da Silva Carapinha, conforme foi referido no penúltimo
parágrafo da presente informação jurídica, se retratou, foi deliberado, por unanimidade,
entender o facto como um pedido de desculpas.------------------------------------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A COLOCAÇÃO DE PENDÕES E/OU
TARJAS NA ÁREA GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE ALPIARÇA:-----------------Fax de NERSANT – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE SANTARÉM,
datado de vinte e oito do mês findo, a solicitar autorização para colocação de pendões
e/ou tarjas, na área geográfica do Município de Alpiarça, para divulgação das feiras
agendadas para o segundo semestre de dois mil e cinco. Solicita ainda a isenção do
pagamento das respectivas taxas. Doc. n.º 7525. Proc. n.º A-8-1/0.-------------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar à associação que precise as datas das feiras
agendadas para o segundo semestre de dois mil e cinco, a fim de a câmara se poder
pronunciar sobre o pedido.------------------------------------------------------------------------PESSOAL:-------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PRIVADAS:Requerimento de ISIDRO VICENTE DUARTE, funcionário da Câmara Municipal,
com a Categoria de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, datado de
vinte e três do mês findo, a solicitar autorização para exercer a venda de frutas, fora das
horas normais de serviço.---------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, face à informação da Secção de Recursos Humanos,
datada de vinte e oito do mês findo, autorizar a pretensão.-----------------------------------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.-----------------------------6

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 Vice - 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
DOZE:------------------------------------------------------------------------------------------------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 DOZE:--------------Presente a proposta de modificação ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PENDÕES PARA
DIVULGAÇÃO DA “ALENCAÇA” – FEIRA DE CAÇA DO ALENTEJO, NA ÁREA
GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE ALPIARÇA:------------------------------------------Fax de CÂMARA MUNICIPAL DE MORA, datado de seis do mês em curso, a
solicitar autorização para colocação de pendões, na área geográfica do Município de
Alpiarça, para publicitar a “AlenCaça” – Feira de Caça do Alentejo, que terá lugar no
Parque de Feiras de Mora nos dias vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro do mês em
curso. Doc. n.º 7736. Proc. n.º A-8-1/0.------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, devendo informar-se que o material
deve ser retirado após a publicitação do evento.-----------------------------------------------7

CONCESSÃO DE UM ESPAÇO NO COMPLEXO TURÍSTICO DOS PATUDOS,
DESTINADO A INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DESPORTIVO E DE LAZER:----PROPOSTAS DE: TERMOS E CONDIÇÕES A PREVER PARA A CONCESSÃO DO
ESPAÇO EM EPÍGRAFE, PROGRAMA DE CONCURSO E RESPECTIVO
ANÚNCIO:------------------------------------------------------------------------------------------Presentes os documentos em epígrafe.-----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com os Termos e Condições a prever para a
referida concessão, com as seguintes correcções:----------------------------------------------Um – Relativamente ao número de anos, a que se refere o artigo segundo, deverá o
mesmo ser rectificado de modo a tomar mais flexível o prazo nele referido;--------------Dois – Quanto à apresentação do projecto de concepção de eventuais novos
equipamentos, a que se refere o artigo sexto, o prazo deverá passar de trinta para
noventa dias.-----------------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO À OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO NA RUA DO BAIRRO NOVO,
EM FRADE DE CIMA, ALPIARÇA, A QUE SE REFERE O ALVARÁ DE
LOTEAMENTO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E UM:------------------------------Deliberado, por unanimidade, face à informação dos Serviços Técnicos de Obras
número duzentos e vinte sete, de dezasseis de Junho de dois mil e cinco, aprovar a
alteração à operação de loteamento em epígrafe.-----------------------------------------------INFORMAÇÕES:----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:----------------------------------------------
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Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pelo Vice - Presidente da
Câmara, eram dezoito horas e quarenta e cinco 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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