ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2005 - NÚMERO DEZASSETE:------------Aos dois dias do mês de Setembro 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,
Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------------Foi justificada a falta do senhor Vereador António José Sanfona Coelho.------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta minutos.-A acta da reunião de câmara de vinte e dois de Julho último, face ao período de férias de
pessoal, ficou de ser apreciada, na próxima reunião de câmara.-----------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e sessenta e oito, datado de um do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
cento e setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco euros e oitenta cêntimos.----ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:--------------------------------------------OBRAS:----------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número duzentos e vinte e nove
– A, datada de vinte de Julho último, sobre legalização de dez edificações existentes na
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exploração de “O CHOURIÇO” – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE CARNES
DO CASAL DAS AIRES, C.R.L., EM ALPIARÇA. Proc. n.º O-13/2.---------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a aprovação do projecto de legalização
das edificações existentes e da localização da unidade, nas condições constantes da
referida informação técnica.---------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número duzentos e sessenta e
nove, datada de dezanove de Julho último, sobre obras de reconstrução de edifícios
existentes no prédio sito em Alpiarça, na Rua José Relvas, em nome de PEDRO
PEREIRA MARQUES, a que se refere o processo de obras número cinquenta e nove de
dois mil e cinco. Proc. n.º O-13/2.----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e deferir o
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e trinta e dois – B,
datada de quinze de Julho último, sobre construção de uma piscina no prédio sito na
Rua Vinte Cinco de Abril, Frade de Cima, Alpiarça, a que se refere o processo de obras
número trinta e seis de dois mil e cinco, em nome de MANUEL DOMINGOS CUNHA.
Proc. O-13/2.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a pretensão do requerente, com a condicionante
constante da referida informação técnica.-------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e cinquenta e
quatro – A, datada de treze de Julho último, sobre processo de loteamento número
quatro barra dois mil e quatro, sito em Vale das Oliveiras, Frade de Baixo, Alpiarça, em
nome de JOSÉ FRANCISCO REIS SAL e OUTRO. Proc. L-8.-----------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e aprovar a
pretensão do requerente conforme condições nela propostas.--------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:------------------------------------------------------------------2

