ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM DEZANOVE DE SETEMBRO DE 2005 – NÚMERO DEZOITO:--Aos dezanove 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:
José Carlos Viegas Ferreirinha, Vice - Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, em
substituição legal do Presidente da Câmara por este 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-----------------------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas, por unanimidade, as actas das reuniões de câmara de vinte e dois de
Julho e de dois de Setembro de dois mil e cinco.-----------------------------------------------MOVIMENTOS E FUNDOS:--------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e setenta e nove, datado de dezasseis do mês em curso, que acusa um saldo disponível
de trezentos e trinta e oito mil trezentos e oitenta e nove euros e trinta e oito cêntimos.-ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------ESGOTOS DOMÉSTICOS – LIGAÇÕES DOMICILIÁRIAS:-----------------------------Requerimento de GRAZIELA MARIA JESUS MINDRICO, datado de seis do mês em
curso, a solicitar autorização para pagamento do ramal de esgotos na rua da Liberdade,
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número vinte e nove, em Frade de Baixo, Alpiarça, em quatro prestações mensais. Doc.
n.º 10033. Proc.n.ºA-3/7.---------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.------------------------------------------SUBSÍDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------Ofício do CLUBE DESPORTIVO “OS ÁGUIAS”, número SP/ dez, de dois de Agosto
findo, a solicitar a atribuição de um subsídio extraordinário, de mil e trezentos euros,
destinado à Secção de Pesca para aquisição de equipamento. Doc. n.º 9837. Proc. n.º A8-1/4.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio do valor solicitado.----------------------PROGRAMA AUTO – CONSTRUÇÃO – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELO EX –
FUNDO DE FOMENTO DE HABITAÇÃO:--------------------------------------------------Requerimento de LIBÉRIO PEREIRA CRUZ DE LARES, datado de treze do mês em
curso, residente na Avenida da Casa do Povo, Lote treze, em Alpiarça, a solicitar que
lhe seja certificado se a câmara prescinde da hipoteca, a seu favor, do prédio sito na
Avenida da Casa do Povo, Lote número treze, em virtude de o empréstimo, concedido
pelo Ex – Fundo de Fomento de Habitação, ao abrigo do Programa Auto – Construção,
em tempo contraído, já se encontrar pago na totalidade. Doc. n.º 10173. Proc. n.º 0-271.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, certificar a pretensão conforme solicitado.-----------------PAGAMENTO DE RENDA DA HABITAÇÃO SITA NA AVENIDA DA CASA DO
POVO, BLOCO – A, NÚMERO SEIS, EM ALPIARÇA:------------------------------------Carta de ANTÓNIO JOÃO FERNANDES HORTELÃO, datada de sete do mês em
curso, a informar que não pode efectuar o pagamento da renda da sua habitação sita na
Avenida da Casa do Povo, Bloco - A, número seis, em Alpiarça, respeitante ao mês de
Setembro do ano em curso, em virtude de a sua situação económica não o permitir, pelo
facto de se encontrar doente. Doc. n.º 10138. Proc. n.º O-26-1.-------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão em cinco prestações mensais e
sucessivas, acrescidas dos juros respectivos.---------------------------------------------------TRANSPORTES

DE

AMBULÂNCIA

-

ESCLARECIMENTO

SOBRE

TRANSPORTE DE DOENTE:-------------------------------------------------------------------Ofício do CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE ALPIARÇA, número setenta e
quatro/COM, datado de oito do mês em curso, a dar esclarecimento sobre o transporte
de ambulância do munícipe MANUEL ANTÓNIO FERNANDES. Doc. n.º 10180.
Proc. n.º B-2/1.--------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, informar o requerente conforme a comunicação do senhor
Comandante dos Bombeiros Municipais.--------------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO QUATRO, DE DOIS MIL E
DOIS, DE TEOTÓNIO OLIVEIRA (RELATÓRIO FINAL):-------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe.---------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o presente relatório final e dar andamento
ao processo.------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO VINTE E NOVE, DE DOIS
MIL E TRÊS, DO CLUBE TAUROMÁTICO ARRUDENSE (RELATÓRIO FINAL):-Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe.---------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o presente relatório final e arquivar o
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO TRINTA E TRÊS, DE DOIS
MIL E TRÊS, DE “CAÇAR COM GARFO” – ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
LIMITADA, (RELATÓRIO FINAL):-----------------------------------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe.----------------
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Deliberado, por unanimidade, concordar com o presente relatório final e dar andamento
ao processo.------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO DE CONTRA – ORDENAÇÃO NÚMERO VINTE E DOIS, DE DOIS
MIL E QUATRO, DE JOAQUIM ANTÓNIO MARTINS ANACLETO AZINHEIRA
(RELATÓRIO FINAL):---------------------------------------------------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe.---------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o presente relatório final e dar andamento
ao processo.------------------------------------------------------------------------------------------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 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
DEZOITO:-------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta de 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.-------------------------------------------------------------------------4

MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO DEZOITO:---------Presente a proposta de 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.-------------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
DEZANOVE:----------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta de 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 DEZANOVE:------Presente a proposta de Modificação ao Orçamento em epígrafe.----------------------------Depois de apreciado e discutido foi deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------COMPRA E VENDA DO PRÉDIO SITO NA TRAVESSA DOS SETE CANTOS,
NÚMEROS DOZE, CATORZE, DEZASSEIS E DEZOITO, EM ALPIARÇA:----------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de dezasseis do mês em curso, sobre
a venda do prédio em epígrafe.--------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, aguardar pela documentação
necessária para efectuar o registo respectivo (escritura de habilitação de herdeiros), até à
próxima reunião de câmara. No caso de não se conseguir o referido documento ir-se-á
proceder à justificação notarial ou registral, uma vez que a venda do prédio à câmara foi
há mais de vinte anos.-------------------------------------------------------------------------------
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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 dezassete horas e trinta 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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