ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2005 – NÚMERO DEZANOVE:--------------Aos três dias do mês de Outubro 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, Vanda Cristina
Lopes Nunes, e António José Sanfona Coelho, Vereadores.----------------------------------Foi justificada a falta do senhor Vereador Henrique Alberto Gomes Freilão Arraiolos.--A reunião foi aberta pelo Vice - Presidente da Câmara, eram dezasseis horas e trinta
minutos------------------------------------------------------------------------------------------------A acta da reunião de câmara de dezanove de Setembro de dois mil e cinco foi aprovada,
por maioria, com dois votos a favor e uma abstenção da Vereadora Vanda Nunes, por
não ter estado nela presente.------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número cento
e oitenta e nove, datado de trinta do mês findo, que acusa um saldo disponível de
duzentos e catorze mil quinhentos e setenta e nove euros e trinta e dois cêntimos.--------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:---------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------ZONA INDUSTRIAL:------------------------------------------------------------------------------Informação

da

CHEFE

DE

SECÇÃO

DE

OBRAS

E

LOTEAMENTOS

PARTICULARES, datada de treze do mês findo, sobre situação dos lotes de terreno
números cinquenta e três e cinquenta e quatro da Zona Industrial de Alpiarça. Proc. n.º
O-53.---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com a solução número dois da referida
informação e proceder em conformidade com a mesma, ou seja, revogar a deliberação
tomada em reunião de câmara de vinte e três de Junho de dois mil e cinco, a propósito
de reversão dos lotes de terreno números cinquenta e três e cinquenta e quatro da Zona
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Industrial e prorrogar o prazo, por um ano, a partir da data do aviso, para a construção
do pavilhão industrial, permitindo a apreciação do projecto de arquitectura apresentado.VISITA À CASA – MUSEU DOS PATUDOS:------------------------------------------------Fax de TERESA HENRIQUE, Professora de Português, a informar que ficou
impressionada com tudo o que viu aquando da sua visita à Casa – Museu dos Patudos,
bem como com a qualidade profissional da funcionária que acompanhou a mesma.------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------BARRAGEM DOS PATUDOS – PEDIDO DE UTILIZAÇÃO:-----------------------------Ofício da FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PESCA DESPORTIVA, datado de
dezanove do mês findo, a solicitar a cedência da Barragem dos Patudos para um
concurso de pesca a realizar no dia dez de Dezembro do ano em curso, e ainda a
solicitar a isenção de pagamento da taxa devida. Doc. n.º 10574. Proc. n.º O-47/5.-------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão e isentar do pagamento da taxa.-----XV

-

CONGRESSO

DA

ASSOCIAÇÃO

NACIONAL

DE

MUNICÍPIOS

PORTUGUESES:------------------------------------------------------------------------------------Circular da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES, número
cento e catorze/AG, datada de oito do mês findo, a informar sobre o XV – Congresso da
Associação Nacional de Municípios Portugueses, a realizar nos dias nove e dez de
Dezembro de dois mil e cinco. Doc. n .º 10210. Proc. n.º A-8-1/5.--------------------------Tomou-se conhecimento.---------------------------------------------------------------------------MAPA DE RUÍDO PARA O MUNICÍPIO DE ALPIARÇA:--------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número trezentos e trinta e um,
datada de vinte do mês findo, sobre o Mapa de Ruído para o Município de Alpiarça.----Deliberado, por unanimidade, concordar com a presente informação e aprovar o Mapa
de Ruído para o Município de Alpiarça, que irá fazer parte integrante dos trabalhos de
revisão do Plano Director Municipal.-------------------------------------------------------------DEPÓSITO

DE

ENTULHO

EXISTENTE

NO

PRÉDIO

SITO

NA

RUA

CONSELHEIRO FIGUEIREDO LEAL, NÚMERO DOZE, EM ALPIARÇA:------------Informação da FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, número cento e sessenta e sete, datada
de seis do mês findo, sobre o depósito de entulho existente no prédio pertencente ao
senhor JOÃO PAULO TENDEIRO MORGADO, sito na Rua Conselheiro Leal, número
doze, em Alpiarça. Doc. n.º 10026. Proc. n.º V-2.----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aguardar que o munícipe remova o entulho no próximo
dia cinco do mês em curso, conforme foi transmitido na presente reunião pelo Vereador
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António José Coelho. Caso tal não venha a acontecer, deverá o assunto ser presente a
nova reunião de câmara.----------------------------------------------------------------------------CONTRACÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO NO MONTANTE DE CINQUENTA E SEIS
MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO EUROS, DESTINADO AO
SEGUINTE INVESTIMENTO: “EXECUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO
FRADE DE CIMA”:--------------------------------------------------------------------------------Informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, datada de vinte sete do mês findo,
sobre a adjudicação do empréstimo em epígrafe.-----------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, adjudicar a contracção do empréstimo ao Banco Espírito
Santo, por ter apresentado a proposta mais vantajosa. Foi ainda deliberado destinar o
empréstimo ao seguinte investimento: “Execução do Jardim de Infância do Frade de
Cima”.-------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO EMPRÉSTIMO, A LONGO
PRAZO, NO MONTANTE DE OITOCENTOS E VINTE MIL EUROS, DESTINADO
AO SEGUINTE INVESTIMENTO: Eixo 1 – VALORIZAÇÃO URBANA DE
ALPIARÇA, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO CONCELHO DE
ALPIARÇA E REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO DE
ALPIARÇA – PRIMEIRA FASE E Eixo 2 - EXECUÇÃO DE INFRA –
ESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL – TERCEIRA FASE:-------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar as cláusulas contratuais do empréstimo em
epígrafe, propostas em vinte de Setembro de dois mil e cinco pelo Banco Português de
Investimento, S. A., com sede na Rua Tenente Valadim, número duzentos e oitenta e
quatro, no Porto.-------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
VINTE:------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.---------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em vinte e um do mês findo, que autorizou esta alteração às Grandes
Opções do Plano.-------------------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE:--------------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, exarado
neste documento em vinte e um do mês findo, que autorizou esta alteração ao
orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------3