Requerimento de MARIA GRAZIELA GOMES AFONSO e ANABELA GOMES
AFONSO, na qualidade de proprietárias do prédio rústico com a área de onze mil
novecentos e vinte metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Alpiarça sob o número quatro mil oitocentos e sete, inscrito na matriz sob o artigo
número trinta, da secção trinta e um, sito no Casal da Moeda ou Cambite, em Casalinho,
Alpiarça, a confrontar do Norte com Raul das Campainhas, do Sul com José Calarrão,
do Nascente com Caminho Público e do Poente com Rua João Manuel Fernandes, a
requererem o destaque de uma parcela de terreno do referido prédio com a área de cinco
mil setecentos metros quadrados, a confrontar do Norte com Raul das Campainhas, do
Sul com Parcela restante, do Nascente com Caminho Público e do Poente com Rua João
Manuel Fernandes. Doc. n.º 7770. Proc. n.º C-6.-----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras, sem número, de Julho de dois mil e cinco e, face à mesma, deferir a pretensão
dos requerentes nas condições nela referidas.---------------------------------------------------Requerimento de BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S. A., datado
de oito do mês findo, a requerer, na qualidade de proprietário dos prédios
correspondentes aos números quarenta e seis e cinquenta e dois, sitos na Rua José
Relvas, em Alpiarça, o destaque de uma parcela de terreno com a área de novecentos e
cinquenta metros quadrados do número cinquenta e dois da Rua José Relvas, para
anexar ao número quarenta e seis da mesma Rua. Doc. n.º 8928. Proc. n.º C-6.-----------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número trezentos e dois, de vinte e nove de Agosto findo e deferir a pretensão do
requerente como nela referido.--------------------------------------------------------------------Requerimento de CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO “RIBATEJO
SUL”, na qualidade de proprietária do prédio com a área total de seis mil quatrocentos e
sessenta metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça
sob o número mil e vinte e um e inscrito na matriz sob o artigo número duzentos e trinta
e dois da secção dezoito (parte), a confrontar do Norte com João Manuel de Oliveira
Branha, do Sul com Rua Jacinto dos Mártires Falcão, do Nascente com João Caetano
Luís e do Poente com Inácio Freitas da Rama, a requerer o destaque de uma parcela de
terreno do referido prédio, com a área de setecentos e vinte seis vírgula quinze metros
quadrados, a confrontar do Norte com Caixa Agrícola Mútuo do “Ribatejo Sul”, do Sul
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com Rua Jacinto dos Mártires Falcão, do Nascente com João Caetano Luís e do Poente
com Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do “Ribatejo Sul”. Doc. n.º 8884. Proc. n.º C-6.-Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número trezentos e um, datada de vinte e nove de Agosto findo e deferir a
pretensão conforme nela referido.----------------------------------------------------------------Requerimento de JULIETA CANIÇO ANTÓNIO FERNANDES, proprietária do prédio
com a área total de três mil e seiscentos metros quadrados, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alpiarça, sob o número seis mil oitocentos e seis e inscrito na matriz
sob o artigo número cinco mil cento e quarenta e quatro – urbano, a confrontar do Norte
com António dos Santos Barros, do Sul com Rua General Humberto Delgado, do
Nascente com Jaime Fernandes Moreira Flausino e do Poente com José de Oliveira, a
requerer o destaque de uma parcela do referido prédio, com a área de mil duzentos e
oitenta metros quadrados, a confrontar do Norte com Julieta Caniço António Fernandes
(parcela remanescente), do Sul com Rua General Humberto Delgado, do Nascente com
Jaime Fernandes Moreira Flausino e do Poente com Julieta Caniço António Fernandes
(parcela remanescente). Doc. n.º 7484. Proc. n.º C-6.-----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número duzentos e sessenta e cinco, datada de quinze de Julho último e deferir a
pretensão da requerente.---------------------------------------------------------------------------CERTIDÕES:---------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de CRISTINA MARGARIDA PIRES OLIVEIRA PEREIRA, datado de
vinte seis do mês findo, a solicitar que lhe seja certificado, relativamente ao lote número
seis, sito na Rua Maestro Virgílio Fortunato Wenceslau - Urbanização do Sacadura,
Alpiarça, se a câmara autoriza a constituição de hipoteca sobre o referido lote de
terreno. Doc. n.º 9615. Proc. n.º C-6.------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, reconhecendo a subsistência da
hipoteca, mesmo em caso de vir a ocorrer o exercício de direito de reversão do lote, do
qual, no entanto, a câmara não adbica.------------------------------------------------------------