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 unanimidade, concordar com esta proposta e apreciar os assuntos a
seguir mencionados.---------------------------------------------------------------------------------FORAM APRECIADOS OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------PERMUTA DE TERRENOS NA ZONA DO SACADURA, ALPIARÇA:----------------Requerimento de JÚLIO MENDES MARTINS a informar que nem ele nem a sua
esposa estão interessados na negociação com vista à permuta do lote do terreno número
nove, com a área de seiscentos e trinta e cinco metros quadrados, sito na Zona da
Sacadura, em Alpiarça, propriedade da Câmara Municipal de Alpiarça, pelo seu lote de
terreno número dezasseis, com a área de quinhentos e noventa e cinco metros
quadrados, sito no mesmo local, uma vez que já procederam à venda deste. Doc. n.º
11057. Proc. n.º O-14.-------------------------------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, marcar a hasta pública para
a venda do referido lote número nove da Zona do Sacadura, logo que seja oportuno.----MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ALTERAÇÃO NÚMERO
VINTE E UM:----------------------------------------------------------------------------------------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 trinta do mês findo, que autorizou esta alteração às
Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO VINTE E UM:------Presente a modificação ao Orçamento em epígrafe.--------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador José Carlos Ferreirinha,
exarado neste documento em trinta do mês findo, que autorizou esta alteração ao
orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------SERVIÇO DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DO CONCELHO DE ALPIARÇA,
PARA O ANO DE DOIS MIL E SEIS:----------------------------------------------------------Ofício de ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO
TEJO, SUB – REGIÃO DE SANTARÉM, datado de vinte seis do mês findo, a solicitar
a aprovação da proposta das escalas de “Serviço de Turnos”, das farmácias do concelho
de Alpiarça, para o ano de dois mil e seis. Doc. n.º 10957. Proc. n.º A-4.-------------------4

Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida proposta.-----------------------------------COMPRA E VENDA DO PRÉDIO SITO NA TRAVESSA DOS SETE CANTOS, EM
ALPIARÇA:------------------------------------------------------------------------------------------Fax de SILVANA PASCOAL, Consultora Jurídica da Câmara, datado de trinta do mês
findo, a informar sobre o assunto em epígrafe. Doc. n.º 11071. Proc. n.º P-1/4.-----------Tomou-se conhecimento. Foi deliberado, por unanimidade, proceder conforme definido
em reunião de câmara anterior. Foi ainda deliberado assumir os encargos com as
despesas inerentes à escritura de justificação e respectivo registo bem como com os
juros do empréstimo efectuado pela promitente compradora, desde o terminus do prazo
estabelecido para a outorga da escritura.---------------------------------------------------------CONCURSO

PÚBLICO

-

CONCESSÃO

DE

ESPAÇO

DESTINADO

A

INVESTIMENTO, NO ÂMBITO DESPORTIVO E DE LAZER – RELATÓRIO DE
ANÁLISE DE PROPOSTAS :---------------------------------------------------------------------Presente o Relatório de Análise das Propostas para a concessão do espaço em epígrafe:-Deliberado, por unanimidade, concordar com o presente Relatório de Análise de
Propostas e dar andamento ao processo de acordo com a lei vigente.------------------------PROJECTO INTERREG III - RIPIDURABLE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
CRIAÇÃO DE DESIGN DE COMUNICAÇÕES, DESIGN DE FOLHETOS E
PÁGINA WEB:--------------------------------------------------------------------------------------Presente o Relatório de Análise das Propostas para adjudicação da prestação de serviços
em epígrafe. Proc. n.º A-8/1/9.---------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido relatório e dar andamento ao
processo de acordo com a lei em vigor.-----------------------------------------------------------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 trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente
acta que foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------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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