4

PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE ALPIARÇA:------------------Proposta do Vereador JOSÉ CARLOS FERREIRINHA, datada de trinta e um do mês
findo, sobre o Plano de Pormenor em epígrafe.-------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO MONTANTE DE OITOCENTOS E VINTE
MIL EUROS:----------------------------------------------------------------------------------------Informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, datada de vinte e nove de Julho
último, a comunicar que a proposta mais baixa para a contracção do empréstimo em
epígrafe é a do Banco Português de Investimento (BPI) e não da Caixa Geral de
Depósitos, conforme foi deliberado em reunião de câmara de vinte e dois de Julho do
ano em curso.----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, corrigir a situação, ou seja, revogar a deliberação tomada
em reunião de câmara de vinte e dois de Julho último e adjudicar a contracção do
empréstimo ao Banco Português de Investimento (BPI) por ter apresentado a proposta
mais baixa.-------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
QUINZE:---------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta de Modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.-----------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado no referido documento em oito do mês findo, que autorizou esta modificação às
Grandes Opções do Plano.-------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO QUINZE:-----------Presente a proposta de Modificação ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------
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Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado no referido documento em oito do mês findo, que autorizou esta modificação
ao Orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
DEZASSEIS:----------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta de Modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.-----------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado no referido documento em dezassete do mês findo, que autorizou esta
Modificação às Grandes Opções do Plano.------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO DEZASSEIS:-------Presente a proposta de Modificação ao Orçamento em epígrafe.----------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado no referido documento em dezassete do mês findo, que autorizou esta
modificação ao orçamento.------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:---------------------------------------------------------------------------------------------CONCURSO PÚBLICO – CONCESSÃO DE UM ESPAÇO NO COMPLEXO
TURÍSTICO DOS PATUDOS, DESTINADO A INVESTIMENTO NO ÂMBITO
DESPORTIVO E DE LAZER - CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO DA CONCESSÃO,
NOS TERMOS DO NÚMERO UM, DO ARTIGO NOVENTA E QUATRO, DO
DECRETO – LEI NÚMERO CENTO E NOVENTA E SETE BARRA NOVENTA E
NOVE, DE OITO DE JUNHO:-------------------------------------------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de vinte seis de Julho último, sobre o
assunto em epígrafe. Proc. n.º 0-10/1.------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta verbal do Presidente da
Câmara e designar como júri para definição do critério de adjudicação em causa, os
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seguintes elementos: Drª. Silvana Pascoal, Consultora Jurídica; Engº. José Manuel Vaz
Portugal de Sousa, Assessor Principal e Manuela Maria Ferreira Neves, Chefe de
Divisão Municipal Administrativa e Financeira, em regime de substituição.------------------------ENSINO PRÉ – ESCOLAR EM FRADE DE CIMA:-----------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, de vinte e quatro do mês findo,
sobre as obras do Ensino Pré – Escolar, em Frade de Cima, Alpiarça.----------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS POR PARTE DAS TURMAS DO
AGRUPAMENTO (PRIMEIRO CICLO E ESCOLA SEDE), INTEGRADA NO
CURRÍCULO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E AINDA NO ÂMBITO
DO DESPORTO ESCOLAR:---------------------------------------------------------------------Fax de AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ RELVAS, ALPIARÇA, número
duzentos e trinta e cinco, datado de vinte e quatro do mês findo, a solicitar autorização
para a utilização das Piscinas Municipais por parte das turmas do Agrupamento
(primeiro ciclo e escola sede), integrada no currículo da disciplina de Educação Física e
ainda no âmbito do Desporto Escolar, bem como a solicitar o alargamento de horário de
modo a possibilitar a ida de todos os alunos Doc. n.º 9622. Proc. n.º E-5/1.---------------Deliberado, por unanimidade, deferir a pretensão nos moldes anteriores e informar que,
quanto ao alargamento de horário, o mesmo deverá ser ajustado face às outras
actividades da Escola de Natação.----------------------------------------------------------------PEDIDO

DE

AUTORIZAÇÃO

PARA

COLOCAÇÃO

DE

CARTAZES

PUBLICITÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------Ofício da COMISSÃO DA FEIRA DE SANTA IRIA – TOMAR, datado de quatro do
mês findo, a solicitar autorização para afixação de cartazes na área geográfica do
Município de Alpiarça, para publicitar a Feira de Santa Iria, que vai decorrer em Tomar,
de catorze a vinte e três de Outubro próximo. Doc. n.º 9125. Proc. n.º A-8-1/4.-----------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, devendo o material em causa ser
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retirado após o evento.-----------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA AFIXAÇÃO DE PENDÕES:----------------------Ofício da CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, datado de vinte e um de Julho
último, a solicitar autorização para colocação de pendões na área geográfica do
Município de Alpiarça, para publicitar a Quinta Edição do Certame Gastronómico “Pão
Vinho & Companhia”,. Doc. n.º 8445. Proc. n.º A-8-1/4.-------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, devendo o material em causa ser
retirado após o evento.-----------------------------------------------------------------------------ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL EM DOIS MIL E CINCO. AJUSTAMENTO A
RATEIO:---------------------------------------------------------------------------------------------Ofício/Circular da DGAL – DIRECÇÃO – GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS,
número vinte e três, datado de quinze de Julho último, a solicitar que lhe seja
comunicado se a câmara pretende utilizar o montante de cinquenta e seis mil
quatrocentos e cinquenta e cinco euros, que coube ao município de Alpiarça, resultantes
do rateio efectuado em conformidade com o Orçamento de Estado para dois mil e cinco.
Doc. n.º 8437. Proc. n.º E-7.-----------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, três votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos, ratificar o acto de assinatura do Presidente da Câmara, no ofício número
quatro mil quinhentos e noventa e cinco, Proc. n.º E-7, datado de trinta do mês findo,
onde se informa a Direcção - Geral das Autarquias Locais que o Município de Alpiarça
vai contratar o empréstimo do referido montante.----------------------------------------------CAMPANHA MUNDIAL EM FAVOR DOS “OBJECTIVOS DO MILÉNIO PARA O
DESENVOLVIMENTO” DAS NAÇÕES UNIDAS:-----------------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
noventa e seis barra dois mil e cinco – LP, datada de vinte e oito de Julho último, a
solicitar que lhe seja informado se a câmara pretende aderir à Campanha Mundial em
favor dos “Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento” das Nações Unidas. Doc.
n.º 8794. Proc. n.º A-8-1/5.----------------------------------------------------------------------------8

Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara aceita integrar a campanha em
causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA

ENVIADA

PELA

ASSOCIAÇÃO

NACIONAL

DE

MUNICÍPIOS PORTUGUESES A ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:---------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
noventa e quatro barra dois mil e cinco – SA, datada de vinte de Julho último, a enviar,
para conhecimento, correspondência dirigida a Órgãos de Comunicação Social. Doc. n.º
8443. Proc. n.º P-6.---------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento.--------------------------------------------------------------------------GEMINAÇÃO DA VILA DE ALPIARÇA COM A CIDADE DE CHAMPIGNY –
SUR – MARNE:------------------------------------------------------------------------------------Ofício de VILLE CHAMPIGNY – SUR – MARNE, datado de vinte seis de Julho
último, a informar que o Conselho Municipal deliberou aceitar a geminação de Alpiarça
com a Ville de Champigny – Sur – Marne. Doc. n.º 9090. Proc. n.ºE-5.-------------------Deliberado, por unanimidade, concordar em dar andamento ao processo de geminação,
nos termos que foram propostos.-----------------------------------------------------------------INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO:------------------------------------------------------Ofício do INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CENTRO
DE EMPREGO DE SANTARÉM, número catorze mil setecentos e noventa e um,
datado de dezassete do mês findo, a solicitar parecer sobre o projecto de candidatura aos
apoios no âmbito da medida Iniciativas Locais de Emprego, apresentado por SANDRA
MARIA GRILO MOREIRA. Doc. n.º 9397. Proc. n.º C-6.-----------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar que a câmara dá parecer favorável ao referido
projecto de candidatura aos apoios no âmbito da medida Iniciativas Locais de
Emprego.PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA:Requerimento de MANUEL ANTÓNIO FERNANDES, datado de trinta do mês findo,
residente na Rua do Bocage, número dois, Alpiarça, a solicitar a isenção de pagamento

9

de transporte de ambulância, no valor de quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos,
por não possuir rendimentos para o fazer. Doc. n.º 9740. Proc. n.º B-2/1.------------------Deliberado, por unanimidade, solicitar ao Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça
que esclareça o motivo porque o utente foi transportado de ambulância, uma vez que
não foi uma situação de urgência.----------------------------------------------------------------PROPOSTA DE EDITAL PARA PUBLICITAR A XXIII FEIRA AGRÍCOLA E
COMERCIAL DE ALPIARÇA – ALPIAGRA / DOIS MIL E CINCO.--------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado no referido documento em dez do mês findo.--------------------------------------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:------------------------------------PROPOSTA PARA NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA MUNICIPAL DENOMINADA “PATUDOS – INVESTIMENTOS
AGRÍCOLAS, E.M.”, E DO FISCAL ÚNICO:------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para nomeação do Conselho
de

Administração

da

Empresa

Municipal

denominada

“PATUDOS

–

INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS, E.M”, com a seguinte composição: Dr. Joaquim
Luís Rosa do Céu, Presidente, Dr. Jorge Manuel Coutinho Durão Neves, Vogal e Engº.
João António Martins, Vogal, bem como proposta para nomeação da Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas: Vítor Oliveira e Hélia Félix, S.R.O.C., como fiscal único
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da mesma empresa.---------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos, concordar com a presente proposta. Foi ainda deliberado submeter o assunto
a aprovação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------PERMUTA DE PRÉDIOS:-----------------------------------------------------------------------Ofício de AGROALPIARÇA – PRODUÇÃO AGRÍCOLA, COOPERATIVA DE
INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE, LIMITADA, datado de hoje, a
solicitar a permuta do prédio, sua propriedade, denominado “Quinta de São João”, com
a área de cinquenta mil e oitocentos metros quadrados, com vinha, inscrito na matriz
sob o artigo número dez da secção vinte cinco, pelo prédio propriedade da Câmara
Municipal de Alpiarça, denominado “Arneiro da Lagoalva de Cima”, com a área de
sessenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco metros quadrados, para culturas
arvenses, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alpiarça sob o número mil e
oitenta e oito. Doc. n.º 9846. Proc. n.º L-10.----------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do Vereador Henrique
Arraiolos deferir a pretensão. Foi ainda deliberado submeter o assunto a aprovação da
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:-----------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e noventa e três,
datada de vinte de Maio último, sobre o exercício de reversão de lotes de terreno da
Zona Industrial. Doc. n.º 5638. Proc. n.º O-53.-------------------------------------------------Tomou-se conhecimento, quer da presente informação técnica, quer da informação
jurídica anexa à mesma. Foi deliberado, por unanimidade, levar informação à próxima
reunião de câmara sobre a situação dos lotes de terreno números cinquenta e três e
cinquenta e quatro da Zona Industrial.-----------------------------------------------------------XXIII FEIRA AGRÍCOLA E COMERCIAL DE ALPIARÇA “ALPIAGRA/DOIS MIL
E CINCO” – VISTORIA AO PAVILHÃO DE ESPECTÁCULOS, PALCO DAS
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TASQUINHAS E AO RECINTO ONDE SE IRÃO REALIZAR GARRAIADAS:------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, datado de
hoje, para constituição da comissão de vistoria aos locais mencionados em epígrafe.----ARRELVAMENTO SINTÉCTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. RAÚL JOSÉ
DAS NEVES:---------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de hoje, para que se proceda ao
ajuste directo da empreitada “Aplicação de um Tapete de terceira geração no Estádio
Municipal”, adjudicando a mesma à empresa que executou a base existente, ou seja, à
ACHRO PORTUGAL, S.A., com sede em Lisboa, pelo preço total, sem Imposto sobre
o Valor Acrescentado, de cento e sessenta e oito mil cento e quarenta e dois euros e
cinquenta cêntimos. Proc. n.º O-10.--------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.-----------------------------------------------------------------------LOTEAMENTOS:----------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÃO DE DESTAQUE:------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número duzentos e noventa e
nove – A, datada de trinta do mês findo, sobre a operação de destaque da parcela de
terreno com a área de cento e noventa metros quadrados, do prédio de VITOR
MANUEL GODINHO MARTINHO e OUTRO, sito na Rua Manuel Paciência Gaspar,
em Alpiarça.-----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a referida informação técnica e deferir a
pretensão nas condições nela referidas.----------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
DEZASSETE:---------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta de Modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.------------
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Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado no referido documento em um do mês em curso, que autorizou esta
modificação às Grandes Opções do Plano.----------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO DEZASSETE:------Presente a proposta de Modificação ao Orçamento em epígrafe.----------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado no referido documento em um do mês em curso, que autorizou esta
modificação ao orçamento.----------------------------------------------------------------------------------------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 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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